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1 Kehittämisen reunaehtoja

Resurssien kehittyminen
Maanpuolustuskorkeakoulun resurssien kehittyminen on seurannut yleistä taloudellista tilan-
netta. Korkeakoulu perustettiin säästö- ja tehostamispaineiden alaisuudessa, mutta perustamis-
vaiheen aikainen talouslama ei kuitenkaan sallinut kaikkien suunniteltujen uudistusten täysi-
määräistä toteuttamista. Lähtötilanteen haasteet ovat vaikuttaneet korkeakoulun suunnitelmiin 
koko toiminnan ajan. Vuoden 2015 puolustusvoimauudistus asettaa Maanpuolustuskorkea-
koulun resurssien käytölle jälleen uudet haasteet.

Organisaatio
Alkuvaiheet 

V uoden 1991 upseerikoulutuksen uudistus käyn-
nisti myös virallisesti Maanpuolustuskorkeakou-
lun organisaation muotoutumisen. Puolustusvoi-

main komentajan esittelyssä1 vuonna 1987 esitettiin pelkis-
tetty Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatiokaavio, jos-
sa sen muodostamiseen käytetyt organisaatiot esiintyivät 
omilla nimillään. Eversti Matti Aaltosen upseerikoulutus-
työryhmän raportissa oli otettu tarkemmin kantaa korkea-
koulun muodostamiseen ja organisaatioon. Työryhmä suo-
sitteli muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun perusta-
mista ja perinteisten nimien säilyttämistä:

”Ratkaisu mahdollistaa rajallisten tutkimusresurssien järke-
vän käytön ja upseerikoulutuksen koordinoidun johtamisen sekä 
täyttää korkeakoulun tieteellisen tutkimuksen ja siihen perus-
tu van ylimmän opetuksen tunnusmerkit. Ratkaisu siirtää myös 
upseerikoulutuksen toimeen panovaltaa Pääesikunnan ulkopuo-
lelle, kun Maanpuolustuskorkeakoulun johtaja vastaa upseeri-
koulutuksen kokonaisuudesta. Malli mahdollistaa myös opet-
taja voiman tarkoituksenmukaisen käytön pienentäen tuntiopet-
tajakustannuksia. Työryhmä katsoo, että Maanpuolustuskor-
keakoulun alaisten sotilasopetuslaitosten perinteisiä nimiä ei ole 
tarpeen muuttaa, koska nykyiset sotilasopetuslaitokset muuttu-
vat organisaatiossa lähinnä osastoja vastaaviksi orgaaneiksi.” 2
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Eversti Matti Aaltosen työryhmän raportin pohjalta 
puolustusvoimain komentaja, kenraali Jaakko Valtanen 
hyväksyi3 lokakuussa 1988, että Kadettikoulusta ja Sota-
korkeakoulusta muodostetaan Maanpuolustuskorkeakoulu. 
Päätöksen mukaan korkeakoulutusta annettaisiin lisäksi 
puolustushaarakouluissa. Pääesikunnan päällikkö, vara-
amiraali Jan Klenberg asetti helmikuussa 1989 työryhmät 
jatkamaan suunnittelua4. Pääesikunnan koulutusesikunta 
määrättiin laatimaan esityksensä sotilasopetuslaitosten 
organisaatiotarkistukseksi vuoden 1990 alkuun mennessä. 
Asiantuntijoina tässä työssä tuli kuulla muun muassa Sota-
korkeakoulun, Taistelukoulun ja Kadettikoulun johtajia.

Samanaikaisesti Pääesikunta lähetti puolustusministeri-
ölle esityksensä5 upseerien uudesta koulutusjärjestelmästä 
ja koulutuksen toimeenpano-organisaatiosta. Esityksen 
liitteenä oli muistio, jonka liitteenä ollut koulutuksen 
toimeenpanokaavio oli hivenen pelkistetympi versio 28. 
lokakuuta 1988 puolustusvoimain komentajalle esitetystä. 
”Upseerin tutkinto” oli muutettu ”Perustutkinnoksi” ja 
”Esiupseerin tutkinto” sekä ”Yleisesikuntaupseerin tutkin-
to” oli yhdistetty ”Jatkotutkinnoksi”. Puolustusministeriö 
hyväksyi6 huhtikuussa 1989 esityksen jatkosuunnittelun 
perustaksi. 

Organisaatiorakenne hahmottuu

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jaakko Valtanen 
hyväksyi jatkosuunnittelun pohjaksi helmikuussa 1990 sekä 
eversti Ilkka Ilmolan upseerikoulutustyöryhmän esityksen 
koulutusuudistuksesta että Pääesikunnan koulutusosaston 
esityksen Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatiosta.

Kenraali Jaakko Valtanen kertoi haastattelussaan, että 
hän halusi puolustusvoimain komentajan johtavan suoraan 
uutta korkeakoulua ja siten samalla nostaa sen arvostus-
ta. Korkeakoulun organisaatiorakenne saatiin suunnitella 
Puolustusvoimien tarpeiden mukaisesti, eikä puolustusmi-
nisteriö asettanut liiaksi reunaehtoja. Maanpuolustuskorke-
akoulun nimestä kenraali Valtanen mainitsi, että kahvipöy-
täkeskusteluissa oli nimenä mukana myös Mannerheim-
akatemia, mutta virallisemmin vaihtoehtoa ei pohdittu.7 

Dosentti, everstiluutnantti Veikko Pentti kertoi haastat-
telussaan, että hän oli syksyllä 1989 koulutuspäällikön, 
kenraaliluutnantti Tuomo Tuomisen määräyksestä suunnit-
telemassa korkeakoulun organisaatiota. Suunnittelutyön 
lähtökohdaksi oli asetettu, että Kadettikoulu, Sotakorkea-
koulu ja Sotatieteen laitos säilyttävät nimensä ja perinteen-
sä, vaikka tulivatkin komentotien mukaisesti Maanpuolus-
tuskorkeakoulun johtajan alaisuuteen.8

Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatiotyö määrättiin 
tehtäväksi koulutuspäällikön johtamana virkatyönä. Perus-
teissa todettiin muun muassa, että Maanpuolustuskorkea-
koulun johtajan suoranaisia alaisia ovat esikunta, pääopet-
tajat, Kadettikoulu ja Sotakorkeakoulu sekä Sotatieteen 
laitos. Lisäksi tutkinto-opetuksen integraatio määritettiin 

toteutettavaksi siten, että Maanpuolustuskorkeakoulun 
pääopettajat koordinoisivat kukin oman oppiaineensa  
tutkinnon johdonmukaisen ja nousujohteisen opetuksen.9 

Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Jan Klenberg 
hyväk syi edelleen nopealla aikataululla jatkotyöskentelyn 
työryhmän kokoonpanon ja tehtävät. Työryhmän puheen-
johtajaksi määrättiin eversti Pertti Pyötsiä. Päätöksen mu-
kaan Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatio tuli laatia 
komentajan esittelyasiakirjan pohjalta. Organisaation kes-
keisten osien tuli olla valmiina maaliskuun loppuun 1991 
mennessä. Organisaatiotyölle annettiin siten aikaa noin  
yksi vuosi.10

Huhtikuussa 1990 Pääesikunnan järjestelyosasto antoi 
käskynsä johtamis- ja hallintojärjestelmän suunnittelusta. 
Siinä todettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulu tulee Pää-
esikunnan alaiseksi.11

Uusi organisaatioesitys

Sotakorkeakoulu lähetti huhtikuussa 1990 oman esityksen-
sä Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatioksi. Asiakirja 
oli osoitettu suoraan koulutuspäällikölle, kenraaliluutnantti 
Tuomo Tuomiselle. Asiakirjan lähetteessä todettiin, että 
muistio on laadittu Pääesikunnan koulutusosaston päälli-
kön pyynnöstä. Lisäksi viitattiin neuvotteluun Pääesikunnan 
koulutusosastossa huhtikuun 1990 alussa.

Lähetetyssä muistiossa tarkasteltiin Maanpuolustuskor-
keakoulun organisaatiota ja toiminnan järjestelyjä. Aluksi 
asiakirjassa luonnehdittiin opetushallinnon alaan kuuluvien 
yliopistojen ja korkeakoulujen kehityssuuntia:

”Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatioita suunniteltaessa 
joudutaan pohtimaan toisaalta sitä, miten organisaation avulla 
saavutetaan puolustusvoimien koulutus- ym. tarpeiden kannal-
ta keskeiset opetus- ja tutkimustavoitteet sekä toisaalta sitä, on-
ko yleisestä korkeakoulujärjestelmästä ja sen kehityksestä johdet-
tavissa sellaisia positiivisia sovellutuksia, jotka tekevät Maan-
puolustuskorkeakoulusta 1990-luvun modernin korkeakoulun.”

Maanpuolustuskorkeakoulun keskeisimmäksi tavoitteeksi 
asetettiin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ylimmän 
upseeriston tarvitseman koulutuksen antaminen sekä ope-
tuksen järjestäminen uudenaikaisten korkeakouluvaatimus-
ten mukaisella tavalla. Lisäksi tuli muun muassa varmistaa 
opetus- ja tutkimustoiminnan voimavarojen käyttäminen 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Maanpuolustuskorkeakoulun organisaation ja hallinnon 
pohjaksi esitettiin seuraavat periaatteet:

”Opetus ja tutkimus organisoidaan kokonaisuuksiksi pääaineit-
tain tai pääaineryhmittäin. Tällaisen toimintakokonaisuuden 
järjestämisestä vastaavaa organisaatioyksikköä kutsutaan ao. 
alan laitokseksi tai osastoksi (ainelaitosjärjestelmä). Opetusta ja 
tutkimusta ei enää organisatorisesti eriytetä. Yksikön johdos-
sa voi olla joko everstiluutnantin tai everstin (vast.) virassa ole-
va upseeri tehtävänään laitoksen- tai osastojohtaja tai tohtori-
koulutuksen saanut siviilitutkija virkanimikkeeltään vastaavas-



Kun 1980-luvulla jälleen kerran Pääesi-
kunnassa etsittiin keinoja henkilöstön 
tehokkaampaan käyttöön sekä samal-

la rahojen säästöön, iskettiin silmät myös 
upseerikoulutukseen. Jo aiempina vuosikym-
meninä oli tutkittu sotakoulujen yhdistämistä 
ja sijoittamista ”saman katon alle”. Asiat 
eivät olleet edenneet. Eräänä voimakkaana 
syynä oli muun muassa arvovaltainen aselaji-
tarkastajisto, joka ei voinut ajatellakaan, että 
juuri heidän aselajinsa upseerien opetus olisi 
siirretty johonkin yhteiseen oppilaitokseen. 
Mutta kun 1980-luvun lopulla Pääesikunta 
antoi Sotakorkeakoululle suunnitteluteh-
tävän Sotakorkeakoulun, Kadettikoulun 
ja Taistelukoulun organisoimisesta yhdeksi 
sotilasoppilaitokseksi, alkoi muutos, joka 
on kestänyt näihin päiviin saakka.

Toimella haluttiin saada henkilöstö- ja 
rahasäästöjä. Kenraali Hägglund oli mukana 
hankkeessa ja hän hyväksyi kampusalueeksi 
Santahaminan. So-
takorkeakoulu sai 
tehtäväkseen esit-
tää uuden laitok-
sen organisaation, 
henkilöstötarpeen 
ja tulevat säästöt 
sekä tilatarpeet. 
Uudistuksen tuos-
sa vaiheessa ei vielä 
puhuttu tulevan laitoksen opetuksellisesta 
sisällöstä tai tasovaatimuksista.

Niinpä muistan ensimmäisen organi-
saatioversion lähteneen siitä, että tehdään 
laitokselle yksi esikunta, jonka alaisiksi 
tulisivat Sotakorkeakoulu, Kadettikoulu ja 
Taistelukoulu sellaisinaan esikuntineen ja 
opettajineen. Jonkinlainen Sotakorkeakoulu-
runkoinen yhteisesikunta johtaisi koko orkes-
teria. Tämä ei tietysti saanut Pääesikunnassa 
hyväksyntää, koska säästöt olisivat olleet 
kyseenalaisia.

Seuraava vaihe oli ratkaiseva. Sota-
korkeakoulussa päädyttiin malliin, jonka 
mukaan on vain yksi esikunta, yksi opetta-
jakunta ja eri asteiden opiskelijat. Näytti siltä, 
että tällä järjestelyllä pitäisi tulla myös mate-
riaalisia säästöjä. Tämä vaihe oli suunnittelun 
kannalta keskeinen. Useimmat tavoitteet 
oli mahdollista sitoa ratkaisuun. Opetuksen 
tasoa voitiin nostaa ja yhtenäistää. Rahaa 
säästyisi. Oli myös mahdollista sitoa aiem-
min väitelleitä upseereita opettajakuntaan. 
Jos siis upseerien opetuksen taso nousisi 
selvästi, se olisi myös vahva tekijä upseeris-
ton palkkauskysymyksissä. Tässä vaiheessa 
1980-luvun lopulla nousi esiin myös synty-
vän opetuslaitoksen status eli asema muihin 
korkeakouluihin nähden. Tästä muodostui 
uudistuksen keskeisin sisältö. Tiedekorkea-
koulu asetettiin yksimielisesti tavoitteeksi 
huolimatta siitä, että valtionhallinnossa oli 
ihmisiä, joille ammattikorkeakoulun taso 

olisi riittänyt.
Uudistus edellytti opetuksen tason nos-

toa ”professoritasoiseksi” ja opintoaikojen 
järjestelyä siten, että opintoviikot täyttyi-

sivät. Kokoonpano-
kaavioihin merkittiin 
jo 1980-luvun lopul-
la Maanpuolustus-
korkeakoulu. Olipa 
eräissä suunnittelu-
papereissa jo sana 
Maanpuolustusyli-
opistokin. Sitä kui-
tenkin kauhisteltiin 

Pääesikunnassa. Maanpuolustuskorkeakou-
lun asema Puolustusvoimien organisaatiossa 
nähtiin myös suoraan komentajan alaisena. 
Tätä esitettiin, ja se toteutui parinkymmenen 
vuoden viiveellä yhdessä lakiuudistuksen 
kanssa. Herrain myllyt jauhavat joskus hi-
taasti, mutta arvokkaan varmasti!

Upseerikoulutuksen uudistus kulki 
rintarinnan 1980-luvun yleispoliittisen 
kuohunnan ja talouslaman kanssa. Sillä oli 
kuitenkin oma riippumaton tiensä. Ajankohta 
muutokselle oli historiallisen hyvä – kenties 
viimehetki vuosikymmeniin. Tuskin olisi luul-
tavaa, että esimerkiksi tänä päivänä olisi 
mahdollista supistusten ja säästöjen sijasta 
saada uusi kalliimpi ja korkeampitasoinen 
laitos pystyyn. Maanpuolustuskorkeakoulu 
ei ole yhden ihmisen luomus. Se on pitkän 
kehityksen tulos. Vaikka liikkeellelähtö oli 
Pääesikunnan osalta vahvasti taloudellis-
materialistinen, sieltä löytyi suopeutta 
myös laajaan sisällölliseen uudistukseen. 
Myös ulkopuoliset tukivat hanketta. Niinpä 
yliopistolaitos tuki hanketta alusta alkaen. 
Upseeriliitto tuki hanketta jo oman toimen-
kuvansa vuoksi.

No, missä on se ”ilmaveivi” on? Siinä, 
että taloudellisesti syvimmän tähänastisen 
laman aikana saatiin Maanpuolustuskorke-
akoulu, joka tuottaa korkeatasoisia upsee-
reita kotimaahan ja lukuisiin kansainvälisiin 
tehtäviin.

