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��������	
�����
Av försvarsmakten och gränsbevaknings-
väsendet förutsätts territorialövervakning 
och förmåga att försvara vårt land i alla 
situationer. Försvarsmaktens uppgifter är 
att försvara Finland militärt, stöda andra 
myndigheter och delta i internationell kris-
hantering. Försvarsmakten utgörs av Hu-
vudstaben och den underlydande inrättning-
ar, Försvarshögskolan, armén, marinen 
�%&� ����������	�'�������
������&������������������
15 000 anställda. 

(��%������� ��������� ����"����)*� ����)*���)
nerings- och sakkunniguppgifter. Uppgifter-
na växlar enligt försvarsgren och vapenslag. 
+�����%�����"�����������"��/�����
���"������
för beväringar. Då karriären framskrider 
ökar uppgifternas mångfald och de olika 
möjligheterna.

:�� ����� ���%������ ������� ����� ���
�����
�����������������	�(��%�������/������������;-
empel i krishanteringsoperationer och vid 
internationella staber, ambassader och be-
skickningar. Uppgiftsnivåerna varierar från 
���������� ���� ������ ���%������ ��� �������)
uppgifter.  

<��� ��������� ��� ���%��� ���� '�������&��-
�����	� (��%��������� ��� ���� ����� ��
� ����-
digt utvecklas och kraven är varierande. 
Då mängden information ständigt ökar och 
tekniken utvecklas allt snabbare ska of-
�%�����������������������
��������
�����)
ar som utvecklingen skapar och förbinda sig 
till att ständigt utveckla sin yrkesskicklighet. 
Försvarsmakten och gränsbevaknings-
väsendet utbildar och uppmuntrar sin per-
sonal att utveckla sin yrkeskunskap och sitt 
kunnande. 

��� ���%������������� &��� ��������������
påbyggnadsutbildning och fortbildning, 
vilket inverkar på senare befordringar och 
����%�
���	� (��%�������� ������#� "�����
�#� ���������� �%&� �������&����=� ���%�������
får lön enligt ett system som bygger på de 
krav uppgiften ställer och den personliga ar-
betsprestationen. 

:�� ���%������� ������ ����)*� �������������)�
och samarbetsförmåga, eget initiativ samt 
mod att arbeta självständigt och fatta beslut. 
Man måste komma överens med olika slags 
människor även i krävande förhållanden. 
(��%��������������������
������������������
utförande och enhetens effektivitet även för 
���� ��������� ��"��������*� ���� ��

��-
hållning skapas samt för arbets- och tjänst-
göringssäkerheten. 

(��%���������������� ������������"#��� �������
och psykisk uthållighet. Det är nödvändigt 
att upprätthålla sin egen funktionsförmåga. 
Försvarsmakten och gränsbevaknings-
väsendet erbjuder mångsidiga möjligheter 
till motion och konditionsfrämjande akti-
viteter även under arbetstid.

+����������������%�������������������������-
menskapen, som stärks av en samhörig-
hetskänsla och yrkesstolthet och som bildas 
av en obruten kedja av militära traditioner, 
de kunskaper och färdigheter som modern 
undervisning vid universitet erbjuder samt 
förmågan att bereda sig för och svara mot 
framtida utmaningar. 
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Försvarshög-
skolan 
Försvarshögskolan (FHS) är en militärve-
����������&��������%&�������%��������
�
utexamineras från den placeras i uppgifter 
inom försvarsmakten och gränsbevaknings-
väsendet. Försvarshögskolans uppgift är att 
främja militärvetenskaplig forskning, med-
dela militärvetenskaplig undervisning som 
grundar sig på forskning och på bästa praxis 
inom branschen samt fostra studerandena 
att tjäna fosterlandet och mänskligheten. 
Försvarshögskolan skall fullfölja sina upp-
gifter i samverkan med det övriga samhället 
och främja forskningsresultatens genom-
slagskraft i samhället. 
 
Försvarshögskolan planerar och arrang-
erar den utbildning som leder till kandi-
datexamen och magisterexamen i mili-
��������������*� ���"����%����;�
���
samt doktorsexamen i militärvetenskaper. 
FHS leder den utbildning som ingår i ex-
amina i militära vetenskaper och som ges 
i Gräns- och sjöbevakningsskolan som hör 
till gränsbevakningsväsendet. FHS erbju-
der den högskoleutbildade civilpersonalen 
vid försvarsförvaltningen och gränsbevak-       
ningsväsendet påbyggnadsutbildning. Där-
till arrangerar den fortbildning enligt uppgift 
och enligt verksamhetsområde inom per-
sonalsektorn för personalen inom försvars-
makten och  gränsbevakningsväsendet. 
FHS arrangerar även de riksomfattande 
försvarskurserna och deras specialkurser.  

Försvarshögskolan indelas i avdelning-
ar,   ämnesinstitutioner och övriga en-
heter.  Försvarshögskolans verksamhet 
leds av   rektorn. För Försvarshögskolans 
examensundervisning och studerandenas 
�������� ��� ���%��� ��������� �;�
�������)����������������������
ningarna, d.v.s. Kadettskolan och avdelning-
en för påbyggnadsutbildning. I egenskap 
av      forsknings- och undervisningsenheter 
inom sina vetenskapsgrenar fungerar insti-
tutionen för ledarskap och militärpedagogik, 
institutionen för beteendevetenskaper krigs-
historiska institutionen, institutionen för 
militärteknik, strategiska institutionen och 

taktiska institutionen. För rekryteringen och 
���������� ��� ���� ���%�����"������� ��
�
leder till examina, för den allmänna utveck-
lingen av undervisningen i samarbete med 
examensavdelningarna och ämnesinstitu-
tionerna och för produktionen av tjänster 
som hör till administrationen av ärenden 
som gäller studier och studerande ansva-
rar avdelningen för studieärenden. Den 
undervisning i främmande språk som FHS 
behöver samt språktjänsterna och -under-
visningen inom försvarsmakten produceras 
av Försvarsmaktens språkcenter. 

Den undervisning och forskning som FHS 
bedriver skapar grunder för den säker-
hets- och försvarspolitiska planeringen och 
beslutsfattandet samt betjänar nationella 
och internationella försvarsarrangemang. 

Officersyrket
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KANDIDATEXAMEN I MILITÄRA VETEN-
SKAPER

En studerande som studerar för kandidatex-
amen i militärvetenskaper (lägre högskole-
examen) tjänstgör i kadetts militärgrad. 
Kandidatexamen är 180 studiepoäng till sin 
omfattning och avläggs på tre år. I examen 
ingår:

C������)��%&��
�������������&�����
����
60 sp
C������)��%&��
�����������������#����
biämnet 50 sp
C������������������#�����
�������������������
25 sp + 25 sp
C��������������#���%&���

����������WY���
C��
�������������Z���	

En studerande som avlagt kandidatexamen 
i militärvetenskaper utnämns till tidsbunden 
������ ���%����/����*� "��������� ��� �/������
och inleder arbetet inom sin försvarsgren, 
sitt vapenslag eller sitt specialområde. De 
krav uppgiften ställer utgör grunden för 
den uppgiftsbaserade löneandelen (JSA) 
och hur väl man klarar sin uppgift inverkar 
på den personliga löneandelen (henki). En 
kandidats första arbetsuppgift kan vara till 
exempel att fungera som plutonchef (JSA 8, 
personlig löneandel 17 %) där grundlönen 
år 2011 var 2256,17 € per månad. Förutom 
grundlönen betalas ersättning för obekväm 
arbetstid, till exempel krigsövningstillägg, 
enligt tjänstekollektivavtalet. 

Kandidaten har möjlighet att tjänstgöra i 
����"������ ���%����/����� �� ���� #�	� �/����-
göringen kan enligt försvarsmaktens behov 
förlängas med högst fem år, så att den to-
tala tjänstgöringstiden blir 15 år. De som 
��"����� ��� ������� ���
� ���������� �%&� ���
helikopterpiloter inom armén och gräns-
bevakningsväsendet utnämns till ordinarie 
���%����/����� �#� ��� ������ ���������;�-
men. Magisterstudierna för alla piloter som 
utbildas enligt luftstridslinjens pilotinriktning 
börjar direkt efter kandidatexamen. En kan-
didatexamen som avläggs på gränsbevak-
ningsväsendets inriktningar ger även som 
�#���� ��
������� ���� ���������� ������ ���)
cerstjänst vid gränsbevakningsväsendet. 