Kenraalimajuri Antero Karvinen
REHTORI 1993 – 1994

Maanpuolustuskorkeakoulun
ilmaveivi

” Ajankohta
muutokselle oli

historiallisen hyvä.”
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ti laitoksen- tai osastonjohtaja, joka kuvaa myös tehtävää ja jol-
la voisi pätevyydestä riippuen olla professorin virka-arvonimi.
Opiskelu tapahtuu kursseittain, jotka toimeenpannaan em. ai-
nelaitosten järjestämänä Maanpuolustuskorkeakouluun kuu-
luvissa sotilasopetuslaitoksissa tai muiden sotilasopetuslaitosten 
korkeakouluosastoissa. Jälkimmäisessäkin tapauksessa opetuk-
sen järjestämisen ja sisällön vastuu on Maanpuolustuskorkea-
koululla. Opettajat on sijoitettu suoraan ainelaitoksiin ja muu 
henkilökunta kuuluu ao. sotilasopetuslaitokseen. 
Tieteellinen jatkokoulutus järjestetään toistaiseksi yhteistoimin-
nassa eräiden muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa (lä-
hinnä Helsingin yliopisto ja Helsingin kauppakorkeakoulu).
Tuntiopettajajärjestelmää on kehitettävä. Uusittavassa asetuk-
sessa tulisi säätää, että Maanpuolustuskorkeakouluun voidaan 
nimittää dosentteja. Tämä tekisi mahdolliseksi pitkäaikaiset 
ja pysyvät tuntiopettajasuhteet. (…) Olisi pyrittävä siihen, et-
tä ulkomailla opiskelleet upseerit sijoitetaan aluksi opettajiksi 
Maanpuolustuskorkeakouluun.” 12

Johtosuhteista Sotakorkeakoulu esitti, että Maanpuolus-
tuskorkeakoulu olisi suoraan puolustusvoimain komentajan 
alainen. Perusteluissa käsiteltiin myös yliopistojen päätök-
sentekoa, toimivaltaa käyttäviä organisaatioita ja niiden 
soveltuvuutta Maanpuolustuskorkeakouluun.

Puolustusministeriö myönteisenä

Pääesikunta muokkasi organisaatiokaaviota ja lähetti sen 
toukokuussa puolustusministeriöön hyväksyttäväksi. Näin 
kolme kuukautta aikaisemmin hyväksytty organisaatio sai 
kokonaan uuden muodon.

Pääesikunnan päällikön ja koulutuspäällikön allekirjoit-
tamassa asiakirjassa esitettiin muun muassa, että puolus-
tusministeriö hyväksyisi upseerikoulutuksen uudistuksen ja 
Maanpuolustuskorkeakoulun koulutuksen organisaatio- ja 
johtosuhdemallin jatkosuunnittelun perustaksi. Muistiossa 
todettiin, että opetus ja tutkimus organisoidaan laitoksiksi 
pääoppiaineittain tai pääoppiaineryhmittäin. Näin opetusta 
ja tutkimusta ei enää organisatorisesti eriytettäisi toisis-
taan.13

Puolustusministeriön vastaus Pääesikunnalle tuli noin yh-
deksän kuukauden kuluttua helmikuussa 1991. Puolustus-
ministeriö piti suunnitelmia Maanpuolustuskorkeakoulusta 
tarkoituksenmukaisina: ”Koulun organisaatio- ja johtosuhde-
malli otetaan säädöstyöryhmän käsittelyyn kevään 1991 aikana 
siten, että tarvittavat säädökset voivat tulla voimaan samoin 
aikaisintaan vuoden 1992 alusta lukien.” 14

Suunnittelu jatkui puolustusministeriön vastauksen 
viipymisestä huolimatta edelleen melkoisella vauhdilla. 
Pääesikunnan päällikön käskyllä joulukuussa 1990 Sotakor-
keakoulu sai tehtävän laatia Maanpuolustuskorkeakoulun 
yksityiskohtaisen organisaation ja tehtävät 20. helmikuuta 
1991 mennessä. Käskyn liitteenä oli ”periaatteellisena malli-
na” puolustusministeriölle lähetetty organisaatiokaavio.

Henkilöstövahvuudeksi määritettiin vuoden 1993 alusta 
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alkaen ”nykyisen Sotakorkeakoulun, Taistelukoulun ja Kadetti-
koulun Sinisen kirjan mukainen vahvuus lisättynä  
viidellätoista upseerin (yksi eversti) ja kahdella siviiliviralla”. 
Maanpuolustuskorkeakoulun perustamiseen annettiin 
lisävirkoja melkoisen suuri määrä. Tämä muuttui kuitenkin 
jonkin verran vuoden kuluessa taloudellisen laman vaaties-
sa henkilöstösupistuksia.

Lisäksi käskyn liitteenä oli oppiainekohtainen selvitys 
opettajatarpeesta. Selvityksessä todettiin muun muassa, 
että saman opettajan käyttö oli mahdollista joissakin ta-
pauksissa useammassa kuin yhdessä oppiaineessa. Lisäksi 
viitattiin mahdollisuuteen käyttää samoja opettajia eri 
tutkintotasoilla.15

Organisaatiotyön aloittaminen Sotakorkeakoulussa 

Pääesikunnan käskystä Sotakorkeakoulussa käynnistettiin 
organisaatiotyö. Koulun johtajan huoneessa pidetyssä 
käynnistämispalaverissa muodostettiin johtoryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimi Sotakorkeakoulun johtaja, kenraa-
limajuri Antero Karvinen ja sihteerinä everstiluutnantti Han-
nu Saarnilahti. Johtoryhmän jäseninä olivat kaikkien asiaan 
liittyneiden laitosten johtajat.

Johtoryhmän alaiseksi muodostettiin työryhmä, jonka 
tehtävänä oli laatia esitys Maanpuolustuskorkeakoulun 
yksityiskohtaiseksi organisaatioksi ja tehtäviksi. Tähän 
työryhmään määrättiin puheenjohtajaksi everstiluutnantti 
Jaakko Koskela ja sihteeriksi majuri Markku Koli. Työryh-
män jäsenet oli nimetty Sotakorkeakoulusta, Maanpuolus-
tuskursseilta, Sotatieteen laitoksesta, Taistelukoulusta ja 
Kadettikoulusta.

Työn lähtökohdiksi hyväksyttiin Pääesikunnan käskyssä 
olleet perusteet niitä tarkemmin ruotimatta. Kokous-
muistiossa kiinnitettiin huomiota eri yksiköiden (joukko-
osastojen) välisten johtosuhteiden määrittelyyn siten, ”että 
hallintomallista muodostuisi selkeä kokonaisuus”. 16

Esityksenä Maanpuolustusyliopisto

Pääesikunnan käskemästä määräajasta hivenen myö-
hästyneenä Sotakorkeakoulu luovutti maaliskuussa 1991 
Puolustusvoimien koulutuspäällikölle esityksen ”Maanpuo-
lustusyliopiston organisaatio ja tehtävät”. 

Esitys sisälsi seikkaperäiset esitykset Maanpuolustus-
yliopiston (MPYO) organisaatiosta 1. tammikuuta 1995 
alkaen, erilaisten neuvostojen kokoonpanot ja tehtävät, 
dosenttijärjestelmän perusteet, muistion Maanpuolustus-
yliopisto-nimityksestä, laskelmat henkilöstötarpeesta sekä 
opetuksen ja tutkimuksen välittömästä lisävirkatarpeesta. 
Esitys sisälsi myös maininnan, että Maanpuolustusyliopisto 
tulisi suoraan puolustusvoimain komentajan johtoon ja että 
nimitys otettaisiin käyttöön vuoden 1993 alusta. 

Esityksen mukaan uudessa Maanpuolustusyliopistossa 
suoritettaisiin upseerin tutkinto (perustutkinto), yleisesi-
kuntaupseerin tutkinto (jatkotutkinto) sekä sotatieteen 

tohtorin tutkinto (jatkotutkinto, työnimi).
Esitykseen sisältyi toiminnan tukemiseksi ja yhteyseli-

meksi Puolustusvoimien johtoon tarkoitetun neuvottelu-
kunnan muodostaminen. Maanpuolustusyliopiston reh-
torin tueksi esitettiin muodostettavaksi neuvostoja. Niitä 
neuvostoja olisivat opetusneuvosto, tutkimusneuvosto, 
henkilöstöasiainneuvosto sekä yleisesikuntaupseerikurssi-
en, esiupseerikurssien ja Kadettikoulun opettajaneuvostot. 

Keskeisempien organisaatiokysymysten perustelut

Nimitystä ”Maanpuolustusyliopisto” perusteltiin esityksen 
yhteydessä olevassa muistiossa. Muistiossa käsitellään yli-
opistoja ja ammattikorkeakouluja sekä niiden välisiä eroja. 
Siinä listataan ne Maanpuolustusyliopiston elementit, jotka 
ovat ominaisia yliopistolle. Muistion laatija, tutkimusjohtaja 
Mikko Viitasalo toteaa: 

”Saattaisi sittenkin olla riskittömämpää aloittaa Maanpuo-
lustuskorkeakoululla, joka on johtajan johdolla toimiva soti-
laallisesti järjestetty yliopistollinen, maanpuolustusalan korkea-
koulu. (…) Yliopisto-nimikettä harkittaisiin 1990-luvun puo-
livälissä, kun nähdään mihin suuntaan vakiintuu yliopistollis-
ten korkeakoulujen nimikkeistö opetushallinnon alalla. Samoin 
vaikuttaa asiaan, lähdetäänkö ja millä voimavaroilla ja mil-
lä aloilla omaehtoiseen tohtorikoulutukseen. Ainelaitos- ja do-
senttijärjestelmää voidaan kehittää nimikkeistä riippumatta.” 

Esityksessä todettiin, että organisaatio- ja tehtävämäärit-
telyä ovat ohjanneet uusimuotoisen upseerikoulutuksen 
tutkintojen rakenteet, opetusministeriön lausunto puolus-
tusministeriölle joulukuussa 1990 sekä käytettävissä olleet 
henkilöresurssit:

”Kaikissa käsitellyissä ratkaisuissa on pidetty lähtökohtana sitä, 
että organisaatiomuutos voidaan toteuttaa ilman merkittävää 
lisärakentamista. Tähän lähtökohtaan ei sisälly Kadettikou-
lun välitön lisärakentamistarve. Peruskorjaustarvetta on sen si-
jaan olemassa.”

Keskeisenä ongelmana todettiin henkilöstövahvuus, 
koska käytössä ollut henkilöstömäärä oli 99 henkilöä, kun 
laskennallinen tarve olisi ollut 143 henkilöä. Johtoryhmän 
käsityksen mukaisesti ei muodostunutta vajausta ollut vält-
tämätöntä kokonaisuudessaan välittömästi korvata.17 

Pääesikunnan järjestelyosasto antoi kesällä 1991 käs-
kyn18, jossa todettiin, että kyseessä on yksi hallinnollinen 
yksikkö, joka muodostetaan yhdistämällä Kadettikoulu, 
Taistelukoulu ja Sotakorkeakoulu. Käskyssä myös todettiin, 
että ”Maanpuolustuskorkeakoulun toiminta käynnistyy nykyi-
sissä toimitiloissa”. Pidemmällä aikavälillä oli tarkoituksen-
mukaista pyrkiä sijoittamaan korkeakoulun eri osat myös 
fyysisesti lähemmäs toisiaan.

Organisaatiota tuli täsmentää jatkosuunnittelun myötä 
muun muassa siten, että Maanpuolustuskorkeakoulu olisi 
johtosuhteiltaan Pääesikunnan alainen ja se jakautuisi 
ainelaitoksiin, kadettiosastoon (perustutkinto) ja upseeri-
osastoon (jatkotutkinto). Maanpuolustuskorkeakoulussa 
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järjestettäisiin lisäksi maanpuolustuskursseja. Lisäksi tar-
kennettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulua johti rehtori 
apunaan esikunta, joka vastasi koko Maanpuolustuskorke-
akoulun hallintoon ja huoltoon liittyvistä asioista. Upseeri-
osastolla ja kadettiosastolla ei saanut olla omaa esikuntaa, 
vaan niiden hallinnolliset asiat tuli hoitaa pienehköistä 
toimistoista. 

Päällekkäisistä toiminnoista tuli luopua. Koska puolus-
tushallinnon henkilöstöä oltiin valtioneuvoston säästöpää-
töksiin liittyen olennaisesti vähentämässä, tuli jatkosuunnit-
telussa pyrkiä ainakin kymmenen prosentin vähennykseen 
nykyisistä viroista. Jatkosuunnittelussa tuli sisällyttää 
näkemykset Sotamuseon ja Sota-arkiston tulevasta ase-
masta ja mahdollisesta siirtämisestä pois Sotakorkeakoulun 
alaisuudesta sekä näin vapautuvien tilojen käytöstä.19 

Seuraava Sotakorkeakoulun esitys lähettiin Pääesikunnan 
päällikölle lokakuussa 1991. Suunnittelun lähtökohdiksi 
todettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatio 
mahdollistaisi uuden upseerikoulutuksen toteuttamisen 
laadittujen koulutusohjelmien mukaisesti. Ohjaavaksi 
suunnitteluperusteeksi oli noussut valtioneuvoston säästö-
päätöksiin liittyvä puolustushallinnon henkilöstön supista-
mispyrkimys:

”Esitetyt lähtökohdat ovat ristiriitaiset. Niiden samanaikainen 
toteuttaminen on mahdollista vain tietyillä edellytyksillä, joi-
ta ovat MpKK:n osien keskittäminen lyhyellä siirtymäkaudella 
Santahaminaan, jotta voitaisiin luoda koossa oleva ja toimiva 
korkeakouluyksikkö. MpKK:n asteittainenkin siirtäminen San-
tahaminaan edellyttää huomattavaa rakennuskannan vapautu-
mista työ-, opetus-, opettaja- ja majoitustiloiksi. Kasarmiraken-
nusten käyttötarkoitusten muutokset edellyttävät peruskorjaus-
töitä, jotka pitäisi esitettävällä aikataululla käynnistää jo osit-
tain vuoden 1992 aikana.” 

Esityksessä oli suunnitteluaikataulu, jonka mukaan Tais-
telukoulu ja Kadettikoulu siirrettiin korkeakoulun rehto-
rin alaisuuteen vuoden alusta 1993. Sotatieteen laitos 
esitettiin lakkautettavaksi samanaikaisesti. Sotamuseo ja 
Sota-arkisto esitettiin siirrettäväksi toisen hallintoviran-
omaisen alaisuuteen. Sotamuseon kohdalla perusteluna oli 
sen uudelleensijoittaminen ja toiminnan liittymättömyys 
korkeakouluun. Sota-arkiston kohdalla keskeisin perustelu 
oli sen jääminen yhdelle paikkakunnalle sijoitettavan kor-
keakoulun ulkopuolelle, jolloin sen johtaminen olisi lisännyt 
hallintoon tarpeettoman väliportaan. 

Lisäksi esitettiin suunnitelmat muiden osien perusta-
misesta ja niihin liittyneistä aikatauluista. Ainelaitokset 
toimisivat suoraan rehtorin johtamina. Samoin esityksessä 
oli mukana henkilöstösuunnittelun vaatimat toimenpiteet. 
Esityksessä korostettiin, että Sotakorkeakoulun ja Kadetti-
koulun nimet tuli säilyttää myös osana Maanpuolustuskor-
keakoulua.

Tilakysymykset korostuivat laaditussa suunnitelmassa. 
Siinä esitettiin merkittäviä rakennusvarauksia Santahami-

nasta, joka vasta mahdollistaisi toimintojen keskittämisen 
ja sitä kautta vaadittujen henkilöstösupistusten tekemi-
sen.20 

Esitykseen sisältyivät kaaviot Maanpuolustuskorkeakou-
lun kehittämisaikataulusta, organisaatiosta ja virkaraken-
teesta yksiköittäin sekä toimintoja lakkauttamalla ja yhdis-
tämällä saatavista henkilösäästöistä. Henkilöstösäästöksi 
käsketty kymmenen prosentin henkilömäärän vähentämi-
nen tarkoitti kyseisessä tilanteessa 22 virkaa.21

Tarkennuksia suunnitelmiin

Pääesikunta antoi joulukuussa 1991 tarkentavan käskynsä 
Sotakorkeakoulun laatiman esityksen perusteella. Perusteet 
Maanpuolustuskorkeakoulun muodostamiselle olivat näin 
olemassa. Suunnittelutyön ohessa oli kuitenkin tullut ko-
rostetusti esille vaatimus päällekkäistoimintojen poistami-
sesta sekä Maanpuolustuskorkeakoulun muodostamisesta 
selkeästi yhdeksi hallinnolliseksi yksiköksi. Sotakorkeakou-
lun tuli tarkentaa suunnitelmia. Organisaation muodosta-
miselle annettiin aikaa vuoteen 1997 saakka.

Sotakorkeakoulu laati tarkennetun esityksensä tammi-
kuun lopussa 1992. Siinä todettiin, että siirtyminen Pääesi-
kunnan käskemään tavoiteorganisaatioon voitiin toteuttaa 
kolmivaiheisena siten, että organisaatiot olivat liitteissä 
esitettyjen kaltaisia. Liitteissä olivat organisaatiokaaviot 
vuosille 1993, 1995 ja 1997. 

Ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulu organisoitiin siten, 
että se täytti 1.1.1993 voimassa olleet koulutukselliset ja 
lainsäädännölliset tehtävät. Toisessa vaiheessa toimintoja 
kaavailtiin keskitettävän yhdelle paikkakunnalle, min-
kä yhteydessä korkeakoulun esikunta ja huoltotehtävät 
järjestettäisiin uudestaan. Kolmannessa vaiheessa siirryttiin 
Pääesikunnan käskyn mukaiseen tavoiteorganisaatioon. 
Vaiheen toteuttaminen edellytti, että kaikki tilakysymykset 
oli ratkaistu esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti, jolloin 
koko korkeakoulu toimisi yhdellä paikkakunnalla.22 

Nimikysymykset otettiin edelleen esille toteamalla, että 
tavoiteorganisaation ongelmaksi jää vankkojen perinneyh-
teyksien oheneminen Sotakorkeakoulun ja Kadettikoulun 
nimien poistuessa. Yhtenä ongelma-alueena todettiin esi-
kunnan kasvava rooli suunnittelu- ja toteutusyksikkönä.23 

Sotakorkeakoulu laati ilmeisesti saamansa suullisen 
ohjeistuksen perusteella vielä yhden organisaatiosuun-
nitelman ennen lopullisia päätöksiä helmikuussa 1992. 
Suunnitelmassa viitattiin kuukautta aiemmin laadittuun 
suunnitelmaan ja toistettiin siinä esitettyjä periaatteita. 
Nyt kuitenkin tuotiin selkeästi organisaation osina esille 
Perustutkinto-osasto ja Jatkotutkinto-osasto. Organisaa-
tiokaaviot oli piirretty uudestaan alkuvaiheeseen vuonna 
1993 ja tavoitetilaan vuodesta 1995 alkaen. Pääesikunta 
lähetti puolustusministeriöön oman esityksensä Maan-
puolustuskorkeakoulun organisaatiosta maaliskuun lopulla 
1992.24 
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Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatio virallistetaan

Puolustusministeri teki ensimmäisen päätöksensä Maan-
puolustuskorkeakoulun organisaatiosta toukokuussa 1992. 
Sen mukaan perustettiin Maanpuolustuskorkeakoulu, jolle 
hyväksyttiin esittelyn liitteessä ollut kokoonpano. Samalla 
lakkautettiin Kadettikoulu, Taistelukoulu ja Sotakorkeakou-
lu.25

Uusi esittely puolustusministerille pidettiin heinäkuussa 
1992. Esittelyyn oli lisätty, että Maanpuolustuskorkeakou-
lun Perustutkinto-osastoa voitiin perinnesyiden takia kut-
sua Kadettikouluksi. Perustutkinto-osastossa opiskelevaa 
kutsuttiin samoin kadetiksi. Näin siis sallittiin perinnesyistä 
entisten nimikkeiden käyttö.

Maanpuolustuskorkeakoulu sai viimein vahvistetun 
organisaatiokaavion, joka sisälsi yhteensä 257 henkilöä. 
Upseereita oli 107, erikoisupseereita kaksi, opistoupseerei-
ta 32, värvättyjä viisi ja siviilihenkilöstöä 111.26 

Pääesikunnan järjestelyosaston käskyssä lokakuussa 
1992 vahvistettiin Maanpuolustuskorkeakoulun johtosuh-
de ja tehtävät. Sen mukaan Maanpuolustuskorkeakoulu 
oli Pääesikunnan alainen. Sen suoranainen sotilaallinen 
esimies oli Pääesikunnan päällikkö ja sen toimintaa ohjasi 
henkilöstöpäällikkö.27 

Uuden organisaation yhteenkuuluvuutta yritettiin Maan-
puolustuskorkeakoulussa kehittää kaikin tavoin. Yhteisiä 
tapaamisia järjestettiin siten, että eri puolilla sijaitsevien 
yksiköiden henkilöt oppisivat tuntemaan toisensa. Esimer-
kiksi 1995 korkeakoulun esikunnan, tutkinto-osastojen, 
Maanpuolustuskurssien, kirjaston, Sotamuseon ja Sota-
arkiston väelle oli järjestetty toukokuun lopulla tutustumis-
käynti Kuivasaareen, jossa tutustuttiin Suomen suurimpiin 
tykkeihin.28

Maanpuolustuskorkeakoulu muuttopuuhissa

Esiupseerikurssien ja esikunnan siirto Santahaminaan 
vuoden 1996 alusta aiheutti muutoksia henkilöstön sijoit-
tumisessa eri yksiköihin. Uusi organisaatio astui voimaan 
vuoden 1996 alusta. Esiupseerikurssin siirto perustui puo-
lustusministerin tekemään päätökseen29, jonka mukaan 
Maanpuolustuskorkeakoulun sijoituspaikkakunnaksi mää-
rättiin Helsinki, jonne myös Tuusulassa sijaitsevat toiminnot 
siirrettäisiin. 

Esiupseerikurssien toiminta jatkui Santahaminassa 4. 
tammikuuta 1996 lähtien. Silloisesta Tuusulan kokoonpa-
nosta Santahaminaan siirtyi kaikkiaan 19 henkilöä: muun 
muassa opettajakunta kokonaisuudessaan, kurssinjoh-
taja ja opintotoimiston päällikkö. Tuusulassa sijainneesta 
Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskuksesta oli 
suunniteltu siirrettäväksi seitsemän siviilihenkilöä. Vastaa-
vasti Maanpuolustuskorkeakoulun Tuusulan osastosta jäi 
Tuusulaan yhdeksän siviilihenkilöä.

Kruununhaasta Santahaminaan siirtyi rehtori, hallin-
tojohtaja ja tutkimusjohtaja samoin kuin Taktiikan sekä 

“Juustohöyläys“ ei riitä
”Valtiovarainministeriö on antanut eri hallinnonhaaroille vastuut tulevien 
vuosien henkilöstövähennyksistä, vai olivatko ne nyt säästöjä. Maan-
puolustuskorkeakoulun osuudeksi tuli vaatimus vähentää noin 10 % 
henkilötyövuosia vuoden 2015 loppuun mennessä. (…)

Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Ajetaan reippaasti nykyvahvuudella lähelle 
vuotta 2015 ja leikataan yhdellä kerralla koko paketti. Tämä siis tarkoit-
taisi suomeksi sanottuna irtisanomisia. Toinen vaihtoehto on suunnitella 
vuoden 2015 tavoitetila, joka sisältää mm. tehtävien tarkentamisen ja 
karsimisen, toimintatapojen muokkaamisen ja organisaation uudista-
misen. Muutos toteutettaisiin portaittain lähinnä eläköitymisen kautta 
seuraavien vuosien aikana. Tämä siis tarkoittaa sitä, että irtisanomisilta 
voidaan välttyä - tosin sitä en tietenkään varmuudella voi luvata, kuten 
kaikki varmaan ymmärtävät. 

Koska kysymyksessä on kymmenien henkilötyövuosien vähentäminen, 
perinteinen ”juustohöylä” ei riitä. Toimintoja joudutaan lakkauttamaan, 
yhdistämään ja perinteistä laatutasoa laskemaan ainakin joillain osa-
alueilla. Pelkistäen se tarkoittaa keskittymistä korkeakoulun strategian 
mukaisesti vain ydinalueille. (…)

Edessä olevaa urakkaa helpottaa uudisrakennuksen valmistuminen vuonna 
2014. Toimintojen ja henkilöstön keskittämiselle on erinomaiset lähtökoh-
dat. Toisaalta keskittäminen mahdollistaa henkilötyövuosien vähentämisen 
ja toisaalta henkilöstön suuntaamisen uusille tärkeäksi koetuille alueille. 
Haluan alleviivata, että emme ole tekemässä pelastumissuunnitelmaa, 
vaan korkeakoulun kehittämissuunnitelmaa.”

Vesa Tynkkynen, ”Hallittu muutos”, Defensor Patriae 1 / 2011

MPKK:n rehtori

HUOM!:
1) Hallinnollisesti
2) Kadettikoulu

Hallintojohtaja
Esikunta

•  Strategian 
laitos

•  Taktiikan 
laitos

•  Tekniikan 
laitos

•  Johtamisopin 
laitos

•  Historian  
laitos

•  Kasvatus- ja  
opetusopin 
laitos

•  Kielikeskus
•  MPKK:n  

kirjasto

Perustutkinto-
osasto, 2 )

Jatkotutkinto-
osasto

Maanpuolus-
tuskurssit, 1 )

Sotatieteen 
laitos

Tutkimus- 
johtaja

Kaavio 2

Puolustusministerin heinäkuussa 1992 vahvistama Maanpuolustuskorkeakoulun 
organisaatio, jossa oli mukana nimike Kadettikoulu.
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Johtamisen ja hallinnon laitosten johtajat. Myös esikunta 
siirtyi Santahaminaan vuoden 1996 alusta kokonaisuudes-
saan. Kruununhaasta siirtyi Santahaminaan 24 henkeä. 
Perustutkinto-osaston opintotoimiston vahvuus supistui 
muutoksessa viiteen henkeen.30 

Jo useita vuosia suunnitteilla ollut Sota-arkiston ja 
Sotilaslääkintäarkiston yhdistämisprosessi saatiin lopulta 
päätökseen, kun Tapaturmaviraston alaisena ollut Sotilas-
lääkintäarkisto muuttui lokakuun 1996 alussa Sota-arkis-
ton henkilöasiakirjaosastoksi ja palasi 50 vuoden jälkeen 
takaisin Puolustusvoimien osaksi. Yhdistämisprosessissa 
säilyivät kaikki 20 virkaa. Henkilöstö jäi entisiin työtiloihinsa 
Sörnäisten Työpajankadulle.31 

Seuraava merkittävä organisaatiomuutos tehtiin vuonna 
1999, kun korkeakouluun perustettiin Täydennyskoulutus-
osasto. Samalla organisaatiokaaviossa tehtiin kosmeettisia 
muutoksia.32 

Korkeakoulun organisaation toimivuutta ja kehittämis-
mahdollisuuksia selviteltiin ajoittain. Esimerkiksi johtoryh-
män kokouksessa syksyllä 2000 käsiteltiin hallintojohtajan, 
eversti Lauri Kiianlinnan alustamana muutamia vaihtoehto-
ja. Rehtori päätti, että jatkotyöskentelyn pohjaksi otettiin 
voimassa ollut organisaatio ja toisena vaihtoehtona Johta-
misen ja Koulutustaidon laitosten yhdistäminen ja erillisten 
osien johtosuhdemuutokset.33

Varastopalveluiden yhdistäminen 

Helsingin varuskunnassa

Maanpuolustuskorkeakoulun keskusvarasto, ampumaradat 
ja yhdeksän henkilöä siirtyivät Kaartin Jääkärirykmentille 
vuoden 2002 alusta. Aloitteen asiassa teki Läntisen Maan-
puolustusalueen Esikunta. Yhdistämishankkeen hyväksyt-
tyjä periaatteita olivat, että varastopalvelut paranevat ja 
päällekkäisyydet poistuvat. Samalla saatiin kustannussääs-
töjä ja muodostettiin rauhan ja sodan ajan huoltokeskus. 

Maanpuolustuskorkeakoulu asetti palvelujen siirtämi-
sen ehdoksi muun muassa sen, että kadettien palvelut 
olivat saatavissa kuten siihenkin asti ja että joukko- sekä 
leirikohtainen varustus oli voitava koota ja toimittaa silloin 
käytössä olleisiin varastopisteisiin. Samoin korkeakoulun 
tuli pystyä vaikuttamaan jaettavan materiaalin määrään ja 
laatuun.34

Esikunnan organisaatiotarkistus 2003

Esikunnan organisaation muutokset perustuivat muuttu-
neiden tehtävien asettamiin vaatimuksiin ja parempaan 
toiminnallisuuteen. Organisaatio otettiin vuoden 2003 
alusta kokeilukäyttöön, koska se mahdollisti muun muassa 
toiminnan budjetoinnin uusien toimialojen mukaisesti heti 
vuoden alusta. Organisaatio vahvistettiin toukokuussa 
2003 kokeilusta saatujen kokemusten perusteella. Muu-
toksessa esikuntaan muodostettiin kaksi uutta toimialaa. 
Koulutus- ja suunnitteluala jaettiin opetusalaan ja suunnit-

telualaan. Opetusalan kehittämisvastuu määrättiin hallinto-
johtajalle ja suunnittelualan johtajaksi nimettiin suunnitte-
lupäällikkö. Huoltoala jaettiin kiinteistö- ja materiaalialaan, 
johtajanaan huoltopäällikkö, sekä taloushallintoalaan, 
johtajanaan talousjohtaja.35 

Vararehtorille tarvetta

Vararehtorin viran tarve tuli myös ajoittain esille eri 
yhteyksissä. Korkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Aarno 
Vehviläinen esitti johtoryhmän kokouksessa marraskuussa 
2002, että volyymiltään laajimpaan korkeakoulun toimin-
taan opetuksen alalle tarvittaisiin vararehtori. Tehtävään 
sisältyisivät opetuksen johtamisen ja koordinoinnin ohella 
myös henkilöstöasiat. Kyseineen muutos ei rehtorin mu-
kaan vaatinut uusia virkoja. Ajatuksena oli muuttaa kou-
lutuspäällikön tehtävä vararehtorin tehtäväksi ja korottaa 
virkaluokkaa. Lisäksi hän totesi, että muutostarve esitellään 
korkeakoulun neuvottelukunnalle. Professori Mikko Viita-
salo sai tehtävän tarkistaa muissa korkeakouluissa käytössä 
olleita vararehtorijärjestelyjä.36 

Asia tuli uudelleen esille vuoden 2003 joulukuussa, 
jolloin rehtori, kenraalimajuri Aarno Vehviläinen totesi 
johtoryhmän kokouksessa, että vuoden 2004 alusta Maan-
puolustuskorkeakoulun organisaatiossa otetaan käyttöön 
vararehtorin tehtävä, jonka vastuualueena ovat opetuksen 
koordinointi, ohjaus ja kehittäminen sekä henkilöresurssien 
ja ydinosaamisen varmistaminen painopistealoilla. Varareh-
toriksi nimitettiin silloinen hallintojohtaja, jolle jäivät myös 
hallinnolliset tehtävät.37 

Henkilöstökokoonpano täydentyy 

Vuoden 2003 tulosneuvotteluaineistossa oli esitetty muu-
toksia korkeakoulun henkilöstökokoonpanoon. Korkea-
koulun opistoupseerien suorittaman tutkinnon täydentä-
misen takia esitettiin kahden upseerin tehtävän lisäystä. 
Samalla esitettiin, että kyseiset opistoupseerien tehtävät 
jäisivät edelleen korkeakoulun kokoonpanoon, joista 
toinen kohdennettaisiin Koulutustaidon laitokselle. Siviili-
virkojen puutteiden korjaamiseksi esitettiin viiden siviiliteh-
tävän lisäystä. Tehtävät oli suunniteltu kohdennettavaksi 
seuraavasti: atk-suunnittelija oppimisympäristöprojektiin 
(AVOT), osastosihteeri Strategian laitokseen, tiedotussih-
teeri esikuntaan, laskentamerkonomi (SUSETI ja MAHATA) 
taloushallintoon ja Perustutkinto-osastolle opintosihteeri 
sekä toimistosihteeri. Lisäksi esitettiin, että vuoden 2003 
alusta kolmen toimistosihteerin virka muutettaisiin kahdek-
si tutkijan viraksi. Näin ilmeisesti purettiin yhdistämisessä 
syntyneitä päällekkäisiä tehtäviä.38 

Korkeakouluun lisävoimaa 

Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskuksen liittä-
minen Maanpuolustuskorkeakouluun käynnistyi Puolustus-
voimien henkilöstöpäällikön antamalla tehtävällä huhti-
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kuussa 2004. Maanpuolustuskorkeakoulu jätti syyskuussa 
2004 loppuraporttinsa39 liitoksen vaatimista toimenpiteis-
tä. Loppuraportissa oli uuden organisaation kokoonpano ja 
tehtävät sekä jakosuunnittelun aikataulu. Säädösmuutok-
set esitettiin tehtäväksi Bolognan prosessin aiheuttaman 
koulutusuudistuksen vaatimien muutosten yhteydessä. 

Pääesikunnan henkilöstöosasto lähetti marraskuussa 
2004 esityksensä40 puolustusministeriölle ja esitti päätök-
sen tekemistä siten, että uusi organisaatio voisi aloittaa 
toimintansa 1. tammikuuta 2006. Esityksen perusteluissa 
todettiin muun muassa, että korkeakoulun tukeutuminen 
Tuusulan luokka- ja majoitustiloihin tehostaisi Tuusulan 
tilojen käyttöä ja vapauttaisi kustannustehokkaasti Maan-
puolustuskorkeakoulun silloisia vuokratiloja. 