������	�����������
	��
�����

������	�����������
 	��
 �����
 ����	
 ��
 �������	��
 	�����
 ���
 ,���		������
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 ����	��)���
 ����������
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 ����	��)����

������
	��
�
 �������
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 ����
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���
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7%�	"������
���
,���		�������
"�
�
��
	���������
���
,���	�"		���
���)�-
��	
���
��
��������
	��
���
�����
���
�������
�
	���
9"�	��))������

De militärvetenskapliga grundexamina är kandidatexamen (MiK) och magisterexamen (MiM) 
i militärvetenskaper. '���
	��
����"�	
 ���
	�����
 ���
��������(����
 �
����"�����-
	��)��
�%�
�"
�
	�����
���
����	���(����
�
����"�����	��)��� Militärvetenskapliga 
�#"��������;�
����������������"����%����;�
����%&���������;�
�����
�����������������
(MiD). 
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MAGISTEREXAMEN I MILITÄRA VETEN-
SKAPER

\#�������������&����/�����/���������%������)
gifter i minst fyra års tid har han eller hon 
rätt att återvända till Försvarshögskolan för 
avläggande av magisterexamen i militärve-
���������	�+�����%�����
���������
����-
terexamen tjänstgör i sin egen militärgrad 
och får under studierna lön som fastställs 
enligt tjänstekollektivavtalet. Under det förs-
ta studieåret är kravnivån 8 för studeranden 
och den personliga löneandelen 32 %. Un-
der det andra studieåret är kravnivån 9 och 
den personliga löneandelen 32 %. Under 
år 2011 var dessa löner 2 545,42 € och              
2 788,74 € per månad. Förutom lön betalas 
dagtraktamente för tjänstemän på det sätt 
som bestäms i tjänstelkollektivavtalet. 

Magisterexamen i militärvetenskaper (högre 
högskolexamen) är 120 studiepoäng till sin 
omfattning och avläggs på två år. I examen 
ingår 

C�����/����������������&�����
����]^���
C��"���������������������
������
����
-
ma för alla 25 sp
C����������"����������#����"��
����W^���
C��������������#���%&���

����������_���

(��%������ ��
� ������ 
��������;�
��� ��
militärvetenskaper utnämns till ordinarie of-
�%����/����	� +�� ���%���� ��� "����
�� ������
kravnivån på uppgiften. Typiska uppgifter 
�� "��/��� ��� ���%������������� ��� ��%�� ��-
hetschef och senare enhetschef. Under år 
2011 var exempelvis grundlönen för en vice 
enhetschef (JSA 10, personlig löneandel 
27%) 2 967,16 € per månad och grundlönen 
för en enhetschef (JSA 12, personlig löne-
andel 27 %) var 3 563,94 € per månad. 

EXAMENSSTRUKTUR

Officersyrket
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TJÄNSTGÖRINGSFÖRBINDELSE

Försvarshögskolan är förpliktad att utbilda 
������������%��������
���������
�������%&�
gränsbevakningsväsendet behöver för att 
lösa sina lagstadgade uppgifter. Den som 
antagits som studerande ska då studierna 
inleds ingå en skriftlig förbindelse om att  
tjänstgöra en viss tid i en tjänst som mot-
svarar utbildningen inom försvarsmakten, 
gränsbevakningsväsendet eller vid För-
svarsministeriet. Tjänstgöringstiden räknat 
från den dag då examen avlagts är tre år 
efter avlagd kandidatexamen i militärveten-
skaper och två år efter avlagd magisterexa-
men i militärvetenskaper. En studerande 
kan avbryta sina studier vid Försvarshög-
skolan på egen begäran utan att tjänst-
göringsförbindelsen träder i kraft.

Om vederbörande inte tar emot en tjänst 
som motsvarar utbildningen, säger upp sig 
från sin tjänst eller sägs upp av skäl som 
beror på honom eller henne själv, dock inte 
av hälsoskäl, under den tid då tjänstgörings-
förbindelsen gäller, ska han eller hon ersätta 
de kostnader som studierna föranlett staten. 
De som studerat inom pilotinriktningen vid 
���������� "������ ��� ���"�������� ��
� ��-
viker från ovannämnda.  

MILITÄRVETENSKAPLIGA PÅBYGGNADS-
EXAMINA 

Militärvetenskapliga påbyggnadsexamina 
��� ���������"����%����;�
��� �%&� ���-
�����;�
��� �� 
����������������	� :�� ���-
cerare som tjänstgör inom försvarsmakten 
och gränsbevakningsväsendet studerar på 
���"����%���������	� `��"����%����������
utgör en självständig helhet och fungerar 
som påbyggnadsexamen för tjänstgöring 
�#����"����%������#	�`�
��#�������������
inte till någon påbyggnadsexamen. Stabsof-
�%����;�
���� �
��������� ��� 
����� Z^� ���)
diepoäng. 

:�� ������������� �#� ���"����%����������
väljs ungefär en tredjedel till generalstabs-
���%�������������#�������#���
���&����%&�
studieframgång. Syftet med generalstabs-
���%���������� ��� ���� ������������� �#�� ���
kunskaper och färdigheter som krävs för 
��� &������ ���%����/��������	� \�� �#�� �����
forskarfärdigheter som motsvarar en akade-
misk påbyggnadsexamen. Generalstabsof-
�%����;�
������WY^������������
��������	

En sökande som har avlagt lämplig högre 
högskoleexamen kan antas till studier för 
doktorsexamen i militärvetenskaper. Beslut 
om val av studerande för avläggande av 
doktorsexamen i militärvetenskaper fattas 
av rektorn för Försvarshögskolan på förslag 
av forskningsrådet. Utländska studerande 
godkänns av chefen för Huvudstaben på 
förslag av rektorn för Försvarshögskolan. 
Till programmet för vetenskaplig påbygg-
nadsutbildning kan antas doktorander vilkas 
tema för doktorsavhandling gagnar mili-
tärvetenskaperna och totalförsvaret. 
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Studier
Studier vid 
Försvarshög-
skolan
Undervisningen som som leder till kandidat- 
och magisterexamen i militärvetenskaper 
ordnas i Försvarshögskolan i Sandhamn, 
Helsingfors. Undervisningen planeras och 
verkställs av ämnesinstitutionerna. För      
innehållet i  militäryrkesstudierna ansvarar 
försvarsgrenarna och gränsbevaknings-
väsendet.

Försvarshögskolans undervisnings- och 
�;�
������#�� ��� �����	� `������������
studerar under sina kandidatstudier i mili-
tärvetenskaper på försvarsgrenslinjerna: 
markstrids-, sjöstrids- och luftstridslinjen. 
De studerande som kommer att tjänstgöra 
vid gränsbevakningsväsendet bildar en 
gränsbevakningslinje som jämställs med 
ovannämnda linjer. Sjöstrids- och luftstrids-
linjen indelas i studieinriktningar redan vid 
urvalet. På markstridslinjen sker indel-
ningen i samband med valet av vapenslag 
efter det första studieåret. Ett undantag ut-
gör luftvärnsinriktningen, som bildas redan 
under våren det första studieåret. För mark- 
och sjöstridslinjens del väljs studerandena 
till gränsbevakningslinjerna efter det första 
studieåret.   

Kandidatstudierna i militärvetenskaper in-
leds gemensamt i Försvarshögskolan i 
Sandhamn med allmänna studier, grund-
studier i militärvetenskapliga läroämnen 
samt studier i språk och kommunikation. 
Studierna fortsätter vid försvarsgrens-, va-
penslags- och sektorskolorna (FVS-skolor) 
samt i Gräns- och sjöbevakningsskolan 
under månaderna april-augusti det första 
studieåret. FVS-skolor är Markstridsskolan, 
Sjökrigsskolan och Luftkrigsskolan. Som 
försvarsgrensskolor jämställs gränsbe-
vakningsväsendets Gräns- och skyddssko-
la. Vapenslags- och sektorskolor är Ar-
tilleriskolan, Pionjär- och Skyddsskolan, 
Signalskolan, Underhållsskolan, Pan-
sarskolan, Idrottsskolan, Helikopterbatal-
jonen vid Uttis Jägarregemente, Flygvap-
nets Tekniska Skola och Flygkrigsskolan. 

Under det andra studieåret studerar man till-
sammans i Försvarshögskolan. Då fortsätter 
man med grundstudierna och väljer huvud- 
och biämnen. Under det andra  studieåret 
inleds även ämnesstudierna. 

Till det tredje studieåret hör egna studier 
enligt studielinje och inriktning i försvars-
grens-, vapenslags- och sektorskolorna. Då 
koncentrerar man sig på ämnesstudierna 
och militäryrkesstudierna. 

Under magisterstudierna i militärvetenska-
per studerar man enligt huvudämne och 
studierna avläggs till största delen vid För-
svarshögskolan. En del av studierna av-
läggs vid försvarsgrens-, vapenslags- och 
sektorskolorna under det andra studieårets 
hösttermin. Under magisterstudierna kon-
centrerar man sig på de fördjupade studi-
erna i huvudämnet samt pro gradu-avhand-
lingen och de studier som är obligatoriska 
för alla.
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LÄROÄMNEN

Militärvetenskaperna utgör en omfattande 
och mångsidig helhet som binder samman 
krig, kriser och de hot mot säkerheten som 
förknippas med dem samt strävandena att 
förebygga sådana.  Försvarshögskolans 
vetenskapsgrenar är operationsteknik och 
taktik, strategi, krigshistoria, ledarskap, mili-
tärpedagogik, militärteknik, militärpsykologi 
och militärsociologi. 