Yhdistämisellä ei tavoiteltu henkilöstösäästöjä, sillä 
laitosten yhteenlaskettu, vuodelle 2004 vahvistettu henki-
löstökokoonpano oli jatkosuunnittelun perustana. Tuolloin 
korkeakoulussa työskenteli 266 henkilöä ja Puolustusvoimi-
en Koulutuksen Kehittämiskeskuksessa 77 henkilöä. 

Puolustusministeri Seppo Kääriäinen teki asiasta pää-
töksen toukokuussa 2005. Puolustusvoimien Koulutuksen 
Kehittämiskeskus Pääesikunnan alaisena sotilaslaitoksena 
lakkautettiin ja sen toiminnot liitettiin Maanpuolustus-
korkeakouluun vuoden 2006 alusta. Esittelyasiakirjassa 
todettiin, että ”toimintojen yhdistämisen myötä Helsingin 
Santahaminaan keskitetään Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkintoihin johtava koulutus, tutkimustoiminta sekä esiup-
seerikurssit ja Tuusulaan täydennyskoulutus- ja kehittämis-
toiminta”.

Yhdistämisellä lisättiin esittelyn perustelujen mukaan 

kustannustehokkuutta, vähennettiin Pääesikunnan alaisten 
laitosten määrää ja kevennettiin johtamis- ja hallintojär-
jestelmää. Samalla tilankäytön paineet helpottuivat ja 
täydennyskoulutuksen järjestelyt selkeytyivät. Vuokratilois-
ta voitiin luopua, mikä mahdollisti vuositasolla noin 300 
000 euron kustannussäästöt. Vapautuvat resurssit voitiin 
kohdentaa vastaamaan koulutuksen ja tutkimuksen tule-
vaisuuden haasteisiin.41 

Keskeisimpiä muutoksia olivat Puolustusvoimien Koulu-
tuksen Kehittämiskeskuksen johtajan viran muuttaminen 
korkeakoulun vararehtorin viraksi ja Käyttäytymistieteiden 
osaston muuttaminen suoraan rehtorin alaiseksi, itsenäi-
seksi laitokseksi. Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennys-
koulutusosasto siirtyi Tuusulaan ja se liitettiin perustetun 
Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen Täydennys-
koulutusosastoon. Loput Puolustusvoimien Koulutuksen 
Kehittämiskeskuksen osastoista liitettiin myös Täydennys-
koulutus- ja kehittämiskeskuksen kokoonpanoon siten, 
että Henkilöstökoulu liitettiin Täydennyskoulutusosaston 
toimialakursseiksi, Teknologiaosaston nimi muutettiin 
Tutkimus- ja kehittämisosastoksi, Hallinto-osasto Kansliaksi 
ja Tuotanto-osaston kuva-ala Puolustusvoimien Kuvakes-
kukseksi.42 

Organisaatiomuutos vuosina 2008 – 2009 

Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnallinen organisaatio 
muuttui elokuussa 2008, kun esikuntaan muodostettiin 
kolme yksikköä entisten toimialojen tilalle.43 Kielitoimiala 
oli lisätty Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatioon 1. 
tammikuuta 2008. Kielitoimialalle yhdistettiin osia Pääesi-
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kunnasta sekä Koulutustaidon laitoksen vieraiden kielten ja 
ruotsin opettajat. Toimiala toimi hallintojohtajan alaisuu-
dessa omana tulosyksikkönään.44 

Maanpuolustuskorkeakoulu teki virallisen esityksen 
Pääesikunnalle lokakuussa 2008 organisaationsa vahvista-
misesta seuraavan vuoden 2009 alusta lukien45. Puolustus-
voimain komentaja hyväksyi esityksen joulukuussa 2008 
yhdellä muutoksella. Maisterikurssia ei hyväksytty omaksi 
erilliseksi yksiköksi, vaan todettiin, että uusi maisteriopetus 
organisoidaan jo olemassa olevan kokoonpanon yhtey-
teen.46 

Organisaatiomuutoksella johtamista selkeytettiin vähen-
tämällä rehtorin suoranaisten alaisten määrää seitsemästä-
toista yhdeksään. Vararehtorin roolia opetuksen johtajana 
korostettiin asemoimalla ainelaitokset, Opintoasiainosasto 
ja Kielikeskus vararehtorin alaisiksi tulosyksiköiksi. Opetuk-
sen kehittämisen ja opiskelijahallinnon resurssit yhdistettiin 
yhdeksi Opintoasiainosastoksi. Osaston johtaja oli samalla 
käytännössä Maanpuolustuskorkeakoulun koulutuspääl-
likkö. Taktiikan laitos sai lisäresursseja ottaakseen vastuun 
sotilasorganisaatioiden toimintaan kuuluvan esikuntaopin 
(FINGOP) opetuksesta. Sotatekniikan laitokselle koh-
dennettiin resursseja, jotta se pystyi ottamaan vastuun 
puolustusmateriaalin hankintoihin ja elinkaaren hallintaan 
kuuluvasta uudesta opetusohjelmasta.47 

Esikunnan organisaatiouudistus toteutettiin elokuus-
ta 2008 alkaen. Uudistuksessa esikunnan kahdeksasta 
erillisestä toimialasta muodostettiin kolme yksikköä:, 
henkilöstöyksikkö, kehittämisyksikkö ja palveluyksikkö. 
Tällä pyrittiin vapauttamaan resursseja korkeakoulun pää-
tehtäviin. Vuoden 2008 alusta korkeakoulu siirtyi suoraan 
puolustusvoimain komentajan alaisuuteen.48 Uudistuksen 
yhteydessä korkeakouluun muodostetun Puolustusvoimien 
kielitoimialan nimi muutettiin Kielikeskukseksi, joka kuvaa 
paremmin sen toiminnallisuutta koko Puolustusvoimia 
palvelevana asiantuntijaorganisaationa.49 

Maanpuolustuskorkeakoulun turvallisuusryhmä perus-
tettiin vuoden 2008 aikana. Turvallisuusryhmän tehtävänä 
on koordinoida korkeakoulun turvallisuustoimintaa, siirtää 
tulosyksiköiden riskiarviot riskienhoitamissuunnitelmaan, 
resursoida turvallisuustoimintaa ja raportoida korkeakoulun 
johdolle.50 

Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtaja, kommodori 
Aulis Minkkinen tarkasteli organisaatiomuutoksen lopputu-
losta artikkelissaan: 

”Korkeakoulun johdon päätavoitteista jäi vuoden 2009 organi-
saatiouudistuksessa kolme kokonaisuutta odottamaan toteutu-
mistaan. Näistä ensimmäinen ja välittömästi halutuin oli so-
tatieteiden maisteriopintojen eriyttäminen omaksi yksikökseen. 
(…) Toinen tulevaisuuden visio on jatkaa ainelaitosten yhdistä-
mistä esimerkiksi siten, että muodostettaisiin kaksi isoa ainelai-
tosta, joista toinen olisi Johtamisen ja sotilaspedagogiikan lai-
toksesta ja Käyttäytymistieteiden laitoksesta muodostettava ” ih-

mistieteiden laitos”. Toinen mahdollinen ainelaitosnippu voi-
si siten muodostua Sotatieteiden laitokseksi siten, että nykyiset 
Strategian, Taktiikan ja Sotahistorian laitokset liitettäisiin yh-
teen. (…) Pitkään muutoskonseptissa oli myös ns. erillisyksiköi-
den, eli Sotamuseon, kirjaston ja miksei myös Maanpuolustus-
kurssien hallinnollisen johtosuhteen muuttaminen pois rehtorin 
vastuulta. (…)” 51 

Organisaatio ja puolustusvoimauudistus 2015

Puolustusministeri teki kesäkuussa 2012 puolustusvoima-
uudistukseen liittyen päätöksen52 Puolustusvoimien Kan-
sainvälisen Keskuksen lakkauttamisesta ja sen liittämisestä 
Maanpuolustuskorkeakouluun sekä Maanpuolustuskorke-
akoulun uudelleenorganisoinnista. Tällä toimella Maan-
puolustuskorkeakoulun päätehtävien toteutus turvataan 
sekä koulutuksen kustannustehokkuutta lisätään erityisesti 
hallinnon ja tukipalvelujen uudelleenjärjestelyillä.

Käytännössä Puolustusvoimien kansainvälinen kurssitoi-
minta liitetään osaksi Maanpuolustuskorkeakoulua vuoden 
2015 alusta lähtien. Organisaation uudelleenjärjestely tar-
koittaa Käyttäytymistieteiden laitoksen pääosien siirtämistä 
suunnitteilla olevaan Puolustusvoimien Tutkimuslaitokseen. 
Lisäksi Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskus lakkaute-
taan. Sen Tuotanto-osasto ja Kehittämisosasto siirtyvät 
lähes sellaisenaan osaksi Puolustusvoimien Palvelukeskusta 
ja Täydennyskoulutusosaston toiminnot liitetään korkea-
koulun kokoonpanoon. 

Päätöksessä todetaan, että ”tutkimuksen ja tutkinto-opetuk-
sen toiminnot keskitetään Santahaminaan. Maanpuolustuskor-
keakoulu jatkaa toimintansa kehittämistä, painopiste on ainelai-
tosten yhdistämisessä ja tehtävien supistamisessa”. Keskittämisen 
mahdollistaa Santahaminaan vuonna 2014 rakennettava 
uudisrakennus. Sotamuseo ja Maanpuolustuskurssit jäävät 
entisille sijoituspaikoilleen.

Pääesikunta vahvisti puolustusministerin päätöksen 
pohjalta Maanpuolustuskorkeakoulun kokoonpanon 1. 
tammikuuta 2015 lukien. Maanpuolustuskorkeakoulun 
kotikuntana säilyy Helsinki myös tulevaisuudessa.53

Henkilöstö

Opettajien laatu ja määrä

Upseerikoulutuksen uudistuksissa opettajien määrä ja laatu 
on ollut jatkuvasti suunnittelussa mukana. Puolustusvoi-
main komentajan päätöksessä upseerikoulutuksen uu-
distuksesta helmikuussa 1990 hyväksyttiin muun muassa 
opettajistoon liittyviä periaatteita. Suunnitteluperusteissa 
todettiin, että opettajien määrissä ja pätevyysvaatimuksissa 
oli otettava huomioon uuden järjestelmän opetusmene-
telmien ja tutkimustavoitteiden asettamat vaatimukset. 



Yksi urani hienoimmista hetkistä osui 
Maanpuolustuskorkeakoulun perus-
tamisajankohtaan. Tehtävä oli haas-

teellinen. Selvää oli myös, että asia nostatti 
tunteita monella tasolla. Melkein kaikki opet-
tajavoimat valjastettiin. Työryhmiä perustet-
tiin ja oman työryhmäni vastuulla oli aluksi 
henkilöstön sijoittaminen ja tilajärjestelyt. 
Tulkoon mainituksi, että ryhmään kuului 
nykyään varsin korkeissa asemissa olevia 
upseeritovereita, kuten kenraaliluutnantti 
Peltonen ja kenraalimajuri Tynkkynen.

Toimin myös johtoryhmän sihteerinä, 
jolloin organisaation luominen luiskahti 
ikään kuin vahingossa vastuulleni. Muu-
tosvastarinta oli häkellyttävää. Esimerkiksi 
Kadettikoulun johtoryhmän jäsenet jättivät 
loppuvaiheessa saapumatta kokouksiin. 
Pääesikunnassa perustamisesta annetut 
perustamisen jatkokäskyt vain lyhenivät 
niin pituudeltaan kuin aikamääriltäänkin. 
Varsinainen johtoryhmä supistui loppumet-
reillä laajasta todella pieneen käsittäen So-
takorkeakoulun johtajan, tutkimusjohtajan ja 
minut sihteerinä. Apuna oli lisäksi todellinen 
taituri, silloinen majuri Markku Koli (myö-
hemmin Pääesikun-
nan päällikkö), jolla 
oli tietokone, ohjel-
mat ja kyky. Tehtä-
vänäni oli kiikuttaa 
luonnosesit ykset 
Pääesikuntaan ensin 
komentopäällikölle 
ja hänen kanssaan 
yhdessä yleisesikun-
nan päällikölle ja lo-
pulta Pääesikunnan 
päällikölle.

Näin Sotakor-
keakoulu sai tehtyä 
lopullisen esityksen, 
joka sitten myös hy-
väksyttiin. Perustet-
tiin Maanpuolustus-
korkeakoulu, jossa 
tutkinto-osastot ja ainelaitokset muodostivat 
tunnetulla tavalla matriisiorganisaation. Ai-
kaisemmat sotakoulut lakkasivat perinteisinä 
organisaatioina olemasta. Se oli kova paikka 
monelle. Esimerkiksi asetukseen Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta saatiin muistini mu-
kaan suluissa kirjoitettua ”perustutkinto-
osasto”-sanan perään kadettikoulu. Sekin 
kirjoitettiin vielä pienellä alkukirjaimella.

Mieltä pahoittava tekijä oli myös henki-
löstön sijoittamissuunnitelma: Santahaminan 
kampus ja sen tilan ahtaus. Alkuvaiheessa 
siitä kärsivät kaikki. Eniten kävi sääliksi 

Taistelukoulun henkilöstöä. Tuusulassa oli 
ollut juhlavat tilat – johtajalla erityisesti. 
Nyt hänelle etsittiin kuvainnollisesti pulpet-
tia kirjaston käytävälle. Hänestä oli tuleva 
Maanpuolustuskorkeakoulun Koulutustaidon 
laitoksen johtaja. 

Muutenkin kaikkien kolmen koulun 
mahduttaminen silloisen Kadettikoulun 

tiloihin tuntui sil-
loin epätoivoiselta. 
Rakennukset olivat 
huonossa kunnossa. 
Esimerkiksi kurssi-
rakennuksessa oli 
varuskuntasairaala. 
Kadetit harrastivat 
tuolloin maratonia 
ja painonnostoa. 
Oleskeluaulat le-
mahtivat hiel le. 
Silmä lasipäisiä lu-
kumiehiä ei näkynyt 
missään. Kadettien 
tuvat kuuluivat 
yksit y iselämään. 
Tarkastuskäynnille 
ei saanut mennä. 
Jos oven väkisin 

pyysi sellaisen yhtey dessä auki, mieleen 
tuli lähinnä autohallin toimistonäkymä asi-
aankuuluvine kuvineen. 

Kaikesta on selviydytty, ja kun myö-
hemmin viiden vuoden kuluttua edellises-
tä palasin Maanpuolustuskorkeakouluun 
perustamaan täydennyskoulutusosastoa, 
kaikki näytti upealta. Kampus oli muodos-
tettu. Kun nykyään saan silloin tällöin kutsun 
vierailla paikan päällä, ei voi kuin tuntea 
myötäylpeyttä siitä, mihin on tultu ja mitä 
on vielä edessäpäin.

Eversti Hannu Saarnilahti
HALLINTOJOHTAJA 1993

Muutosvastarinta yllätti

”Silmälasipäisiä 
lukumiehiä  
ei näkynyt
missään.”
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Tämän todettiin tarkoittavan, että upseerin tutkinnon 
opettajien on oltava ainakin esiupseerin tutkinnon suo-
rittaneita ja jatkotutkinnon opettajien on oltava ainakin 
yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneita. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun pääoppiaineiden oppituolien haltijoi-
den tuli olla ylemmän jatkotutkinnon (tohtorin tutkinto) 
suorittaneita. 

Pätevyysvaatimuksien todettiin täsmentyvän tutkintojen 
opetussuunnitelmien valmistuttua. Tuolloin sotilasope-
tuslaitosten opettajien virkojen lisätarpeeksi esitettiin 
ylimenovaiheen järjestelyissä vuosina 1990 – 1994 noin 40 
upseerin virkaa ja lopullisessa järjestelmässä vuoden 1995 
syksyyn mennessä noin 80 upseerin virkaa54 sekä noin 15 
korkeakoulutettua siviiliopettajan virkaa. Edellä todetut 
pätevyysvaatimukset ovat olleet periaatteellisina suuntalin-
joina koko toiminnan ajan.

Haasteena nopea henkilöstön vaihtuvuus 

Vuoden 1993 lopussa korkeakoulun rivivahvuus oli 224 
henkilöä. YK-tehtävissä tai muilla pitkillä ulkomaan komen-
nuksilla oli yhdeksän upseeria. Vuoden aikana korkea-
kouluun siirtyi ja korkeakoulusta siirtyi pois 70 henkilöä. 
Vaihtuvuus oli suurin upseeritehtävissä, ja siirrot kohdistui-
vat pääasiassa opettajiin. Upseerivaje vaikeutti opetustyötä 
erityisesti yleisesikuntaupseerikursseilla. Henkilöstöalan 
merkittävä haaste oli henkilöstön lomauttaminen säästö-
velvoitteiden takia.55 

Vuoden 1998 kertomuksen mukaan upseerien suuri 
vaihtuvuus oli edelleen ongelma. Pitkäjänteistä opetus- ja 
tutkimustyötä haittaavana se aiheutti lisäksi huomattavia 
kustannuksia. Korkeakoulu esitti, että siirtoajankohta kes-
kitettäisiin elokuun alkuun henkilöstösuunnittelun jänte-
vöittämiseksi. Siviilihenkilöstön määrän todettiin vastaavan 
tarvetta. Opistoupseerien vakanssien täyttöaste ei ollut  
riittävä tarpeisiin nähden. Henkilömäärä oli vuonna 1998 
yhteensä 263.56 

Opettajien liian nopea vaihtuvuus oli vuosiraporteissa 
nostettu yhdeksi opetuksen laadun kehittämistä hidasta-
vaksi tekijäksi. Asiaa käsiteltiin rehtorin alustuksen pohjalta 
myös Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunnan 
kokouksessa 13. toukokuuta 2002. Opettajien palvelusajan 
saaminen ainakin kolmen vuoden mittaiseksi sai kannat-
tavia puheenvuoroja. Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja 
Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Esa 
Tarvainen totesi, että ”kyseinen periaate ei ole ainoastaan henki-
löstöesikunnan hyväksymä vaan sen valitsema toimintalinja”. 57 

Vuonna 2003 henkilöstön vaihtuminen oli edelleen run-
sasta. Ensimmäisen kerran moneen vuoteen korkeakoululle 
siirtyi kalenterivuoden aikana enemmän henkilöitä kuin 
sieltä eri syistä siirtyi pois. Upseerin virkojen täyttöaste oli 
vuoden lopulla kirjavahvuudesta laskettuna 93 prosenttia, 
kun Pääesikunnan hyväksymä tavoite oli 95 prosenttia. 
Siviilihenkilöstön rekrytointi oli edellisiä vuosia haasteel-
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lisempaa. Korkeakoulun virkoihin rekrytoitiin kahdeksan 
henkilöä. Kokonaishenkilömäärä oli vuoden lopulla 263.

Vuoden 2006 henkilöstökokoonpanossa oli 326 tehtä-
vää. Vuosiraportin mukaan henkilöstömäärä oli osin riittä-
mätön tehtävien menestykselliseen hoitamiseen. Todettiin, 
että korkeakoulun opetushenkilöstöllä ei ole aikaa tutki-
muksen tekemiseen siten kuin tiedekorkeakoulussa tulisi 
olla. Upseerien rekrytointi avoimiin tehtäviin oli raportin 
mukaan selkeästi vaikeutunut. Tästä syystä korkeakoulu oli 
aloittanut eräiden tehtävien muuttamisen siviilitehtäviksi, 
mitä oli tarkoitus jatkaa myös vuonna 2009. Syksyllä 2010 
tuli kaikkien opettajavirkojen olla täynnä opiskelijamäärien 
kasvun takia.58 

Vuoden 2011 raportin mukaan korkeakoulussa oli 
vuoden lopussa 326 tehtävää. Miesten osuus henkilöstöstä 
oli noin 67 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 44 vuotta, 
ja yli 45-vuotiaita oli noin 50. Sotilaiden kuntoindeksi oli 
3,91 ja kenttäkelpoisuusindeksi 3,95. Työilmapiirikyselyn 
keskiarvo oli 4,0 asteikolla yhdestä viiteen, mikä tarkoitti 
nousua edellisvuodesta. 

Lokakuun 2012 alussa pidetyssä ”Puolustusvoimien 
uudistus 2015” -tiedotustilaisuudessa selvitettiin tulevaa 
henkilöstötilannetta. Korkeakoulun ja Kansainvälisen 
Keskuksen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 373, joka 
tulisi vähene mään 250:een. Vähennetystä henkilöstöstä 
valtaosa sijoittuisi muualle Puolustusvoimiin. Luonnollisen 
poistuman arvioitiin olevan vuoden 2014 loppuun mennes-
sä noin 24 henkilöä. Muutoskeskustelun kohteeksi joutui 
Maanpuolustuskorkeakoulussa 14 henkilöä. Muutoskes-
kustelu tarkoitti sitä, että henkilölle ei suunnitteluvaiheessa 
löytynyt soveltuvaa tehtävää Puolustusvoimien vuoden 
2015 kokoonpanossa.59 

Taloudelliset resurssit

Korkeakoulun toiminnan alkuvaiheessa vuonna 1994 
otettiin käyttöön tulosjohtamisjärjestelmä, jonka harjoit-
telu sekä seurantajärjestelmän alkuvaiheen kangertelu 
heijastuivat usean vuoden ajan toiminnan suunnitteluun. 
Ensimmäisen toimintavuoden 1993 vuosikertomuksessa 
todettiin korkeakoulun keskeiset resurssihaasteet: ”Resurssit 
tulevat olemaan pysyvästi niukat ainakin vuosikymmen loppuun. 
Toimiminen kolmella paikkakunnalla ja osin puutteelliset tilat 
haittaavat toimintaa.” 

Korkeakoululla oli vuonna 1993 käytössään 22 246 000 
markkaa (noin 4,9 miljoonaa euroa / 2011). Määrärahoista 
palautettiin Pääesikunnan suunnitteluosastolle 250 000 
markkaa (noin 55 00 euroa / 2011) ja 903 000 markkaa 
(noin 1,9 miljoonaa euroa / 2011) siirrettiin säästöinä 
vuodelle 1994. Ylivoimaisesti suurimmat investointimenot 
kohdistuivat atk-laitteiston hankintaan.60 

Riittävätkö tilat ?
Maanpuolustuskorkeakoulun huoltopäällikkö, everstiluutnantti Rainer 
Hannikainen tarkasteli omasta näkökulmastaan kiinteistötilannetta 
vuoden 1996 lopulla. 

Opetustoiminnan keskittämisen ensimmäinen vaihe oli toteutunut ja 
tilat korkeakoulun johdolle ja esikunnalle sekä esiupseerikurssille olivat 
valmistuneet. Korkeakoulun tukipalveluja varten oli entinen tallirakennus 
C 8 peruskorjattu keskusvarastoksi. Ruokalarakennuksen peruskorjaus 
ja luokkatalon laajentamisesta olivat alkamassa vuoden 1997 aikana. 
Samoin kurssitalon B 31 peruskorjaus Taktiikan laitoksen tarpeisiin sekä 
Kadettitalon kellarin peruskorjaus oli myös suunniteltu vuodelle 1997.

”Kuten tämäkin syksy on osoittanut, korkeakoululla ei ole Santahami-
nassa riittävästi tiloja opiskelijoiden majoittamiseen. Esiupseerikurssista 
vajaa puolet on majoitettu Vuosaareen, josta koulu on vuokrannut tilat 
Merita Kiinteistö Oy:ltä. Ensi vuonna 1997 tilanne on vieläkin vaikeampi. 
Yli sata opiskelijaa joudutaan majoittamaan Santahaminan ulkopuolelle. 
Parannusta majoitustilanteeseen saadaan vasta vuonna 2001, jolloin 
korkeakoululle on luvattu rakentaa uusi oppilasasuntola. Rakentamisen 
aloittamisajankohtaa pyritään aikaistamaan. Opetus- ja muuta toimintaa 
joudutaan lähes koko vuosikymmenen loppuun ja osin ensi vuosituhan-
nen alkupuolelle asti toteuttamaan erilaisten tilojen rakentamisen ja 
korjaustoiminnan keskellä.”

MPKK:n sisäinen tiedote 4 / 96

Vaikka henkilöstön vaihtuvuus on ollut nopeaa, henkilöstösihteeri 
Susanna Tuononen on viihtynyt talossa jo yli 24 vuotta. 
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Vuonna 1998 määrärahoja oli käytössä 48 miljoonaa 
markkaa (noin 10,6 miljoonaa euroa / 2011). Toimintamää-
rärahoista kiinteistömenoihin kohdistui 10 miljoona mark-
kaa (noin 2,2 miljoonaa euroa / 2011). Palkkamenot olivat 
11 miljoonaa markkaa (noin 2,4,miljoonaa euroa / 2011). 
Koulutukseen ja tutkimukseen oli käytössä 27 miljoonaa 
markkaa (noin 6 miljoonaa euroa / 2011), joista maksettiin 
myös rakentaminen ja laitehankinnat. Korkeakoulu ylitti 
toimintamenomäärärahansa 1,5 miljoonalla markalla (noin 
0,3 miljoonaa euroa / 2011). Korkeakoulu pysyi kuitenkin 
annetun vaihteluvälin sisällä poikkeaman ollessa noin 2,5 
prosenttia. Ylityksen aiheutti yleisesikuntaupseerikurssin 
muutto Santahaminaan. Määrärahat riittivät tyydyttävästi 
käskettyjen tehtävien suorittamiseen. Maastopäivien lisää-
miseen tai tukitoimintojen kehittämiseen ei kyetty.  
Erityinen haaste oli tietoverkkojen kehittäminen korkea-
koulun yliopistollista toimintaa vastaaviksi.61 

Vuoden 2004 toiminnan menot olivat 22 143 000 euroa 
(noin 25,4 miljoonaa euroa / 2011). Palkkaukseen meni 
10 950 000 euroa (noin 12,6 miljoonaa euroa / 2011), 
tilahallintaan 4 308 000 euroa (noin 4,9 miljoonaa euroa 
/ 2011) ja muuhun toimintaan 6 885 000 euroa (noin 7,9 
miljoonaa euroa / 2011). Korkeakoulun määrärahojen ylitys 
oli noin 116 000 euroa (noin 133 000 euroa / 2011), mikä 
oli noin 1,7 prosenttia budjetoiduista toimintamenoista. 

Vuoden 2004 aikana toteutettiin korkeakoulun pääpro-
sessien määrittely ja kuvaaminen. Toteutusvälineeksi oli 
valittu tasapainoisen onnistumisen mittaristo eli Balanced 
Scorecard. Tietoteknisten järjestelmien kehittämistä auttoi 
edellisenä vuonna saatu erillisrahoitus korkeakoululla järjes-
tetyn Naton kansainvälisen harjoituksen tietojärjestelmien 
rakentamiseen.

Vuoden 2008 määrärahat olivat kokonaisuudessaan 32 
145 000 euroa. Palkkamenot olivat edelleen noin puolet 
kokonaismenoista, noin 16 miljoonaa euroa. Toimintame-
nojen osuus oli seuraavaksi suurin eli noin 9,5 miljoonaa 
euroa. Kiinteistömenot olivat noin 5,5 miljoonaa euroa. 
Kokonaisuutena vuoden 2008 menot olivat pääpiirtein 
edellisen vuoden tasolla. Palkkamenoissa ylitys suunnitel-
maan verrattuna oli määrällisesti suurin eli 1,3 miljoonaa 
euroa. Toimintamenomäärärahoja jäi käyttämättä 5 000 
euroa eli 0,05 prosenttia ja tilahallintamäärärahoja 285 136 
euroa eli 4,9 prosenttia. Kokonaisuutena vuosiraportissa 
todettiin, että määrärahojen käytön suunnitelmallisuus oli 
koko korkeakoulun tasolla parantunut uusien seurantatyö-
kalujen ansiosta.62 

Vuoden 2011 vuosiraportin mukaan korkeakoulun 
määräraha oli noin 37 miljoonaa euroa. Jakauma palkka-, 
toiminta ja kiinteistömenoihin noudatti edellisvuosien mu-
kaista jakaumaa. Korkeakoulun käyttämä euromäärä ylitti 
0,2 prosenttia annetun kehyksen, mitä voidaan pitää erin-
omaisena tuloksena. Oppimisympäristön kehittämishanke 
saatettiin loppuun vuoden 2011 keväällä. Tietohallinnos-

sa investointiin voimakkaasti ympäristön kehittämiseen 
langattoman Hallnet-verkon, videoneuvottelulaitteiden, 
palvelimien ja erillisnäyttöjen hankinnoilla. Säästötoimien 
tilannetta kartoittavassa raportin osassa todettiin muun 
muassa, että henkilökunnan matkakustannuksissa oli 
pysytty edellisen vuoden tasossa. Opiskelijoiden matkakus-
tannusten nousun noin 160 000 eurolla todettiin olevan 
vaikeasti ennakoitavissa, mutta nousua pidettiin kohtuulli-
sena.

Yhteenvetona edellä olevien vuosiotoksien perusteella 
voidaan todeta, että Maanpuolustuskorkeakoulun toi-
minnan edellyttämät taloudelliset resurssit ovat olleet 
vähintään tyydyttävällä tasolla. Toimintamenojen summien 
vertailu ei anna yksiselitteistä tulosta, koska korkeakoulun 
kokoonpano ja tehtävät ovat vuosien kuluessa merkit-
tävästi muuttuneet. Toimintoja on ajoittain jouduttu 
supistamaan, mutta erityisesti opetuksen laatu on kyetty 
pitämään halutulla tasolla. Investointeihin tarvittavista 
määrärahoista on jouduttu neuvottelemaan yleensä aina 
erikseen, mutta tärkeisiin menoihin on kuitenkin vuosien 
varrella saatu tarvittava erillisrahoitus. Hyvänä esimerkkinä 
tästä oli vuonna 2005 valmistunut urheilukentän peruskor-
jaus ja yliopistoille yhteisen Voyager-kirjastojärjestelmän 
hankinta Maanpuolustuskorkeakoulun käyttöön.

Maanpuolustuskorkeakoulun 
kiinteistöt
Maanpuolustuskorkeakoulun aloittaessa toimintansa vuo-
den 1993 alussa sen toimintayksiköt sijaitsivat eri puolilla 
Helsinkiä ja Tuusulassa. Kadettikoulun opetus tapahtui 
Santahaminassa. Esiupseerikurssit sijaitsivat Tuusulassa ja 
yleisesikuntaupseerikurssit toimeenpantiin Kruununhaassa, 
jossa myös sijaitsivat Maanpuolustuskurssien opetustilat 
omassa peruskorjatussa maneesirakennuksessaan. Kirjasto 
ja ainelaitosten johto-osat sijaitsivat Kruununhaassa. Aino-
astaan Koulutustaidon laitos oli pääosin Santahaminassa. 
Ainelaitosten upseeriopettajisto oli hajallaan opettamiensa 
kurssien sijoituspaikkojen mukaisesti.63 Sotamuseolla ja kir-
jastolla oli lisäksi varastotiloina kiinteistöjä eri puolilla Etelä-
Suomea, muun muassa Vammalassa, Hämeenlinnassa ja 
Lievestuoreella. Upseerien perustutkinnon opettamisesta 
osavastuun kantaneet ja korkeakoulun ohjausvastuulla 
olleet puolustushaara- aselaji- ja toimialakoulut sijaitsivat 
myös eri puolilla Etelä-Suomea. 