Huvudämnena som ingår i MiK- och MiM-
examina är ledarskap, krigskonst, militär-
pedagogik och militärteknik. Inriktningsalter-
nativ inom krigskonst är operationsteknik 
och taktik, krigshistoria och strategi. Därtill 
ges undervisning i språk, kommunikation 
och allmänna studier. 

Det centrala innehållet i studierna i ledar-
skap är de kunskaper och färdigheter inom 
olika delområden av ledarskap som en of-
�%���"�&��������������������������
�������-
ganisation i olika verksamhetsmiljöer och 
utveckla sig själv som ledare. 

Syftet med studierna i krigskonst är att 
studeranden förstår krigskonstens be-
tydelse inom krigföring och Finlands för-
svarslösning. 

Militärpedagogiken strävar efter att utveck-
la soldatens och individens handlingsförmå-
ga genom inlärning.

Det centrala målet för ����"������ är att 
utveckla krigsutrustningens prestations-
förmåga samt dess effektiva användning 
och underhåll.
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INFANTERIET

Infanteriet utgör arméns ryggrad. Av infante-
�����%��������������������������������������*�
psykisk uthållighet och initiativrikedom samt 
omfattande kunskaper och färdigheter.  

Utbildningen inom infanteriet indelas i jä-
gar-, granatkastar-, pansar- och spanings-
studieinriktningen. Jägar-, granatkastar- 
och spaningsstudieinriktningen avläggs vid 
Markstridsskolan i Villmanstrand. Studi-
erna enligt pansarstudieinriktningen sker 
vid Pansarskolan i Parolannummi. Under 
sina vapenslagsstudier studerar kadetterna 
inom infanteriet hanteringen av den vikti-
gaste materielen och utbildningsredskapen,    
fördjupar sina taktiska färdigheter samt er-
håller de rättigheter och den kompetens 
som behövs i arbetslivet.

STUDIEINRIKTNINGEN FÖR ARTILLERI 

Fältartilleriet representerar infanteriets 
eldkraft. Med hjälp av artillerisystemet 
påverkas motståndarens vapen- och led-
ningssystem samt trupper på ett avstånd om 
tiotals kilometer och skapas förutsättningar 
för infanteriets verksamhet. Artillerisystemet 
har drag av många olika vapenslag: eldle-
darna fungerar tillsammans med infanteriet 
och spanarna, signalmännen ansvarar för 
kommandoplatsernas förbindelser med sig-
nalsystemet och underhållet stöder de stri-
dande trupperna. Artilleriets eldkraft bildas 
av raketkastarna och fältkanonerna samt ett 
urval av ammunition. Målspaningen bygger 
på spaningseldledare och olika sensorer. 
Fältartilleriet erbjuder omväxlande och in-
tressanta uppgifter. Inom artilleriinriktningen 
specialiserar studeranden sig enligt sin ut-
bildning på till exempel eldledning, eldställ-
ningsverksamhet, signal- och mätverksam-
het eller spaningsuppdrag. Fältartilleriets 
vapenslagsutbildning ges vid Artilleriskolan 
i Niinisalo.

Markstridslinjen
;�
 �������
 �
 ����"�����	��)��
 	��
 ��(�������	
 ��%�
 ����	���	���9��
 ���
 ��-
���	��)
�
 �������
	��
��������
 �
��
 ����	���
���������
���
	��
����
 ���
��









����	���
 ����������
 <%
 ����	���	���9��
 �������
 ��������
 	���
 	�����
 ���	��-
���	
���
��
������
���	���	��������
���
���	���	���	�����
�
5��	������	�


Efter sju månader fortsätter studierna vid arméns försvarsgrensskola, Markstridsskolan i 
Villmanstrand. Studierna vid försvarsgrensskolan räcker fem månader under vilka man stu-
derar ledningen av en krigstida plutons skjutningar och stridsskjutningar. Det andra året stu-
derar man vid Försvarshögskolan, och då väljs vapenslaget. Arméns vapenslag är infanteri, 
fältartilleri, luftvärn, pionjär- och skyddstjänst, signal och underhåll. Det sista året studerar 
man vid arméns försvarsgrens- och vapenslagsskolor, utom i fråga om försvarsgrens- och 
vapenslagsutbildningen inom studieinriktningen för luftvärn och helikopterpilot som ges vid 
Luftkrigsskolan. 

De som avlagt magisterexamen i militärvetenskaper fungerar exempelvis som vicechefer och 
chefer för fredstida grundenheter och som kommendörer för krigstida truppenheter. En ma-
gister i militärvetenskaper har möjlighet att avancera till de mest krävande uppgifterna inom 
armén.  

Studier
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STUDIEINRIKTNINGEN FÖR PIONJÄR- 
OCH SKYDDSTJÄNST 

Pionjärvapenslaget erbjuder intressanta 
och utmanande uppgifter inom pionjär- och 
skyddsbranschen. Pionjär- och skydds-
������ ����� �� q�����	� `������������*� ��)
nering och räddning hör till skydds-
verksamheten.  Genom skyddsspaning 
strävar man efter att förebygga att trupper-
na utsätts för stridsmedel och andra farliga 
ämnen. Med saneringsverksamhet avses 
rengöring av trupper och fordon som utsatts 
för stridsmedel och återställa deras funk-
tionsförmåga. Till räddningsverksamheten 
hör släcknings-, räddnings- och röjnings-
uppdrag. Pionjärverksamheten består av 
byggande och förintande samt fördröjande 
av motståndaren. Pionjärerna bygger vä-
gar, broar och befästningar. Motståndaren 
fördröjs genom att man minerar och förstör 
körstråk, vägar och broar som kan vara 
fördelaktiga för angriparen. Pionjärerna 
röjer även mineringar och områden där det 
�������;���������

�������	

STUDIEINRIKTNINGEN FÖR LEDNINGS-
SYSTEM 

På studieinriktningen för ledningssystem 
kan man inrikta sig på studier för signal-
vapenslaget eller elektronisk krigföring. 
Signalvapenslaget är ett exempel på ett 
modernt vapenslag som utvecklas kontinu-
erligt. Signalverksamheten har som uppgift 
att ordna dataöverföringsförbindelser med 
tanke på ledning, spaning och bruk av eld. 
Förbindelserna produceras med moderna 
signalsystem och -medel. Genom elek-
tronisk krigföring (ELSO) rekognoserar man 
och stör de system som använder elektro-
magnetisk strålning i objektet och skyddar 
motsvarande egna system. Elektronisk krig-
föring utgör en växande del av en modern 
försvarsmakts verksamhet. Utbildningen 
på ledningssysteminriktningen erbjuder in-
tressanta uppgifter särskilt för dem som är 
intresserade av teknik, datorer, elektronisk 
krigföring och partigängarradioverksam-
het. En lyckad förmedling och hantering 
av information är i dag en av de viktigaste 
faktorerna för att truppens verksamhet ska 
lyckas. Kadetterna på studieinriktningen för 

ledningssystem studerar under vapenslags-
perioden vid Signalskolan i Riihimäki. 

STUDIEINRIKTNINGEN FÖR UNDERHÅLL
 

Underhållets uppgift är att upprätthålla och 
utveckla truppernas stridsduglighet och 
funktionsförmåga. Till underhållet hör per-
sonalvård samt underhåll, komplettering och 
transport av utrustning. Den ökade eldkraf-
ten, den tekniskt sett allt mera avancerade 
������������*� ��� ��� ����� �����)� �%&� ��)
ningssystemen samt den allt mångsidigare 
transportutrustningen har ökat behovet av 
underhåll. Underhållet erbjuder sin personal 
en mångsidig verksamhetsmiljö samt ini-
����������� �%&� ��������� ���%������ ��
�������
uppgifter. Kadetterna på underhållsinrikt-
ningen avlägger en del av sina studier vid 
Underhållsskolan i Lahtis.

STUDIEINRIKTNINGEN FÖR LUFTVÄRN 

Luftvärnets uppgift är att skydda de stri-
dande trupperna samt militära och civila 
�"/���� ��#�� �������	� w��������
�������
hör luftvärnet till armén och funktionellt sett 
till luftförsvaret. På det moderna stridsfältet 
har luftvärnets betydelse betonats och va-
penslaget utvecklas därför kraftigt. Den hu-
vudsakliga utbildningsplatsen för luftvärnet 
är Luftkrigsskolan i Tikkakoski. En sökande 
som vill studera enligt studieinriktningen för 
luftvärn bör söka till markstridslinjen.  
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MARININRIKTNINGEN 

På marininriktningen läggs tyngdpunk-
ten för undervisningen på sjöfart och olika 
övervaknings- och ledningssystem. På 
marininriktningen betonas särskilt studi-
erna i krigskonst och militärteknik. De som  
utexaminerats till kandidater från marinin-
riktningen kan fungera exempelvis som 
������������%��� �#� ���� ������� ���� ��
�
�/���������%��	�+�����
��������;�
��� ��
��)
tärvetenskaper kan uppgiften bestå i att 
����������
�����������%�������%��������%���
på ett fartyg eller som fartygschef. Även 
sjöbevakningsinriktningen, vars studerande 
utexamineras för uppgifter inom gränsbe-
vakningsväsendet, studerar tillsammans 
med marininriktningen.

KUSTFÖRBANDSINRIKTNINGEN 

I undervisningen på kustförbandsinriktning-
en betonas den militära utbildarens färdig-
heter samt ledandet av en grundenhet och 
taktik. En kandidat i militärvetenskaper som 
utexamineras från kustförbandsinriktningen 
kan fungera till exempel som utbildare i en 
grundenhet eller som plutonchef. Den krigs-
tida uppgiften kan till exempel vara plu-
tonchef eller vice enhetschef. Den som av-
lagt magisterexamen kan arbeta exempelvis 
som vice enhetschef eller enhetschef. 

LEDNINGSSYSTEMINRIKTNINGEN

På ledningssysteminriktningen läggs tyngd-
punkten i undervisningen på olika  över-
vaknings-, lednings- och vapensystem. I 
studierna betonas militärteknik och krigs-
konst. Den som utexaminerats till kandidat 
i militärvetenskaper från ledningssystemin-
riktningen kan fungera till exempel som 
��������%��*� ���%��� ���
� ����������� ����-
������� ���� ������������%��� �#� ���� �������
och fungera i motsvarande uppgifter under 
krigstid. En magister i militärvetenskaper 
��������&��������������
���������%�������
�����������%�����������������&���������
�
%��������%����#�����������	�
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Marinens uppgift är att övervaka vårt territorium och dess integritet, avvärja territorialkränkning-
�����
����������/����"���������%&��/���������
���������������#������	�<�������������%���������
på verksamhet i de krävande förhållanden som råder på kusten och i skärgården. 

En motiverad och välutbildad personal samt materiel som representerar modern toppteknik är 
marinens viktigaste resurser. Därför betonas krigskonst och militärteknik i sjökadetternas stu-
dier. 

Studier på marininriktningen inleds årligen men studierna på kustförbands- och ledningssys-
teminriktningen inleds vartannat åt. Under år 2012 arrangeras kustförbandsinriktningen. Den 
som söker till sjökadettkursen bör vid urvalet meddela till vilken studieinriktning han eller hon i 
första hand vill bli vald. Man kan söka till sjöstridslinjen även om man tidigare inte tjänstgjort vid 
marinen.

Studier
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PILOTINRIKTNINGEN 

Luftstridslinjens studieinriktning för piloter 
��"�����������%������������
���������������
även för armén och gränsbevakningsväsen-
det. Magisterstudierna för alla piloter börjar 
avvikande från övriga studieinriktningar di-
rekt efter kandidatexamen, vilket möjliggör 
��� ���������������� �����"������	� `���������
räcker således sammanlagt se (6) år. Un-
der de första två åren av kadettstudierna 
�#����������������#����������������������-
ning sällskap av studerandena på arméns 
och gränsbevakningsväsendets helikopter-
pilotinriktning, vilkas studier specialiseras 
under det tredje året. Flygutbildningen sker 
med propellerplan vid Luftkrigsskolan i Tik-
kakoski och med övningsjaktplan vid i Flyg-
krigsskolan i Kauhava. Flygutbildningen för 
����������� ������� ����� ������ ������� 
���
/�������������������/����	�\�����%��������
�
���;�
�������� ��#�������������������������-
ning för piloter fungerar som jaktplanspiloter 
�� ��������/����� �%&� ��� ��
� ���;�
��������
från arméns studieinriktning för helikopterpi-
loter som helikopterpiloter i Helikopterbatal-
jonen vid Uttis Jägarregemente.

LEDNINGSSYSTEMINRIKTNINGEN

Ledningssysteminriktningen indelas i tre 
inriktningsalternativ: alternativet för elek-  
tronisk krigföring samt alternativen för led-
ningscentral- och signaltjänst. Studierna 
inleds vartannat år. Man kan söka till utbild-
ningen under jämna år, såsom 2012. I in-
tervjun som ordnas i samband med urvalet 
bör man berätta om man är intresserad av 
ett visst inriktningsalternativ. Då studerande 
väljs till ledningscentralalternativet utförs 
����������������������������������	�

De som valts ledningscentralalternativet 
��"����������������������������������� ��-
ningscentraler. I sitt arbete koordinerar de 
användningen av jaktplan och deras rörel-
ser från marknivå. Alternativet för elek-      
tronisk krigföring ger färdigheter för utbildar- 
och sakkunniguppgifter inom elektronisk 
krigföring och alternativet för signaltjänst 
för olika uppgifter inom signalbranschen. 
Kadetterna på ledningssysteminriktningen 
studerar i Tikkakoski under sin vapenslags-
period.  

Luftstridslinjen
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Flygvapnet är en modern och dynamisk försvarsgren som använder den senaste teknologin. 
z��������������"���#������������������������������������������"������������%&��������������-
���������
&����%&����������%�������������������������"������������"���	�z����������������
dess huvuduppgift att avvärja motståndarens luftfartyg med hjälp av jaktplan. 

Flygvapnets kadettkurs har tre inriktningar: pilot- och ledningssysteminriktningen samt den 
������������������������	�<�����������������������������������/��#�*�
���������������������
studieinriktningen och ledningssysteminriktningen verkställs vartannat år. 
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FLYTEKNISKA INRIKTNINGEN

{#����������������������"��������%������ ����
uppgifter inom service och underhåll av för-
svarsmaktens och gränsbevakningsväsen-
����� �������������	� {#� �#� ����� ����������
den operativa användningen, underhållet, 
��"����������%&�����%������������"��
�/�	�
{#� ���� ������������ ������������������� ����
man beroende på inriktningsalternativet 
���%�������� ���� �#� �������)*� &��������)�
eller luftfarkoststudier (gränsbevaknings-
väsendet). Utbildningen verkställs vartan-
nat år. Nästa gång verkställs den på den 
kadettkurs som inleds 2013. De som väljs 
till inriktningen under jämna år inleder sina 
studier i arbetslivet som avtalsbunden sol-
dat. Efter perioden som avtalsbunden soldat 
���������� ��� ������������� ������������
färdigheter som eventuellt saknas. Då kan 
alla som uppfyller de allmänna behörighets-
���������������%����%&���������������
��-
tenskraven för studieinriktningen söka till 
studieinriktningen. 

Under udda år, såsom år 2013, kan endast 
��� ��
� ����
�#��� ����������� � ��������)
%�����"������� ���� ������ �������)� ����
helikoptermekanikers examen och genom-
�#����������������������������
�����������
��"������� ����� ��� ���� ������������ ������)
ningen. 

Huvuddelen av studierna avläggs vid Flyg-
vapnets Tekniska Skola i Halli, Jämsä. Stu-
����������
����������������������������&�-
������� ������������*�&���������������������
i arméns och luftfarkostinriktningen i gräns-
bevakningsväsendets verksamhetsmiljö. 

+�����;�
����������%���� ���������"������)
gifter har att göra med det dagliga underhål-
�������������
����������%&���"���������
för sådana uppgifter samt en därigenom 
utvidgad kompetens för olika uppgifter på 
������"��	�

Studier
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\�����%��������
����;�
����������������"��������������������"������#�������������������-
������������"��������*��/�"����������%&�������������
�����������������	��

\�����
����"�����%������������"�������������������������������
��������������������������
vid Försvarshögskolan vid huvudansökan, och till antingen markstridslinjen, sjöstridslinjen el-
ler luftstridslinjen. Efter det första studieåret väljs vapenslaget och då är även ovannämnda 
studieinriktningar vid gränsbevakningsväsendet alternativ. Den som vill bli pilot vid gränsbe-
vakningsväsendet bör meddela om sitt önskemål redan vid ansökan. Piloterna inleder sina 
���������#��������������������������������������������	�

'��������������������������������&�����
����#�������%����;�
�������������|����)��%&��/�-
bevakningsskolan. I Gräns- och sjöbevakningsskolan ges undervisning vid utbildningscentren 
i Esbo och Imatra samt i Specialjägarkompaniet. Studierna inom gränssäkerhet ingår i grund-, 
ämnes- och de fördjupade studierna enligt Försvarshögskolans undervisningsplan. Studierna 
inom gränssäkerhetssektorn betonar studier i gränssäkerhet samt juridiska studier. I studierna 
betonas Gränsbevakningsväsendets ovannämnda huvuduppgifter.
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���������%���

En studerande som avlägger kandidatexamen i militärvetenskaper, alltså en kadett, får un-
der studierna undervisning, inkvartering, måltider, kläder, studiematerial och hälso- och 
sjukvårdtjänster kostnadsfritt. Dessutom betalas dagtraktamente och en del av resekostna-
derna. 