Kehitystavoitteita

Puolustusvoimain komentajan vuonna 1989 upseerikoulu-
tuksen uudistuksesta tekemän päätöksen ohessa todettiin, 
että silloisten sotilasopetuslaitosten tilat eivät sellaisenaan 
olleet riittävät. Upseerikoulutuksen kannalta merkittä-
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vimmät tilatarpeet todettiin olevan Kadettikoululla, jonka 
maksimivahvuus kasvoi 360:stä 420:een. Tehtyjen alustavi-
en selvitysten mukaan lisätilaa oli saatavissa vain rakenta-
malla. Tilat olivat myös saneerauksen tarpeessa. Suunnitel-
mien mukaan tilojen tuli olla käytössä vuonna 1994.64 

Myös seuraavassa komentajan tekemässä päätöksessä 
helmikuussa 1990 käsiteltiin upseerikoulutuksen resursseja. 
Esittelyasiakirjassa todettiin, että uudistettavan koulutus-
järjestelmän resurssiongelmat johtuivat ylimenovaiheen 
alussa opiskelijavahvuuksien kasvusta ja kurssien aikautuk-
sen tiivistämisestä, mikä aiheutti sotilasopetuslaitoksissa 
majoitus- ja opetustilojen vajetta. Tilakysymysten ratkaise-
miseksi esitettiin silloisten tilojen saneeraustoimenpiteitä, 
peruskorjauksia sekä rajallisessa määrin majoituspalve-
luiden ostoa. Uudisrakentamisen tavoitteeksi oli asetettu 
majoitustason nostaminen sekä opetustilojen kehittäminen 
uuden koulutusjärjestelmän vaatimusten mukaisesti.65 

Pääesikunnan koulutusosasto totesi lausunnossaan vuon-
na 1990, että Kadettikoulun esittämät rakennushankkeet 
oli toteutettava vuoden 1994 syksyyn mennessä, jolloin 
neljä kadettikurssia opiskelisi Kadettikoulussa yhtä aikaa. 
Tällöin viimeistään upseerien peruskoulutuksen opiskelu- 
ja työskentelyolosuhteiden tulisi lausunnon mukaan olla 
1990-luvun korkeakouluopiskelun vaatimuksia vastaavat.66 

Kadettikoulun päärakennuksen korjauksen ajoittuminen 
Maanpuolustuskorkeakoulun perustamisen aikoihin vai-

Arkkitehti Olavi Sortta suunnitteli nykyiseen päärakennukseen alunperin 1930-luvulla nauhaikkunat, mutta puolustusministeriö muutti ne 
ruutuikkunoiksi. Kadettien oppikirjat oli saatava piiloon.  

keutti osaltaan toimintojen keskittämistä Santahaminaan. 
Päärakennuksen peruskorjauksessa muun muassa kahden 
hengen majoitushuoneet muutettiin yhden hengen huo-
neiksi.67 Myöhemmin opiskelijoiden määrän lisääntyessä 
ongelmaksi muodostui tilojen riittämättömyys. Ongelmaa 
helpotettiin vuonna 2003 muuttamalla kevyellä sanee-
rauksella ja kerrossängyillä päärakennuksen majoitustilat 
takaisin kahdelle hengelle soveltuviksi.68 

Sijoittamissuunnitelmia

Sotakorkeakoulu tutki alkuvuodesta 1992 Taistelukoulun 
toimintojen siirtämismahdollisuuksia Kadettikoulun tiloihin, 
mikäli vuonna 1993 alkava kadettikurssi jäisi välistä. Vasta-
uksessa Sotakorkeakoulu ei nähnyt edellytyksiä kyseiselle 
järjestelylle erityisesti luokkatilojen vajeen takia.69 

Vaihtoehtojen kaavailut jatkuivat. Pääesikunnan päällikön 
ja Sotakorkeakoulun johtajan käymän keskustelun perus-
teella Sotakorkeakoulu teki Pääesikunnalle esityksen loka-
kuussa 1992 Maanpuolustuskorkeakoulun tilajärjestelyistä. 
Suunnitelmassa oli esitetty kolme vaihtoehtoa. 

Ensimmäinen vaihtoehto oli toimintojen keskittäminen 
Santahaminaan, minkä edellytyksenä oli Uudenmaan 
Jääkäripataljoonan hallinnassa olleiden kiinteistöjen 
laajamittainen siirto tulevan Maanpuolustuskorkeakou-
lun käyttöön. Tämä vaihtoehto oli tarkemmin esitetty jo 
edellisvuoden joulukuussa 1991 lähetetyssä esityksessä70 
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Helsingin kiinteistönhoitopiirille. 
Toisessa vaihtoehdossa kadetit olisi koulutettu Santaha-

minassa ja upseerien Jatkotutkinto-osasto olisi keskitetty 
Kruununhakaan. Vaihtoehdon edellytyksenä oli Sotamuse-
on siirto Suomenlinnaan, kirjaston siirto esimerkiksi Sota-
arkiston tiloihin ja Sota-arkiston siirto muualle, esimerkiksi 
Hämeenlinnaan. 

Kolmas vaihtoehto oli säilyttää toiminta kolmella paikka-
kunnalla, mikä ei olisi tarjonnut mahdollisuuksia toimin-
tojen rationalisointiin. Yhtenä mahdollisuutena esitettiin 
myös tutkittavaksi Maneesikadulla sijainneiden Maatila-
hallituksen peruskorjattujen tilojen hyödyntämistä, koska 
niiden mahdollinen vapautuminen oli tiedossa. Sotakorkea-
koulu suositteli ensimmäistä vaihtoehtoa.71 

Toukokuussa 1993 Maanpuolustuskorkeakoulu teki 
esityksen Kunnallissäätiön omistaman, Tuusulassa sijait-
sevan Kunnallisopiston, Gustavelundin, hankkimisesta 
Jatkotutkinto-osaston käyttöön. Esitystä ei kuitenkaan 
Pääesikunnassa hyväksytty, vaan suunnittelun lähtökoh-

daksi käskettiin korkeakoulun toimintojen keskittäminen 
Santahaminaan. Tavoitteena oli jo tuolloin 1993 siirtää esi-
kunta, pääosa ainelaitoksista sekä ainakin jatkotutkinnon 
perusosan toiminnot Santahaminaan vuoden 1996 alkuun 
mennessä. Loput opetustoiminnot tuli siirtää viimeistään 
vuosina 1997–1998.72 

Kenraalimajuri Seppo Tanskanen kertoi haastattelussaan, 
että hän joutui kesäkuussa 1993 Pääesikunnan päällikön, 
kenraaliluutnantti Gustav Hägglundin käskystä vetämään 
työryhmää, jonka tehtävänä oli pohtia Maanpuolustuskor-
keakoulun tilatarpeita. Työryhmään oli nimetty edustajat 
Pääesikunnan henkilöstö-, koulutus- ja suunnitteluosas-
toista sekä Maanpuolustuskorkeakoulusta. Työryhmän 
piti jättää väliraportti 9. heinäkuuta 1993 mennessä ja 
loppuraportti viimeistään 20. elokuuta 1993.

Tarkastelun keskeisenä päämääränä oli taata Maan-
puolustuskorkeakoululle tyydyttävät toimintaolosuhteet. 
Raportin perusteltuina johtopäätöksinä esiupseerikurssit 
pystyisivät aloittamaan Santahaminassa 1995 syksyllä. 

Päärakennuksen uimahalli oli valmistuessaan Helsingin toinen Yrjönkadun uimahallin jälkeen.  
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Tämä edellytti varuskuntasairaalan ja Helsingin Ilmator-
juntarykmentin kasarmin käyttöönottoa vuonna 1995. 
Samoin yleisesikuntaupseerikurssit pystyisivät raportin 
mukaan aloittamaan Santahaminassa 1997 syksyllä. Tämän 
edellytyksenä oli lisärakennus luokka- ja opettajatiloiksi 
sekä rakennuksen B 26 käyttöönotto. Lisäksi raportissa oli 
mukana Santahaminaan keskittämisellä syntyvät noin 10 
miljoonan markan vuosisäästöt (noin 2,2 miljoonaa euroa / 
2011) ja 50 henkilötyövuoden henkilöstösäästöt. 

Keskittäminen Santahaminaan alkaa

Puolustusministeriö ja Pääesikunta julkistivat huhtikuussa 
1994 puolustushallinnon rauhan ajan organisaation ratio-
nalisointi- ja kehittämisohjelman. Ohjelmassa pelkistettiin 
puolustushallinnon rauhan ajan organisaation tavoitteita 
2000-luvun alussa, hahmoteltiin kehittämistoimenpitei-
tä tavoitetilan saavuttamiseksi sekä esitettiin esikuntien, 
joukko-osastojen ja sotilaslaitosten rationalisointia ja kehittä-
mistä. Ohjelman mukaan Maanpuolustuskorkeakoulu kuului 
joukko-osastoihin, joista tuli kehittää laajoja ja monipuolisia 
”koulutuskeskuksia”. Ohjelmassa todettiin muun muassa, 
että Maanpuolustuskorkeakoulu tuli keskittää Helsinkiin. 
Korkeakoulun opetustehtävän kannalta keskeisimmät toi-

minnot tuli sijoittaa Santahaminaan vuosina 1996–1997.
Lisärakentamisen resurssien suuntaamisessa tuli ohjel-

man mukaan ottaa huomioon rationalisointitoimenpiteet, 
mikä tarkoitti Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakou-
lua ja erikseen muodostettavaa Kaartin Jääkärirykmenttiä. 
Lisärakentamisen todettiin ajoittuvan 1990-luvun lopulle. 
Näin ohjelmassa vahvistettiin opetustoiminnan Santahami-
naan keskittämisen aikataulu ja perusteet.74 

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön, kenraalimajuri 
Pentti Lehtimäen suunnittelukäskyssä tammikuussa 1994 
todettiin, että esikunta, opettajien pääosa ja opetustoi-
mintaan liittyvät tukipalvelut tulee siirtää Santahaminaan 
vuoden 1995 loppuun mennessä. Maanpuolustuskurssit, 
Sotatieteen laitos ja Keskuskirjasto jäivät ohjeen mukaan 
entisiin tiloihinsa. 

Maanpuolustuskorkeakoulun käytössä olleiden tilojen 
lisäksi käskyssä todettiin käyttöön tulevat rakennukset. Ne 
olivat rakennus B 30, rakennus B 31, varuskuntasairaala 
sekä rakennus B 21 (uudisrakennus) vuoden 1994 alusta. 
Käskyssä todettiin muun muassa, että puolustusministeri-
ön ilmoituksen mukaan päärakennuksen (B 27) peruskor-
jausta nopeutetaan, jotta se olisi käytössä kokonaisuudes-
saan vuoden 1995 loppuun mennessä.75 

Juhlasalirakennuksen ilmeeseen otettiin vaikutteita 
Edustakuntatalosta.  

Vuoden 1993 keskittämissuunnitelmien ohessa oli piirros "Campus 
1997". Reunaehtoina oli, että Maanpuolustuskurssit, Sotatieteen 
laitos ja kirjasto jäisivät entisiin tiloihinsa.73



Santahaminan kampus
ja luonto  



Santahaminan kampus
ja luonto  
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Korkeakoulun hevoset myytiin

Kadettikoulun opetusohjelmaan oli aikanaan kuulunut 
myös ratsastusta, minkä takia Maanpuolustuskorkeakoulul-
la oli oma hevostalli ja hevosia. Maanpuolustuskorkeakou-
lulla oli muun muassa vuonna 1993 laiduntamissopimus76 
Helsingin poliisilaitoksen ratsupoliisijaoksen kanssa. Maan-
puolustuskorkeakoulu teki lausunnossaan Pääesikunnalle 
esityksen hevostallin jatkokäyttösuunnitelmista77 sekä tallin 
ja Santahaminan Hämylässä sijainneen ratsastusmaneesin 
peruskorjaamisesta varastotiloiksi. 

Puolustusvoimain komentaja teki päätöksen hevostoi-
minnan lakkauttamisesta ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
tallitoiminnan lopettamisesta heinäkuusta 1994 lukien.78 

Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto käski korkeakou-
lua lakkauttamaan tallitoiminnan, irtisanomaan ulko-
puoliset tallin vuokrasopimukset sekä myymään hevoset 
huutokaupalla ennen laidunkautta. Käskyssä todettiin, että 
tallin jatkokäytöstä päättää puolustusministeriö.79 

Suomen Nykyaikaisen 5-ottelun Liiton ja Upseeriratsasta-
jat ry:n kanssa solmitut sopimukset irtisanottiin 1. kesäkuu-
ta 1994 lukien.80 Hevoshuutokauppa pidettiin kesäkuussa 
1994. Hevosia oli myynnissä 12, ja kunkin lähtöhinta oli 
noin 6500 markkaa (noin 1400 euroa / 2011). Hevoset 
”Jasmin” ja ”Nekon” luovutettiin poliisitalliin, jossa ne 
edelleen olivat kadettien ratsastettavissa.81 

Puolustusministeri Elisabeth Rehnin päätöksellä Maan-
puolustuskorkeakoulun materiaalin varastointi keskitettiin 

tallirakennukseen, jonka saneerauksen kustannusarvio oli 
seitsemän miljoonaa markkaa (noin 1,6 miljoonaa euroa / 
2011).82

Tilapäisjärjestelyjen vaikutuksia

Esiupseerikurssin vuoden 1996 toimintakertomuksessa 
otettiin kantaa tilojen riittävyyteen ja laatuun. Opetus- ja 
työtilat todettiin toistuvasti liian ahtaiksi niin opintotoimis-
ton oman henkilöstön työskentelyyn kuin kurssien opetuk-
seenkin. Luentosali oli erityinen ongelma syyskaudella kah-
den suuren kadettikurssin ja esiupseerikurssin opetuksen 
sisältäessä toistuvasti yhteisiä oppitunteja koko kurssille. 
Ainoa tila, johon kurssi mahtui (137 opiskelijaa), oli Audito-
riotalo, minkä takia jokin kursseista joutui istumaan lähes 
päivittäin Kaartin Jääkärirykmentin elokuvasalissa.83 

Seuraavan vuoden 1998 raportissa erityisesti majoitusti-
lat olivat kritiikin kohteena:

”Majoitustiloina ovat toimineet rakennuksen C 35 ensimmäi-
nen porras, rakennuksen C 37 kaksi porrasta ja Laajasalon os-
toskeskuksessa kerrostalosta vuokratut 3 kerrosta. Laajasalon 
majoitus on aiheuttanut tyytymättömyyttä ahtauden ja huonon 
varustelun sekä äänierityksen johdosta. Matkan Santahami-
naan huomioiden eivät opiskelijat ole samanarvoisessa asemassa 
Santahaminassa ja Laajasalossa.” 84

Yleisesikuntaupseerikurssit Santahaminaan 

Maanpuolustuskorkeakoulun käskyssä todettiin, että yleis-
esikuntaupseerikurssien opetustoiminta siirretään Kruu-
nunhaasta Santahaminaan vuoden 1999 alusta. Liisankatu 
1:n rakennus tuli tyhjentää lukuun ottamatta tietohallinnon 
tiloja Sotamuseon tulevaa käyttöä varten. Strategian laitos, 
Maanpuolustuskurssit, kirjaston pääosat ja Sotamuseo 
jäivät Kruununhakaan. Jatkotutkinto-osaston opetus tuli 
keskittää Auditoriotaloon ja opintotoimistot yhdistää 
vuoden 1999 alusta lukien. Yhteinen opintotoimisto toimi 
aluksi Kapteenitalossa ja siirtyi Kadettitalon ensimmäisen 
kerroksen pohjoispäähän keväällä 1999.

Tekniikan laitos siirtyi käskyn mukaan kokonaisuudes-
saan Kadettitalon ensimmäisen kerroksen pohjoispäähän 
vuoden 1998 loppuun mennessä. Taktiikan laitokselle 
osoitettiin kahdeksan huonetta Ritaritalon ensimmäisen 
kerroksen pohjoispäästä. Niissä asuneet esiupseerikurs-
silaiset siirtyivät asumaan muualle Santahaminaan tai 
Yliskylään. Loput Liisankadulta tulleet taktiikan opettajat 
tuli sijoittaa alkuvuodeksi 1999 laitoksen nykyisiin tiloihin, 
kunnes Kadettitalon ensimmäisen kerroksen pohjoispään 
tilat saataisiin kunnostettua maaliskuun alussa 1999. Tilat 
vapautuivat kadeteilta vuoden 1999 alussa, jolloin koko 
ensimmäinen kerros otettiin toimistotiloiksi. Koulutusalan 
tuli laatia yhteistoiminnassa tutkinto-osastojen kanssa 
yksityiskohtainen luokkien käyttösuunnitelma marraskuun 
1998 alkuun mennessä.

Päärakennuksen ensimmäisen kerroksen toimistotilat 

Korkeakoulu luopui hevosistaan vuonna 1994.   
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varattiin korkeakoulun esikunnan käyttöön. Toisen ja 
kolmannen kerroksen toimistotilat varattiin Perustutkinto-
osaston ja Koulutustaidon laitoksen käyttöön.