DAGTRAKTAMENTE I HEMLANDET OCH 
PERSEDELPENNING 

I enlighet med Försvarsministeriets beslut 
används det dagtraktamente som gäller för 
statstjänstemän som beräkningsgrund för 
kadettens dagtraktamente. År 2011 är det 
heldagstraktamente som användes som 
beräkningsgrund 36 €. Till kvinnliga kadet-
ter betalas därtill persedelpenning som fast-
ställts av Intendenturmaterieldepån. Per-
sedelpenningen utbetalas för alla de dagar 
då studeranden är berättigad till kostnadsfri 
klädsel. Under år 2011 är persedelpenning-
en 6,75 €/vecka. 

RESEKOSTNADER 

Kadetterna får ersättning för två resor mel-
lan studieorten och hem- eller bostadsorten 
i Finland för varje hel månad i studiekalen-
dern. Ersättning för resekostnader betalas 
enligt kostnaderna för det färdsätt som är 
förmånligast för staten.

Studier
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BEHÖRIGHETSKRAV

��������
���@
#Q
 ����
��	�
����������
.Q
 ��
 ������%
 ��	���������	�-
��������

C� '����������������������������������
��
� �#��� ��������������%�����"�������
och som fyller de övriga behörighets-
kraven, om han eller hon före kadettkur-
sens början genomgår den plutonchefs-
����� ��
� ������� �� ~��������%���������
med godkänt resultat. 
C� <��� ���� ����� ��� ������ ��������/��
eller -inriktning som helst oberoende av 
inom vilket vapenslag man tjänstgjort un-
der beväringstjänsten.

6Q
 ��
�����
�������

�	� ����������������;�
��
b. minst treårig yrkesexamen
c. yrkesexamen på institutnivå,
d. yrkesexamen på högre nivå
e. yrkeshögskoleexamen
f. universitetsexamen eller
g. utländsk utbildning som i ifråga-
varande land ger motsvarande behörig-
het för högskolestudier. 
C� '����������������������������������
som Försvarshögskolan i övrigt konsta-
terar ha de kunskaper och färdigheter 
som behövs för studierna.

Ansökan till studier för kandidat- 
���
����	���(����
�
����"�����-
skaper 
7��
���
	���
	��
 ���
	�����
 ���
��������(����
 �
����"�����	��)��
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 �%
�����
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Ansökan
�Q
 ���
 ��	�����
 )%
 	�
 �"�	����-
stånd och sin fysiska kondition och 
���
 ����
 )%
 �%��
 �"�	�
 ���
 ���-
���		"
�"�)��
	��
���
������	,���


C� `�������� "��� &���� ��� �/��������-
ghetsklass A. 
C� ������� "��� ���
� ���������
�#����
för tal (500-2000 Hz) vara 20 dB eller  
bättre. Hörseln utanför frekvensområ-
det för tal kan vara högst 40 dB på två 
frekvensområden på det sämre örat eller 
högst 40 dB på ett frekvensområde på 
båda öronen. 
C� ���
�
������������������������������
speciella krav gällande syn, färgsinne 
och övriga fysiologiska egenskaper. Sö-
kanden får inte ha benägenhet för sjö-
sjuka, celiaki eller vara laktosintolerant 
med stor benägenhet för symptom. Där-
till fordras felfri synskärpa (1,0/1,0 utan 
glasögon) och felfritt färgseende av sö-
kande till marininriktningen. 
C� {#�����������/��������������������-
������������� ����� ���������������=� ����
maximala styrkan på glasögon får vara 
högst < + 0,5 diopter, synen korrigerad 
med glasögon > 1.0 och felfritt färg-
seende. Sökanden får inte ha svår al-
lergi.
C� ���������� &�������������� ����� ��
Terveystarkastusohje (TTO 2008) som 
����� ���� ���� �;�
������ �#� ����������
���	�����������
��	�� �� ���������� ������
Sotilaslääketieteen Keskus / Aineistoa / 
Liitteet.
C� {#� ������� ��� �������
����� ����
man avvika från hälsofordringarna. Man 
kan alltså söka även om man inte upp-
fyller alla hälsofordringar. Ansökan och 
motivering till på vilket sätt man avviker 
från fordringarna bör fogas till bilagorna.

 

�Q
 ����
���	
.�
%��
C� ������������� ����� ����� ��������
��
������������������%����;�
��	�
C� <��� ���� ������� ��#�� #������������
utgående från sökandens utbildningsbak-
grund och arbetserfarenhet eller utifrån 
vilket utbildningsalternativ sökanden ön-
skar söka till.

En sökande som anser sig ha de kunskaper 
och färdigheter som behövs för studierna, 
men som inte fyller de krav på grundläggan-
de utbildning som nämns ovan, kan ansöka 
om rätt att delta i inträdesprovet genom att 
sända en motiverad ansökan jämte utred-
ning om sin utbildning till Försvarshög-
skolan.

Man kan avvika från åldersgränsen enligt 
belut av rektorn för Försvarshögskolan. Or-
saken till att man avviker från åldersgränsen 
kan vara sökandens utbildningsbakgrund, 
det intresse för ett utbildningsalternativ som 
angetts i ansökan och sökandens lämplig-
het för detta eller att sökanden är i försvars-
maktens eller gränsbevakningsväsendets 
tjänst. En sökande som är äldre än 26 år 
bör sända en fritt formulerad, motiverad 
ansökan om att bli antagen trots att ålders-
gränsen överskrids och foga den till ansök-
ningshandlingarna.
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ANSÖKNINGSFÖRFARANDE 

I Försvarshögskolans huvudansökan del-
tar man via universitetens riksomfattande 
elektroniska ansökan. Ansökan kan ifyl-
las och sändas via internet på adressen 
���	��������&���	�	� :��������������� "��-
jar 5.3.2012 och går ut 3.4.2012 klockan 
16.15, varvid ansökningarna bör ha sparats 
i systemet. Försenade ansökningar beaktas 
inte. 

Det lönar sig att fylla i ansökan i god tid in-
nan ansökningstiden går ut. Vid ifyllandet 
av ansökan behövs information från sökan-
dens examensintyg, varför det är bra att ta 
fram behövliga papper färdigt. Systemet 
hjälper dig att fylla i ansökan och meddelar 
om att den sparats i systemet. 

Då du fyller i ansökningsblanketten tillfrågas 
du om vilken linje eller studieinriktning du 
��������	�(
������������������������������
linje eller inriktning bör preferensordningen 
anges. >�
 ���9���������
 	��
 ����	"��	

år 2012 är följande: 

=
����	���	���9��
=
	9�	���	���9��W
����������������
- sjöstridslinjen/


��	�������	�����������

- luftstridslinjen/


�������		,	��������������


En ansökningsblankett i pappersform kan 
beställas från Utbildningsstyrelsens råd-
givningspunkt för riksomfattande ansökan 
till universitet vardagar kl. 12 - 15 per tel-
�����^�^�Z�^�Z�Z����������%&�^�^�Z�^�Z�]�
(svenska). Rådgivningen betjänar därtill sö-
kandena i frågor som gäller gemensam an-
�������%&��/���������������&���	�	����

Tilläggsuppgifter ges av rekryterings- och 
urvalssektorn vid Försvarshögskolans 
avdelning för studieärenden per e-post på 
��������� ������������������	
����
�	��
samt per telefon på numren 0299 530 214, 
0299 530 330 och 0288 530 106.
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BILAGOR TILL ANSÖKAN 

��������
���
	"���@
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������ �
� �������������
�#���""���������	����������	�	
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[��������
 \'�	����
 ��
 	"�����	�-
tredning”)

C� �����������
������ �
� �����&����-
tredning på webbsidan www.upseeriksi.
�	

6Q
 ��)��
��
��
	���	�
��,��
��%�

��
����"�
	����


�	� "�������#��~��������%��������*
"	� "�������#����������%��������*
c. intyg över utbildning som motsvarar 
���������%�����"���������	�;	������������
plutonchefskurs),
�	� ����������� �����������%����;�
�������
Försvarsinstitutet,
e. intyg över grundläggande studier för 
���%�������'�������&�����������
f. utdrag över studier inom utbildning 
��
� ����� ��� ����"������ ���������%���)
tjänst 
C� <���&/������"������� ��#�����
������
skola kartläggs sökandens motivation, 
lämplighet för yrket och intresse för bran-
schen. 
C� (
� ��������� &��� ����
�#��� "#���
��������%�������� �z(`q�� �%&� ��������-
�%�������� �~zq�� �����������������������
betygskopior från båda. 

�Q
 ��)��
 ��
 ��,�
 ����
 ���������

	��
 )%��	��
 ���	�������������8
 ��

��
"�
��%��
��
����
"�
���"��	�
	�-
����(����	��,��


C� z����������
���������;�
�������#���
om sökande som avlagt studentexamen 
år 1990 eller senare fås direkt från stu-
dentexamensnämnden via det elektroni-
ska registret över sökande och studierät-
tigheter.
C� \�� ��
� ���;�
������� �#���� �^W��
bör sända betygskopior som påvisar de-
ras högskolebehörighet så att de är hos 
mottagaren senast 10.6.2012 kl. 16.15.
C� \����
����������������;�
���"���
sända kopior av både sitt avgångsbetyg 
och intyg över praktiskt prov. 

Bilagorna ska senast 12.4.2012 kl. 16.15 
���������&������#���������=

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden/
Rekryterings- och urvalssektorn 
PB 7
00861 Helsingfors

Försenade bilagor beaktas inte. På sam-
tycke till drogtest och säkerhetsutredning 
"�����������������������������������������	�
Sökanden kan bli ombedd att uppvisa sina 
betyg i original. Att man ger felaktiga upp-
gifter kan leda till att man förlorar studieplat-
sen.

Ansökan
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INTRÄDESPROV

Genom inträdesprovet mäts sökandens 
mottaglighet för utbildning, motivation, 
lämplighet för yrket och intresse för bran-
schen. Inträdesprovet ordnas vid För-
svarshögskolan i Helsingfors 7-11.5.2012. 
Till inträdesprovet kallas högst 600 sökande 
som fyller behörighetskraven och som har 
givit sitt samtycke i de frågor som krävs. 
Kallelse till inträdesprov och meddelande till 
dem som inte klarat urvalet postas senast 
16.4.2012. 

Sökandena kallas till inträdesprov i fyra 
avdelningar:

#
 �����������
&
=
*���.$#.
.
 �����������
*
=
����.$#.
6
 �����������
�
=
#$���.$#.
�
 �����������
#$
=
##���.$#.

Sökanden kan meddela om sitt intresse för 
en viss avdelning då han eller hon fyller i 
ansökningsblanketten. Man försöker i mån 
av möjlighet bilda avdelningar enligt ön-
skemålen. Eftersom utrymmena är begrän-
sade kan man dock inte garantera att alla 
får sitt primära önskemål uppfyllt. 

Inträdesprovet tar två dagar för varje sö-
kande. Sökandena kan övernatta på För-
svarshögskolan under tiden för inträdes-
provet. Försvarshögskolan bjuder även 
sökandena på mat under provet. 

Inträdesprovet består av ett lämplighetstest 
och ett urvalsprov. Till lämplighetstestet hör 
personlighetstest och test av förmågor samt 
grupprov och intervju. Till urvalsprovet hör 
12 minuters löptest, ett materialbaserat prov 
och läkarundersökning samt drogtest i fråga 
om personer som bestäms skilt. Under in-
trädesprovet insamlas respons av alla som 
deltagit i det. 

Den som deltar i inträdesprovet ska ta med 
sig ett högst sex månader gammalt läka-
rintyg över sitt hälsotillstånd. Läkarintyget 
bör innehålla resultat av hörselundersök-
ning och färgseendeförmåga (SAlääk 1141, 
den undersöktes exemplar). Alla sökande 
genomgår syntest vid läkarundersökning-
en. 

En sökande som utför beväringstjänst ska 
&��
���������������������������*���
���-
nehåller bedömningar som gjorts av under-
ordnade, jämställda och förmän samt själv-
utvärdering jämte talvärden. En sökande 
som är i reserven behöver inte ta med sig 
���� ��������*� �������
� ��� ���������� ��
�
"�&��������������#�����������
�����������
�
där de sparats under militärtjänstgöringen. 
\�� ��
� �/�������� ��
� �����������%������ ����
med sig prestationsbedömningen från det 
senaste bekräftade utvecklingssamtalet till 
inträdesprovet. 

Under inträdesprovet används civila kläder. 
Sökanden bör förutom läkarintyg och le-
�������������������"���
�����&��
�������
motionsutrustning för 12 minuters löptest, 
personlig hygienutrustning och inkvarte-
ringsutrustning (sovsäck eller mots-
varande). 

Anvisningar om träning inför 12 minuters 
��������� ����� �#� ��""������ ���	���-
��������
��	�� �%&� ��� �;�
��� �#� �����-
���� &���=�����	/�����/�)�&��	�� �� ���/�������
/ Juoksu / Paranna Cooper-tulostasi. Om 
sökanden på grund av sjukdom eller ska-
da inte kan utföra 12 minuters löptest ska 
han eller hon ha ett läkarintyg med sig till 
inträdesprovet. Löptest för dem som på 
medicinska grunder inte kan utföra testet 
vid inträdesprovet ordnas vid behov i juni. 
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PROGRAM FÖR INTRÄDESPROVET

PROGRAM FÖR INTRÄDESPROVET 2012
FÖRSTA DAGEN

I PLUTONEN II PLUTONEN III PLUTONEN IV PLUTONEN V PLUTONEN
Senast kl. 09.00 Anmälan

kl. 09.15 - 09.45 Ordergivning inför inträdesprovet

kl. 10.00 - 14.00 Test av förmågor inom ramen för lämplighetstestet

kl. 14.00 - 15.00 Lunch

kl. 15.00 - 18.30 Personlighetstest inom ramen för lämplighetstest

kl. 18.30 - 19.30 Middag

Från kl. 19.30 och 
framåt

Utdelning av material för textbaserat prov och självständiga studier

ANDRA DAGEN
I PLUTONEN II PLUTONEN III PLUTONEN IV PLUTONEN V PLUTONEN

kl. 08.00 - 09.00 12 minuters löptest Läkarundersökning Grupprov Intervju Insamling av 
respons

kl. 09.00 - 10.00 Insamling av respons 12 minuters löptest Läkarundersökning Grupprov Intervju

kl. 10.00 - 11.00 Intervju Insamling av 
respons

12 minuters löptest Läkarundersökning Grupprov

kl. 11.00 - 12.00 Lunch Lunch Lunch 12 minuters löptest Lunch

kl. 12.00 - 13.00 Grupprov Intervju Insamling av 
respons

Lunch Läkarundersökning

kl. 13.00 - 14.00 Läkarundersökning Grupprov Intervju Insamling av respons 12 minuters löptest

kl. 14.30 - 16.30 Textbaserat prov

kl. 16.30 - 17.15 Avslutning av inträdesprovet

Med början kl. 17.30 Middag

TILLÄGGSTEST FÖR DEM SOM SÖKER 
TILL MARINENS MARININRIKTNING 

För dem som söker till sjöstridslinjens ma-
rina studieinriktning ordnas förutom det ge-
mensamma inträdesprovet lämplighetstest 
samt fysiologiska och psykologiska test.

De två dagar långa fysiologiska och psyko-
logiska test som leds av Sjökrigsskolan ord-
nas 14.5 – 15.6.2012 i Air Medical Center 
vid Mejlans, Helsingfors samt vid För-
svarshögskolans institution för beteende- 
vetenskaper i Tusby. Sjökrigsskolan kallar 
de sökande som deltar i tilläggstest med 
början 14.5.2012.

TILLÄGGSTEST FÖR DEM SOM SÖKER 
TILL FLYGVAPNETS LEDNINGSSYSTEM-
INRIKTNING 

'�����
���
���������������������/������-
ningssysteminriktning ordnas förutom ge-
mensamt inträdesprov även lämplighets-
test. 

Testdagen som leds av Luftkrigsskolan ord-
nas vecka 22 vid Försvarshögskolans in-
stitution för beteendevetenskaper i Tusby. 
Luftkrigsskolan kallar de sökande som del-
tar i tilläggstest med början 14.5.2012.

Ansökan
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BEHÖRIGHET

De allmänna behörighetskraven för pilotin-
riktningen är desamma som vid huvudansö-
kan.

Ett särskilt behörighetskrav är att den som 
söker till pilotinriktningen bör ha genomgått 
������������%����������+��(~zq�	�Därtill 
���
	�������@

#Q
 ����
�����
.6
%�
2) höra till tjänstduglighetsklass A
6Q
 ��
���9����
�,	������	��
�%

a. längd 165-192 cm
b. vikt 55-92 kg
c. synen på båda ögonen bättre än 
1,25 på Landolts C-tavla med vartdera 
ögat (syn som korrigerats med glasögon, 
kontaktlinser eller genom operation är 
inte tillåten) 
d. ha felfritt färgseende 
e. ryggens längd sittande 81-100 cm
f. lårets längd 55-67 cm
C� �������� ����� ��������� �%&� #�����
längd (SP och RP) mäts med särskild 
mätanordning under urvalet.
C� (
� ��������� &��� �������� ������*�
astma, utslag) ber vi honom eller henne 
foga noggranna utredningar till ansökan 
om när symptom uppträder, undersök-
ningar som gjorts, åldern för insjuknande 
och hur ofta symptomen uppträtt på se-
nare tid. Allergi är inte nödvändigtvis en 
gallrande faktor. Vid behov utför vi aller-
gitest och eventuella noggrannare under-
sökningar. 