Kapteenitaloa oli tarkoitus jatkossa käyttää enimmäk-
seen Perustutkinto-osaston ja täydennyskurssien opetuk-
seen. Silloiset toimistotilat tuli suunnitella tulevan täy-
dennyskurssiosaston toimitiloiksi. Korkeakoulun kirjaston 
tuli vahventaa Santahaminassa olevaa osaa vuoden 1999 
alusta lukien siten, että opiskelijoiden palvelut turvataan.85 

Maanpuolustuskorkeakoulun opetus-, toimisto-  

ja opiskelija-asuntolarakennus 

Uudisrakennushanke oli esillä jo vuonna 1990 Arkkiteh-
tuuritoimisto Osmo Lapon nykyisen Ritaritalon asemointi-
piirroksessa. Siinä se oli sijoitettu Ritaritalon jatkeeksi sen 
pohjoispuolelle.86 Pääesikunnan henkilöstöosaston kesällä 
1993 laatimassa selvityksessä Maanpuolustuskorkeakoulun 
sijoittaminen Santahaminaan todettiin myös vuodelle 1997 
ajoittuva lisärakennuksen tarve.87 Maanpuolustuskorkea-
koulun aikana opetus-, toimisto- ja opiskelija-asuntola-
rakennuksen hanke-esitys tehtiin ensimmäisen kerran 
syksyllä 1993.88 

Hanke-esitystä käsiteltiin sen jälkeen jatkuvasti vuo-
sittaisissa hanke-esityksissä. Esimerkiksi yleisesikuntaup-
seerikurssin toimeenpanon muuttuminen komennuspe-
rusteiseksi vuonna 1997 lisäsi paineita lisämajoitustilojen 
saamiseksi. Tällöin pohdittiin ulkopuolelta tapahtuvan 

vuokrauksen lisäksi parakkien rakentamista. Kustannusten 
vertailussa todettiin jälleen kerran, että uudisrakentaminen 
Santahaminaan olisi pitkällä tähtäimellä taloudellisesti 
paras ratkaisu.89 

Pääesikunnan suunnitteluosasto totesi omassa Puolus-
tusvoimien operaatiopäällikön allekirjoittamassa selvityk-
sessään, että Keskussotilassairaalan asuntola tuli luovuttaa 
vuoden 1996 aikana korkeakoulun käyttöön. Lisäksi tuli 
käynnistää selvitys lisätilojen rakentamiseksi Santahami-
naan. Samassa asiakirjassa oli myös kaavailut Sota-arkiston 
ja Sotamuseon tilatarpeiden vaatimista toimenpiteistä.90 

Vuonna 2002 korkeakoulu teki jälleen erillisen esityksen 
opetus-, majoitus- ja työskentelytilojen kehittämisestä. 
Siinä esitettiin kiireellisiä toimenpiteitä lisätilojen saamiseksi 
Santahaminaan vuoden 2004 alkuun mennessä.91 Esitystä 
täydennettiin seuraavana vuonna lähettämällä Pääesikun-
taan yksityiskohtainen rakennushanke-esitys perustelui-
neen. Opetustilojen lisätarve oli kaksi isoa auditorioita (150 
ja 300 henkilölle), kahdeksan tavanomaista luokkaa, kolme 
erikoisluokkaa (johtamisen, taktiikan ja esikuntatyösken-
telyn luokat), kielistudio, atk-luokka ja neljä ryhmätyös-
kentelytilaa. Toimistotilan tarve oli toimisto ja työtilat 90 
henkilölle sekä opiskelu- ja majoitustilat sosiaalitiloineen 
aluksi noin sadalle ja tavoitetilassa 220–300 opiskelijalle. 
Lisärakennuksen kustannusarvioksi oli esitetty alustavasti 
13,6 miljoonaa euroa (noin 15,6 miljoonaa euroa / 2011).92 

Kadetin tupa Santahaminassa 1990-luvun lopulla. Vain harvoin on voitu nauttia näin tilavista oloista opiskelijoiden keskuudessa.  
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Kadettitalon peruskorjaushanke

Toimisto- ja majoituskäytössä ollut Kadettitalo oli peruskor-
jauksen tarpeessa. Ensimmäinen peruskorjausesitys oli teh-
ty jo kesällä 1993 korkeakoulun talorakennushankkeiden 
pidemmän aikavälin suunnitelmassa. Tällöin peruskorjausta 
kaavailtiin vuosille 1995–1996. Peruskorjaus jäi kuitenkin 
odottamaan sopivaa aikaa korkeakoulun suunnittelun 
keskittyessä Kadettitalon kellarin ja ensimmäisen kerroksen 
hyödyntämiseen Santahaminaan keskittämisen vaatimissa 
muutostöissä.

Suunnittelu aloitettiin jälleen vuonna 2004. Alustavasti 
peruskorjauksen ajankohdaksi kaavailtiin vuotta 2005, 
mutta sen aloittaminen siirtyi vuodelle 2007. Rakennuk-
sen toiminnoille piti löytää korvaavat tilat. Väistötilaksi 
kadeteille ja toimistoille kaavailtiin, että Niinisalosta 
siirretään tilaelementtejä, joiden perustamiskustannus 
urheilukentän läheisyyteen olisi ollut 355 850 euroa (noin 
409 000 euroa / 2011), jonka päälle olisi lisätty vuosittaiset 
käyttökulut noin 2000 euroa kuukaudessa (noin 2300 
euroa / 2011). Tilaelementtien hyödyntämisestä kaavailtiin 
pysyvää ratkaisua, koska uudisrakennusta ei tuolloin ollut 
Puolustusvoimien rakentamissuunnitelmissa. Rakennuksen 
C 35 muuttaminen korkeakoulun majoituskäyttöön muutti 
tilanteen ja tilaelementtien hyödyntämisestä luovuttiin.93 

Kadettitalon remontti valmistui suunnitellusti vuoden 
2008 kesällä. Remontin valmistumisen jälkeen Maan-
puolustuskorkeakoulu toteutti mittavat tilojen uudelleen 

järjestelyt. Järjestelyn tuloksena tilapäisesti toimistokäytös-
sä olleet majoitustilat saatiin vapautettua alkuperäiseen 
käyttöön. Hajasijoitetut laitokset sekä esikunnan toimialat 
saatiin pääosin keskitettyä yhtenäisiin ja paremmin toimin-
taa tukeviin tiloihin.94 Rakennukseen valmistui 204 majoi-
tuspaikkaa, ja tilojen toimivuutta parannettiin rakentamalla 
nykyaikaiset keittiö- ja oleskelutilat, varusteiden kunnossa-
pitohuoneet ja lukittavat varustekaapit.95 

Rakennus C 35 oppilasmajoitukseen

Maanpuolustuskorkeakoulun kampusalueen välittömässä 
tuntumassa sijaitseva, perhekäyttöön suunniteltu asuinra-
kennus C 35 otettiin osittaiseen oppilasmajoitukseen vuo-
den 2006 alusta. Korkeakoulu teki ensimmäisen esityksen 
asiasta lokakuussa 1995. Korkeakoulu esitti, että kaikki ra-
kennuksessa sijaitsevat soluasunnot osoitettaisiin peruskor-
jauksen jälkeen opiskelijamajoitukseen. Näin korkeakoulu 
saisi osittaisen helpotuksen majoitusongelmaansa.96 

Seuraavan kerran rakennuksen C 35 laajempi hyödyntä-
minen tuli esille Kadettitalon peruskorjauksen väistötiloja 
selvitettäessä. Tuolloin pohdittiin Niinisalossa sijainneiden 
tilaelementtien siirtoa Santahaminaan tai rakennuksen C 
35 saamista oppilasmajoitukseen. Kiinteistöä hallinnoiva 
Kruunuasunnot Oy oli suunnitellut koko rakennuksen 
peruskorjauksen ajoittuvan vuodelle 2006. Tiloihin voi-
taisiin majoittaa maksimissaan 240 opiskelijaa. Ratkaisu 
mahdollistaisi luopumisen viereisestä asuinrakennuksesta 

Ritaritalo valmistui vuonna 1994. Vuonna 2001 Kadettikunta pystytti sen viereen paadet, joiden teemat ovat: Kadettiveljeys, Isänmaa ja 
Costantem decorat honor. Ne kuvaavat suomalaisen kadettiupseerin maailmaa.  



35

1 Kehittämisen reunaehtoja 1 Kehittämisen reunaehtoja

C 37 ja Yliskylässä kerrostalossa sijainneista vuokratiloista 
sopimuksen päättyessä vuonna 2007. Rakennuksen C 35 
peruskorjauksen ajoitus aiheutti Kadettitalon peruskorjauk-
sen siirtämisen vuodelle 2007.97 

Pääesikunnan päällikkö hyväksyi Pääesikunnan huolto-
osaston tekemän asiaa puoltavan esityksen98 syyskuussa 
2005. Helsingin Sotilasläänin Esikunta oli puoltanut esitys-
tä, koska se tuki esikunnan virka-asuntosuunnitelmaa. Pää-
töstä helpotti Helsingin parantunut asuntotilanne. Viimei-
sen jakopäätöksen mukaan asuntoja oli jaossa yhteensä 31. 
Kustannusten jakautuminen Kruunuasunnot Oy:lle helpotti 
Senaatti-kiinteistöihin kohdistuvaa investointipainetta. 
Lisäksi hanke mahdollisti Niinisalossa olleiden siirrettävien 
elementtien hyödyntämisen muualla.99 Maanpuolustus-
korkeakoulu sai päätöksen rakennuksen C 35 kaikkiaan 30 
huoneiston asuntolakäytön jatkamisesta ainakin vuoteen 
2014 saakka. Rakennus C 37 luovutettiin asuntokäyttöön 
1. tammikuuta 2009 alkaen.100 

Saarelle nousee monitoimitalo

Uudisrakennuksen hanke-esitystä vauhditettiin tehostetusti 
vuonna 2009 alkaneilla toimenpiteillä.101 Puolustusvoimain 
komentaja hyväksyi 1. tammikuuta 2010 pääkaupunkiseu-
dun tilaratkaisujen ensimmäisen vaiheen toteutettavaksi. 
Hyväksyttyyn suunnitelmaan kuului uudisrakennus, joka 
mahdollisti korkeakoulun ydintoimintojen keskittämisen 
Santahaminaan.102 

Jääkäritalossa on ollut monenlaista toimintaa. Siinä ovat toimineet muun muassa Jääkärikomppania / Esikuntakomppania, Ilmatorjuntaoh-
juspatteri, Esiupseerikurssit ja nykyisin Taktiikan laitoksen osia.   

Eduskunnan raha-asiainvaliokunta hyväksyi uudisraken-
nushankkeen kesäkuussa 2012. Suunnitelman hyväksyntää 
edistivät uudisrakennuksen myötä vapautuvat tilat. Kaavai-
lujen mukaan Puolustusvoimat voi luopua kokonaan Hyry-
län alueesta ja Maanpuolustuskorkeakoulu muun muassa 
Sastamalan kirjavarastosta sekä Sörnäisissä sijaitsevista 
kiinteistöistä. Hankkeen myötä nykyisen kurssikirjaston tilat 
muutetaan noin 45 työpisteen monitoimitilaksi. 

Uudisrakennuksesta tulee monitoimitalo, johon si-
sältyy toimistotilojen lisäksi myös majoitustiloja. Maan-
puolustuskorkeakoulun toiminnat saadaan keskitettyä 
Santahaminaan Maanpuolustuskursseja ja Sotamuseota 
lukuun ottamatta. Uuteen taloon sijoittuvia toimintoja 
ovat suunnitelman mukaan kirjasto, Sotatekniikan laitos 
ja korkeakouluun puolustusvoimauudistuksessa yhdistyvä 
Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus. 

Uudisrakennukseen sijoitetaan arkistotilat, kahvio, iso 
yleisöauditorio ja varuskunnallinen palvelupiste aluetoi-
mistolle. Majoitustilat mitoitetaan siten, että niitä käytet-
täisiin korkeakoulun omien ruuhkapiikkien ulkopuolella 
Puolustusvoimien huoneistohotellina pääkaupunkiseudun 
virkamatkaajille. Rakennuksen paikka on lähellä Hevossal-
mea, ja taloon suunnitellut aita- ja porttiratkaisut mahdol-
listavat sen, että taloon on virka-aikana ja yleisötilaisuuksia 
järjestettäessä vapaa pääsy. Valmistuminen siirtyy hivenen 
alkuperäisestä kaavailusta myöhemmäksi vuoden 2014 
lopulle.103 
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Vuosien varrelta poimi�ua
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori sai puolustusminis-
teriön kiinteistöosaston 17.8.1994 tekemällä päätöksellä 
rakennuksen B 26 asuntojen jako-oikeuden. Asunnot oli 
tarkoitettu korkeakoulun henkilöstön käyttöön.104 

Tupakointi Maanpuolustuskorkeakoulun sisätiloissa loppui 
rehtorin päätöksellä 1.3.1995. Perusteena oli tupakkalain 
muutos 1.3.1995. Jos tupakkahuoneita olisi rakennettu, 
olisi niitä täytynyt rakentaa tasapuolisuuden nimissä lähes 
jokaiseen rakennukseen, jolloin kustannukset olisivat 
nousseet yli 0,5 miljoonan markan (noin 110 000 euroa / 
2011).105 

Vuonna 1996 korkeakoulun opiskelijat oli majoitettu 
Santahaminaan, Kruununhakaan ja puolustushallinnon 
ulkopuolelta Merita Kiinteistö Oy:ltä vuokrattuihin tiloihin 
Vuosaareen. Sinne oli syyskuusta 1996 alkaen majoitettu 
65 esiupseerikurssin opiskelijaa. Vuokrasopimus oli tehty 
vuoden 1998 loppuun.106 Vuonna 2002 Jatkotutkinto-
osaston majoitustarpeita varten oli vuokrattua ulkopuo-
lista tilaa Laajasalon Yliskylässä sijainneessa kerrostalossa 
yhteensä 85 majoituspaikkaa.107 

Korkeakoulun ruokalarakennuksen korjauksen takia ruo-
kailut siirrettiin päärakennuksen sotilaskodin tiloihin noin 
vuoden ajaksi tammikuusta 1997 alkaen.108 

Maanpuolustuskorkeakoulun keskusvarasto, ampumaradat 
ja yhdeksän työntekijää siirtyivät Kaartin Jääkärirykmenttiin 
vuoden 2002 alusta.109 

Vuonna 2003 jouduttiin päärakennuksen majoitustilat 
muuttamaan majoitustilojen niukkuuden takia kahden 
hengen käyttöön soveltuviksi. Niihin hankittiin muun mu-
assa kerrossängyt. Tilat oli peruskorjauksessa 1990-luvun 
alussa muutettu yhden hengen majoitustiloiksi. 110 

Vuonna 2005 Maanpuolustuskorkeakoulun Pääesikun-
nan huolto-osastolle ja henkilöstöosastolle lähettämässä 
suunnitelmassa esitettiin alustavat tila- ja aluehallinta-
suunnitelmat liittyen rakennemuutoksen toimeenpanon 
suunnittelulle ja valmistelulle Puolustusvoimissa. Perustee-
na esitykselle oli Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittä-
miskeskuksen liittäminen korkeakouluun vuoden 2006 
alusta. Tuolloin yhtenä vaihtoehtona esitettiin Strategian 
laitoksen siirtoa Pääesikunnasta vapautuviin tiloihin. Siirto 

olisi vapauttanut tiloja kirjastolle ja Sotamuseolle. Keskittä-
mällä kaikki Sotamuseon ja kirjaston toiminnot Maurinka-
dun kiinteistöön olisi Liisankadun kiinteistö voitu tyhjentää 
kokonaan. Näin olisi ollut edellytykset aloittaa Liisankadun 
kiinteistön perusparannus.111 

Maanpuolustuskorkeakoulun hallinnassa olleiden kiinteistö-
jen lukumäärä oli vuonna 2008 noin sata. Niistä Helsingin 
alueella oli 30, Tuusulassa 20, ja lisäksi museoiden kiinteis-
töjä oli ympäri maata yhteensä noin 50 kappaletta. Pääosa 
rakennuksista oli Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. 

Puolustusvoimien Kuvakeskus Santahaminasta ja Eloku-
va- ja oppimateriaalituotanto-osasto Tuusulasta muuttivat 
heinäkuussa 2007 Sörnäisiin. 