{�������� ��
� �#��� ���������%�����"�������
��������������������%��������������������-
���� "��������������� �%&� ��
� &��� %����� ��-
�%����������{{���&�����������������������������

�������	�\�����
�&���%��������%���������"���
�����&����"��������� ������
������������%&�
����%����� �������� ��
� 
��������� w�W)
�����"�������������

��	� \�� ��
� ������
genom separat ansökan genomgår under 
april-maj psykofysiologiska test i samband 

��������������� ��� ������������%�������-
en. Om en person som söker till linjen via 
separat ansökan preliminärt konstateras 
vara behörig för kursen kallas han eller hon 
i juli till en introduktionsperiod som ordnas 
från fall till fall. Introduktionsperioden om-
������� �����"��������������� �%&� ����/����-
göring. Efter introduktionsperioden bestäms 
���������� �
���&��� ���� ����/����������	�
Därefter bekräftas eller annulleras sökan-
dens plats på kursen.  

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökan jämte bilagor bör göras på blan-
ketten ”Hakemus Maanpuolustuskorkeak-
oulun sotatieteen kandidaatin ja maist-
erin tutkintoihin johtavaan koulutukseen / 
OHJAAJAOPINTOSUUNNALLE”. Ansök-
�����"����������#�����%&������������������)
���%���������� ���� ��������������*� �������
Harri Niemi 

C� �����)����=�&����	���
��
�	�
C� ����������=�^�����_$���^	

Ansökningstiden börjar 5.3.2012 och går ut 
3.4.2012 kl. 16.15, varvid ansökningarna 
bör vara till handa på adressen:

Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona / ILMAVRUK
Kadk 99. ohjaajaopintosuuntien haku
PL 7
41161 TIKKAKOSKI

Försenade ansökningar beaktas inte.
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lot- och helikopterpilotinriktning

>����
	�)����
��	����
�"����
��	����
���
)���
����
+,���)��
���
������)��)�-
��
����
���^�
���
��"�	���������	�"	�����




25

BILAGOR TILL ANSÖKAN 
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�^W�� ��#�� ������������%���������� "���
sända betygskopior till Luftkrigsskolan så 
att de är till handa senast 13.6.2012 kl. 
16.15.
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utredning”)

C� ���� 
���� �
� �����&���������������
�#���""���������	����������	�	

Bilgaorna bör vara hos mottagaren senast 
12.4.2012 kl. 16.15.

Försenade bilagor beaktas inte. Samtyck-
ena till drogtest och säkerhetsutredning bör 
vara försedda med sökandens underskrift i 
original. Sökanden kan bli ombedd att upp-
visa sina betyg i original. Att man uppger 
felaktig information kan leda till att man för-
lorar sin studieplats. 

URVALSPROV

De som ansöker endast genom separat an-
sökan deltar i ett separat urvalsprov som 
ordnas under april-maj i samband med 
������������ ��� ������������%���������	�
z�������%����� ���� '�������������� �����
sökande med ansökningsbehörighet till ett 
urvalsprov efter att ansökningstiden gått ut.  
Urvalsprovet omfattar de psykofysiologiska 
�������
������� ���
����������	�\����� "���
sökandena delta i 12 minuters löptest och 
muskelkonditionstest under juni månad. 

För dem som söker till kadettkursen direkt 
��#�� ������������%���������� ������� ������
separat urvalsprov. De som tidigare tjänst-
�/���� �#� ������������%���������� ����� ����
behov till fysiska test i juni. 

Ansökan
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HUR URVALSPOÄNGEN BESTÄMS

Urvalspoängen bestäms enligt grundpoän-
gen och poängen i inträdesprovet utom i 
��#��� �
� ��
� ��
� ������ ��� �����������
pilotinriktning. Det maximala antalet ur-
valspoäng är 165. Noggrannare informa-
����� ����� �#� ��������� ���	����������	�� �������������������������
Valintapisteet.

Grundpoängen bildas av de poäng som ges 
för tidigare studier och för det senaste bety-
get från en militär skola. Antalet grundpoäng 
kan vara högst 85. 

Urvalspoängen bildas av det totala antalet 
poäng i den lämplighetsbedömning som 
sker vid inträdesprovet, poängen i det ma-
terialbaserade provet och de poäng som 
ges för fysiska konditionstest. Det maximala 
antalet poäng i inträdesprovet är 80. 

I lämplighetsbedömningen ingår psykologis-
ka test, grupprov, intervju samt lämplighets-
bedömningen under beväringsutbildningen, 
slututvärderingen av beväringsutbildningen 
�%&� ��������;��	� �� ��#��� �
� �����������%�)
rare beaktas prestationsbedömningen från 
det senaste utvecklingssamtalet i stället för 
slututvärdering av beväringsutbildningen 
och ledarindexet. Det totala poängtalet vid 
lämplighetsbedömningen bestäms enligt en 
helhetsbedömning av olika faktorer. Denna 
bedömning görs av en psykolog som är spe-
cialiserad på lämplighetsbedömning. Vid 
lämplighetsbedömningen bedöms ledar-
egenskaperna, motivationen och sökan-
dens förutsättningar att lära sig. Man kan 
inte förbereda sig för ett lämplighetstest. Det 

maximala poängtalet i lämplighetsbedöm-
ningen är 50. Lämplighetsbedömningen kan 
innebära att man blir utgallrad.    

Det materialbaserade provet bygger på en 
vetenskaplig artikel eller annat material som 
delats ut till sökandena dagen före och som 
de haft möjlighet att bekanta sig med. Före 
det egentliga provet samlas materialet in. 
Man bör besvara essäfrågorna utifrån mate-
rialet. Man kan inte förbereda sig för det ma-
terialbaserade provet. Det maximala antalet 
poäng i det materialbaserade provet är 25.  

Gränserna i det fysiska konditionstestet 
(12 minuters löptest) är desamma för kvin-
nor och män. Det maximala poängtalet för 
testet är 5 poäng, som man får genom att 
springa minst 3 000 meter. De sökande som 
springer under 2 600 meter kommer inte 
att bli antagna till kursen. Den sträcka man 
springer mäts med 10 meters noggrannhet. 
{������"����������#�����������#����������
���	����������	����w������������	

\#� ����� �������� �#��� ��

�� ��������
väljs (1) den sökande som fått det högsta 
poängtalet i inträdesprovet. Om poängtalet 
i inträdesprovet är detsamma rangordnas 
sökandena enligt (2) det senaste betyget 
från en militär skola och därefter enligt (3) 
det poängtal man erhållit för tidigare studier. 
Om sökandenas poäng är desamma i alla 
ovannämnda fall väljs alla de som uppnått 
dessa poängtal till kursen.

Urvalsgrunder 
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Urval
HUR URVALSPOÄNGEN BESTÄMS PÅ FLYGVAPNETS STUDIEINRIKTNING FÖR                
PILOTER
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Tidigare studier Betyg från militär skola Flygskicklighet Lämplighetsbedömning Fysisk kondition Sammanlagt

0 - 50 0 - 36 0 - 78 0 - 55 0 - 10 0 - 229

Genom poängsättning av tidigare studier 
kartläggs sökandens mottaglighet för utbild-
ning med tanke på grundexamina inom mil-
itärvetenskaper. Det maximala antalet poäng 
för tidigare studier är 50. I poängsättningen 
av studierna beaktas det alternativ som ger 
det högsta poängtalet: studentexamensbety-
get eller betyg över yrkesexamen på andra 
stadiet. För tidigare studier ges poäng på 
samma sätt som vid huvudansökan.

Genom det senaste betyget från en militär 
skola kartläggs sökandens motivation, lämp-
lighet för yrket och intresse för branschen. 
Poäng ges på samma sätt som vid huvudan-
sökan, dock så att slutpoängen anpassas till 
skalan 0 - 36.

'�����%���&����������������������w�W)���)
utbildningsprogrammet. 

Lämplighetsbedömningen består av tre del-
faktorer: utbildarnas lämplihgetsbedömning, 
�
���&����� ���� ����/����� ��
�� "���
�����
som gjorts av jämställda. 

Den fysiska konditionen mäts genom muskel-
konditionstest och 12 minuters löptest. Det 
sammanlagda poängtalet ger 0 - 10 poäng 
i det fysiska testet. Kriterierna är desamma 
oberoende av sökandens kön.   Poängsätt-
ningen i fråga om 12 minuters löptest görs 
enligt poängtabellen. De som springer under 
2 600 meter får underkänt i urvalsprovet och 
resultatet 2 800 meter ger 0 poäng. Det maxi-
mala poängtalet i löptestet är 5 poäng. 

Rangordningen mellan de sökande som fått 
samma poängtal avgörs till fördel för den som 
�#����������������������������W��������%���&��	�
(
�����������&�����

���������� ������-
kicklighet bestäms rangordningen enligt (2) 
lämplighetsbedömningen och därefter enligt 
���� ����������� �� �����������%���)�������)
���%���������	�

Noggrannare grunder för poängsättning-
��� ����� �#� ��������� ���	����������	�� �����������
Valintapisteet.
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PUBLICERING AV RESULTAT

Urvalsbeslutet meddelas per brev till alla 
dem som deltagit i inträdesprovet. De som 
godkänts i elevurvalet och de som fått re-
servplats offentliggörs senast 17.7.2012. 
Urvalsbeslutet kan även ges villkorligt, vilket 
förutsätter att man till exempel genomgår 
tilläggstest för marininriktningen, går plu-
tonchefskursen eller skaffar noggrannare 
läkarutlåtande.  

En sökande som blivit antagen till För-
svarshögskolan får i sitt antagningsbrev an-
visningar om mottagande av studieplatsen. 
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eller hon har för avsikt att köa för eller 
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Anmälan att man tar emot sin studieplats 
är bindande och kan inte ändras eller an-
nulleras. Den som antagits som studerande 
bör senast 31.7.2012 bekräfta att han eller 
hon tar emot sin studieplats. Sökanden för-
lorar sin studieplats om han eller hon inte tar 
emot den inom utsatt tid. 

Om någon av de antagna inte tar emot 
studieplatsen erbjuds den lediga platsen 
personligen till en sökande på reservplats.  
Sökanden bör således vid ansökan se till 
att meddela de telefonnummer och den e-
postadress som han eller hon säkrast kan 
nås på.

En sökande som fått studierätt vid huvudan-
sökan kan innan studierna inleds ansöka 
hos rektorn för Försvarshögskolan om rätt 
att skjuta upp studiestarten. Ansökan bör 
göras senast tre veckor före studiestarten. 
Rätt att skjuta upp studiestarten kan sökas 
för ett års tid, till exempel på hälsomässiga 
grunder eller på grund av att man tjänstgör 
i krishanteringsuppgifter. Rätt att skjuta upp 
studiestarten på grund av tidsbunden tjänst 
eller på ekonomiska grunder beviljas van-
ligen inte. Ansökan om uppskjutande av 
studiestarten bör vara noggrant motiverad.  
Rektorn utnyttjar sin rätt att överväga saken 

eftersom Försvarshögskolan är förpliktad 
����#�����������%������������%�������������-
cerare för tjänstgöring inom försvarsmakten 
och gränsbevakningsväsendet.

En sökande som är missnöjd med elevur-
valet kan skriftligen söka rättelse inom fjor-
ton dagar efter att resultatet av elevurvalet 
har publicerats. Ansökan om rättelse ska 
i fråga om alla andra än dem som söker 
��� ����������� ��������������� �
���� ��� ���
'�������&�������	� \�� ��
� ������ ��� ���)
vapnets pilotinriktning sänder sin ansökan 
om rättelse till högskoleavdeningen vid Luft-
krigsskolans utbildningscenter. Anvisningar 
om hur en ansökan om rättelse ska göras 
�������"���������"�������
������"������	

PLUTONCHEFSKURSEN 

Plutonchefskursen bör före studiestarten 
ha genomgåtts av de studerande som inte 
&��� ���������%�����"������	� ~��������)
cersskolan verkställer en plutonchefskurs 
18.7 - 24.8.2012. Den sökande ansvarar 
själv för ansökan till plutonchefskursen. An-
mälan till kursen bör ske senast 18.7.2012. 
Noggrannare anvisningar om anmälan till 
kursen ges  i det brev som meddelar om 
villkorlig studierätt eller reservplats samt på 
�#�� ��""����� ���	����������	�	� `��������-
ten eller reservplatsen för en sökande som 
�����&������������%�����"������������������
fram till att plutonchefskursen genomgåtts 
med godkänt resultat. Om sökanden har 
gått plutonchefskursen tidigare bör han el-
ler hon sända en kopia på kursbetyget som 
bilaga till ansökan.
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INLEDANDE AV STUDIERNA

Kadettkurs 99 och sjökadettkurs 82 börjar 
5.9.2012. Under den första studieveckan 
bör man vara redo att tillbringa både dagar 
och nätter i Sandhamn och därtill går det 
första veckoslutet åt till studier. 

Anvisningar om hur rättelseansökan och an-
sökan om uppskjutande av studierätten bör 
��������
���
����������������������������
�#���""���������	����������	�	

TILLÄGGSUPPGIFTER

Tilläggsinformation om försvarsmakten 
������#���""���������	�����������
��	�	�
Tilläggsinformation om Försvarshögskolan 
�%&� ���%�����"��������� ����� �#� ��""-
������ ���	
���������������������	�	�
Om elevurvalet för studier med tanke 
på grundexamina i militäregenskaper 
fås närmare uppgifter på webbsidan
���	����������	�	� ����������� �����
�-
tion i anslutning till ansökan, elevurval 
och inledande av studierna kan fås via 
Försvarshögskolans rekryterings- och 
urvalssektor per e-post på adressen       
������������������	
����
�	�� ���� ����
telefon vardagar kl. 12.00 - 15.00 på num-
mer 0299 530 214, 0299 530 330 och 0299 
530 106.

Urval



30

Hälsningsord 
av kadetternas 
�������������

och elevkåren
Vi rekommenderar varmt studierna vid Förs-
varshögskolan för dig som är intresserad av 
dagens säkerhetspolitik, upplever krigshis-
torisk forskning som intressant och vill hålla 
dig i god fysisk kondition och inte är rädd 
för de utmaningar som är förknippade med 
ledarskap.

Försvarshögskolan erbjuder en modern in-
lärningsmiljö, där du kan framföra dina åsik-
ter och får svar på dina frågor. De utmärkta 
idrottsfaciliteterna ger dig möjlighet att upp-
rätthålla och utveckla din kondition och ge 
utlopp för den press som de akademiska 
studierna innebär genom motion. Föreläsar-
na och lärarna erbjuder den nyaste kuns-
kapen om utmaningar och möjligheter i 
vår föränderliga värld, eller exempelvis om 
utvecklingen inom vapenteknologin.    

Studierna för kandidatexamen i militära ve-
tenskaper är krävande men också givande. 
I Försvarshögskolan kan man utnyttja mili-
tärvetenskapliga teorier i praktiken redan 
under studierna. Vare sig du är intresserad 
av att tjänstgöra till lands, till havs eller i luf-
ten erbjuder Försvarshögskolan dig en ut-
manande och belönande studiemiljö.  

Kadettlivet är till all lycka inte enbart studier. 
Kadetternas kamratförening bevakar ka-
detternas intressen och samarbetar med 
olika läroinrättningar i syfte att pigga upp ka-
dettens vardag. Gemensamma festligheter, 
idrottsevenemang och besök tillsammans 
med både inhemska och utländska läroin-
rättningar stärker gemenskapskänslan och 
samhörigheten. Även det intensiva samar-
betet med olika stiftelser och nämnder främ-
jar studerandens studier och fritid.   

Försvarshögskolan är en högskola som 
ständigt utvecklas. Ett bevis på detta är att 
en egen elevkår inrättades vid Försvarshög-
skolan under 2010 med uppgift att utveckla 
den redan högklassiga undervisningen och 
bevaka studerandenas gemensamma in-
tressen. Alla studerande vid Försvarshög-
skolan, från kadetter till doktorsstuderande 
som arbetar på sin doktorsavhandling, 
��

��� �� #��/������� ��� ������ ���������	�
Elevkårsarbetet erbjuder således dem som 
är intresserade av föreningsverksamhet 
utmanande uppgifter. Intern påverkan är 
elevkårens huvuduppgift, men samarbetet 

��� (��%������"������ �%&� ������� ��
��-
betsorganisationer visar att resurserna inte 
tar slut i första taget.  

Om du är en sportig och rakryggad reserv-
���%��� ���� ��������������%��� �%&� ��� &���
lämpligt med försvarsvilja är du välkom-

����������������������������%��������������
skara. Samhörigheten mellan kadetter är 
�#�������������������#��������������	�\��
ärorika kadettraditionerna innebär ett unikt 
kontinuum mellan kadettkurserna. En säker 
arbetsplats är också ett trumfkort som ingen 
annan kan erbjuda.  

Välkommen med som en länk i kadett-         
���%���������"���������/�� 

����������
���
��������	
�������������
Kadett Artturi Kosonen
`������	
�&


Generalsekreterare för elevkåren 
Kadett Joonas Heikkeri
`�������	
�&



Försvarshögskolan utbildar alla offerare inom 
försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet. 
De utexaminerade officerarna tjänstgör i in-
tressanta och ansvarsfyllda uppgifter såväl i hem-
landet som utomlands. Vägen till de ledande 
uppgifterna inom försvarsmakten och gräns-
bevakningsväsendet går via Försvarshögskolan.

Alla chefer bär 
inte

kritstrecksrandigt
bevakningsväsendet g

Urval