Vuonna 2003 saatettiin loppuun Sotamuseon materiaalin 
siirto Vammalan varikon tyhjennettävistä tiloista Kalk-
kuun ja Vilppulaan.112 Sotamuseon varastoalueiden käyttö 
suunniteltiin puolustusvoimauudistukseen liittyen uudel-
leen. Tavoitteena on luopua muun muassa Lievestuoreella 
sijaitsevan MillLogin varastoalueen käytöstä.113 

Lakiin Maanpuolustuskorkeakoulusta perustuvat normit 
eivät mahdollistaneet asumiskorvauksen käyttöä vaihtoeh-
tona asuntolapaikkojen tarjoamiselle. Korkeakoulun arvion 
mukaan näin olisi voitu luopua jopa sadasta asuntolapai-
kasta ja samalla ratkaista varusteiden säilytysongelmat.114 

Sotamuseon ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston 
toimitilojen huonokuntoisuuteen kiinnitettiin raporteissa 
jatkuvasti erityistä huomiota. Vuonna 2005 laaditussa 
asiakirjassa todettiin, että Sotamuseon tilojen korjausta on 
jatkuvasti laiminlyöty. Heikon kunnon vuoksi osa tiloista oli 
tyhjinä. Sähkö- ja atk-verkot eivät vastanneet nykyajan vaa-
timuksia, ja ne aiheuttivat vaaratilanteita. Valtiontalouden 
tarkastusviraston tarkastuksessa 7.10.2004 huomautettiin, 
että kirjaston huonokuntoiset tilat vaarantavat kirjastotoi-
mintaan liittyvän kansallisomaisuuden säilyvyyden. Sama 
ongelma todettiin myös Sotamuseon kokoelmien osalta. 
”Epävarmuudesta johtuen kiinteistöihin ei kohdisteta pie-
ninvestointi- eikä kunnossapitovaroja, sillä kaikki osapuolet 
odottavat peruskorjauksen aloittamista.”115

Santahaminan kampusalueen rakennuksia toukokuussa 2013.
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Ritaritalo (ent. B21)
Kadettikouluntie 2

Opintoasiantoimisto (OAO)
Kadettikoulu,  
Jatkotutkinto-osasto
Yrjö-Maunu -auditorio
MPKK:n perinnehuone  
Majoitustiloja

Arkkitehtitoimisto Osmo La-
pon 1990-luvun alussa Oppi-
lasasuntola-työnimellä suun-
nitteleman Opintotalon ava-
jaiset pidettiin 18.2.1994.116 

Uusittu urheilukenttä avattiin 
21.10.2005.122 Hanke käynnis-
tyi123 jo vuonna 1996, mutta 
rahoitusongelmien takia se 
kyettiin toteuttamaan vasta 
vuonna 2005. Tällöin Puolus-
tusvoimien henkilöstöpäälli-
kön, kenraaliluutnantti Esa 
Tarvaisen myötävaikutuksella 
korkeakoululle myönnettiin 
erillisrahoitus hankkeen saat-
tamiseksi loppuun. 

Santahaminan kampusalueen rakennukset nimettiin uudelleen talvella 1998. Opintotalosta tuli Ritaritalo, Jääkäritalosta Kapteeni-
talo, Luokkatalosta Auditoriotalo, Kurssitalosta eli entisestä sairaalasta tuli Leijonatalo ja talli nimettiin Maanpuolustuskorkeakoulun 
keskusvarastoksi.118 

Päärakennus (ent. B27)
Kadettikouluntie 7

Korkeakoulun johto
Kirjaamo 
Henkilöstöasiat
Viestintä
Liikuntatilat
Kielten opettajat
Kurssikirjasto
Luokkia
Sotilaskoti 
Majoitustiloja

Vuonna 2004 Maanpuolus-
tuskorkeakoulun ulkoseinien 
kunnostus jatkui toista kesää. 
Seinät rapattiin samanlaisilla 
kalkkilaasteilla kuin alun perin 
yli 60 vuotta sitten. Suuru-
rakka valmistui lokakuussa 
2004.121 

Santahaminan päärakennuk-
sen uima-altaan peruskorjaus 
toteutettiin vuonna 2009.

Auditoriotalo (ent. B22)
Kadettikouluntie 7

Auditoriot
Luokkahuoneita
Sotilaskoti

Luokkatalon laajennus 
Jatkotutkinto-osaston 
toimintaedellytysten 
parantamiseksi valmis-
tui elokuussa 1998.117 

Juhlasalirakennus (ent. B28)
Leipurinniementie 2

Juhlasali
Ruokala
Tietohallinto
Huoltoala
Vihma-kokoushuone

Juhlasalirakennuksen ava-
jaiset pidettiin peruskorja-
uksen jälkeen 16.3.1998.119 

Keskusvarasto (ent. Talli)
Tulenjohtopolku 2

Hevostalli peruskorjattiin 1990-luvun puolivälissä 
varastotiloiksi. Luovutettiin Kaartin Jääkäriryk-
mentille 2002.

Kadettitalo (ent. B23)
Kadettikouluntie 8

Johtamisen ja  
sotilaspedagogiikan laitos 
Majoitustiloja

Johdon asuintalo  
(ent. B26)
Koulunjohtajantie 2

Tilapäismajoitusta

Leijonatalo (ent. B31)
Kadettikouluntie 4

Taktiikan laitos

Kapteenitalo (ent. B23)
Hevostallintie 14

Taktiikan laitos
Tutkimusryhmä
KESI-koulutussimulaattori

Opiskelija-asuntola 
(ent. C35)
Hevostallintie 12

Raput C – G Jatko-
tutkinto-osaston  
opiskelija-asuntolana

Urheilukentän laidalla olevan 
suojelukohteeksi nimetyn 
suksivajan katto korjattiin 
vuonna 2008.124 

Maanpuolustuskorkeakoulun 
kansainväliset mitat täyttävä 
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Lainsäädäntö
Maanpuolustuskorkeakoulun säädöstavoitteet ovat tutkintouudistusten lisäksi enimmäkseen 
liittyneet tiedekorkeakouluaseman vahvistamiseen, tutkintojen yleiseen rinnastukseen ja korkea-
koulun johtosuhteiden selkeyttämiseen. Kehitystyö upseerin ammatin arvostuksen lisäämiseksi 
säädöstasolla on ollut päämäärätietoista ja tuloksellista.

Erilainen korkeakoulu

P ääesikunta välitti Sotakorkeakoululle marraskuussa 
1992 puolustusministeriön lausuntopyynnön opetus-
ministeriössä laaditusta korkeakoulututkintojen jär-

jestelmän asetusluonnoksesta.1 Sotakorkeakoulussa lain-
säädäntöön perehtynyt tutkimusjohtaja Mikko Viitasa-
lo luonnosteli Pääesikuntaan lähetetyn lausunnon. Lausun-
nossa todettiin, että Puolustusvoimien kannalta oli pitkään 
ollut ongelmana se, että korkeakoulussa suoritettuja tut-
kintoja ei ollut juridisesti ja yleispätevästi rinnastettu ope-
tushallinnon korkeakouluissa suoritettuihin korkeakoulutut-
kintoihin. 

Puolustushallinto oli itse määritellyt puolustusministeriön 
asetuksissa Puolustusvoimien korkeakoulututkinnot. Maan-
puolustuskorkeakoulun perustamisvaiheessa voimassa 
olleessa asetuksessa (200/1982) korkeakoulututkintojen 
sekä eräiden opintosuoritusten vastaavuudesta todettiin, 
että ”sotilasopetuslaitoksissa suoritettavista korkeakoulututkinnois-
ta säädetään erikseen”. 

Lausunnossa viitattiin opetusministeriön vuoden 1990 
lopulla antamaan lausuntoon upseerikoulutuksen kehittä-
misestä. Tällöin opetusministeriö oli todennut, että ”kehit-
tämistavoitteiden mukainen upseerin perustutkinto voidaan lukea 
ylempien korkeakoulututkintojen ryhmään”. Opetusministeriö 
oli todennut myös, että ”tulkintaongelmien välttämiseksi olisi 
kuitenkin tarkoituksenmukaista, että upseerin perustutkinnosta 
säädetään korkeakoulututkintojen määrittelystä ja eräiden opin-

tosuoritusten vastaavuudesta annetussa asetuksessa (200/1982)”. 
Opetusministeriön lausunnossa oli lisäksi toteamus, että 
”uudistettu yleisesikuntaupseerin tutkinto periaatteessa vastaa 
rakenteeltaan, laajuudeltaan ja tavoitteiltaan tiedekorkeakoulujen 
jatkotutkintoina suoritettavia lisensiaatin tutkintoja”. Pääesi-
kunta lähetti lausunnon melkein sellaisenaan edelleen 
puolustusministeriöön.2 

Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä 
(2003/1994) vahvistettiin maaliskuussa 1994. Perusteiltaan 
se sisälsi toivotut säädökset, mutta ei aivan halutussa muo-
dossa. Sen korkeakoulut luettelevassa toisessa pykälässä, 
väliaikaisten ammattikorkeakoulujen jälkeen, todettiin, 
että ”Puolustusvoimiin kuuluva korkeakoulu on Maanpuolus-
tuskorkeakoulu, aikaisemmin Sotakorkeakoulu, Kadettikoulu, 
Merisotakoulu ja Ilmasotakoulu”. Maanpuolustuskorkea-
koulun tutkintoja käsittelevä pykälä oli jälleen erillisenä 
ammattikorkeakoulututkintojen jälkeen. Siinä todettiin, 
että vuonna 1991 alkanut uudistettu upseerin tutkinto 
on ylempi korkeakoulututkinto. Aikaisemmat upseerin 
tutkinnot rinnastettiin alempaan korkeakoulututkintoon. 
Yleisesikuntaupseerin tutkinto oli 1990-luvun alkupuolella 
liian suppea laajuutensa ja päättötyönsä osalta, joten sitä 
ei voitu rinnastaa lisensiaatin tutkintoon. 

Vuonna 1998 annettiin seuraava uudistettu tutkinto-
järjestelmäasetus (464/1998). Siinä todettiin, että kor-
keakoulututkintoja olivat Maanpuolustuskorkeakoulussa 
suoritettavat tutkinnot. Yliopistot lueteltiin omassa toisessa 



Maanpuolustuskorkeakoulun edeltä-
jän, Sotakorkeakoulun, johdossa oli 
jo 1980-luvun lopulla pyritty nos-

tamaan tutkimustyön määrää ja tasoa sekä 
kouluttamaan tohtoreita Puolustusvoimien 
tarpeisiin. Ongelmana oli, että Sotakorkea-
koululla ei ollut professoreita eikä oikeutta 
hyväksyä tohtorin tutkintoja. Ratkaisuksi tuli 
aloittaa tohtorikoulutus siviiliyliopistoissa 
päätoimisen opiskelun pohjalta. Seuraava 
vaihe olisi professorin virat ja oma tohtorin 
tutkinto.

Sysäyksen asioiden eteenpäin saamiselle 
antoi Sotakorkeakoulun yleisesikuntaupsee-
rin tutkintojen todistustenantotilaisuus lop-
puvuodesta 1987. Kurssin priimuskysymyk-
seen vastasi kapteeni Markku Koli tavalla, 
josta silloinen Helsingin kauppakorkeakoulun 
rehtori, professori Arvi Leponiemi lausui mi-
nulle ihastuksensa. Hän tarjosi Sotakorkea-
koululle yhteistyötä yleisesikuntaupseerien 
tieteellisessä jatkokoulutuksessa. Tämä joh-
tikin sitten kahden yleisesikuntaupseerin 
jatko-opintoihin. Jatkoa seurasi Helsingin 
yliopistossa, kun kansleri Olli Lehto hyväksyi 
kaksi yleisesikuntaupseeria jatkotutkinto-
opiskelijoiksi: toisen valtiotieteelliseen 
tiedekuntaan ja 
toisen historiallis-
kielitieteelliseen 
osastoon. 

Näin Maan-
puolustuskorkea-
koulun aloittaessa 
siellä toimi neljä 
tutkijaesiupseeria, jotka suorittivat tieteel-
lisiä jatko-opintoja. Kolme heistä suoritti 
aikanaan tohtorin tutkinnon ja yksi lisen-
siaatin tutkinnon. Myöhemmin Maanpuo-
lustuskorkeakouluun saatiin professorit ja 
sen myötä oikeus ”oman” sotatieteiden 
tohtorin tutkintojen hyväksymiseen. Myös 
reserviin siirtyneitä yleisesikuntaupseerei-
ta ja siviilitutkinnon suorittaneita otettiin 
sotatieteiden tohtorin opintoihin, samoin 
pari ulkomaalaista. 

Virkaurani loppuvaiheen jännittävin 
jakso sattui vuoden 2005 yliopistolain 
eduskuntakäsittelyn yhteyteen. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun kannalta oli tuolloin 
tärkeää, että laissa todettiin Maanpuolus-
tuskorkeakoulun olemassaolo yliopistoihin 
verrattavana. Tärkeää oli myös, että saatai-
siin aikaan eduskunnan lausuma, joka tukisi 
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkintojen yli-
opistovertaisuutta. Tässä tuli avuksi sivistys-
valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja 
Kaarina Dromberg. Hän ehdotti pyynnöstäni 
valiokunnan käsittelyssä luonnostelemani 
lausuman, jonka mukaan tulevia sovellutus-
asetuksia säädettäessä olisi varmennettava 
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkintojen 
vertaisuus siviiliyliopistojen tutkintoihin. 

Lausuma meni yksimielisenä läpi niin va-
liokunnassa kuin suuressa salissakin. ”Onni 
onnettomuudessa” oli se, että eduskunnan 
päähuomio kiinnittyi tuolloin Helsingin yli-
opiston kanslerin asemaan ja hänen oikeu-
teensa olla läsnä valtioneuvoston istunnossa 

yliopiston asioita käsiteltäessä. Tästä asiasta 
äänestettiin valiokunnassa ja suuressa salis-
sa. Kun opetusministeriöstä sitten esiteltiin 
tutkintojen rinnastusasetuksen muutokset, 
esittelyssä viitattiin juuri edellä mainittuun 
eduskunnan lausumaan velvoittavana.

Jotkin asiat jäävät aina harmittamaan. 
Yksi tällainen oli tapaus sotatieteiden toh-
torin tutkintomerkistä virkapuvussa. Soti-

laan virkapuku on 
kokonaisuus, ja 
siitä on erikseen 
säädetty virkapu-
kuohjesäännössä. 
Virkapukuun kuu-
luu suuri joukko 
erilaisia pätevyyttä 

ilmaisevia merkkejä tutkinnoista, kursseista, 
kuntosuorituksista ja niin edelleen. Vaki-
naisen väen upseerin korkea oppineisuus 
ei näy mistään hänen virkapuvussaan tai 
muutoinkaan. Virkapuvun kanssa ei nimit-
täin voi käyttää esimerkiksi tohtorin hattua 
akateemisissa tilaisuuksissa. Maanpuolustus-
korkeakoulu suunnitteli mielestäni tyylikkään 
eikä liian isokokoisen sotatieteiden tohtorin 
tutkintomerkin, mutta jostain syystä Pääesi-
kunta ei sitä käyttöön hyväksynyt. Säälittää 
oppineen upseerin kannalta.

Maanpuolustuskorkeakoulussa kävi 
lukuisia ulkomaisia delegaatioita. Oheinen 
juttu ei liity suoraan Maanpuolustuskorke-
akouluun, mutta sinne tehtyyn vierailuun 
kyllä. Mongolian puolustusministeriön 
valtiosihteeri seurueineen kävi koululla, 
ja vieraat ruokittiin Vihma-kabinetissa. 
Vieressäni istunut vierailun isäntä, puo-
lustusministeriön kansliapäällikkö Pertti 
Nykänen kertoi edellisen illan päivällisestä 
puolustusministeriön majalla. Vieraat olivat 
päässeet vauhtiin ja alkaneet laulaa maansa 
lauluja. Kysyttäessä he kertoivat laulavansa 
taistelutahtoa kohottavia lauluja. He vaati-
vat myös suomalaisia kenraaleita laulamaan 
omia vastaaviaan. Pyyntö aiheutti hetken 
hämmennyksen, mutta nokkelin aloitti 
sormipelilaulun ”Hämä-hämä-häkki, kiipes 
langalle…”, johon nopeimmat yhtyivät. Ja 
niin tilaisuus oli pelastettu ja suomalaisten 
isäntien taistelukuntoisuus ilmaistu. 

Professori Mikko Viitasalo
TUTKIMUSJOHTAJA 1993 – 2006 

VIRK AVAPA ALLA 1995 –1999

Yliopistollisuutta
rakentamassa

41

1 Kehittämisen reunaehtoja 1 Kehittämisen reunaehtoja

pykälässään. Kolmannessa pykälässä lueteltiin korkeakou-
lut, joita todettiin olevan Puolustusvoimiin kuuluva Maan-
puolustuskorkeakoulu ja ammattikorkeakoulut. Molemmille 
oli kuitenkin laadittu omat momenttinsa. ”Maanpuolustus-
korkeakoulun tutkinnot ja eräät muut upseerin tutkinnot” olivat 
omana pykälänään. Sisältöjä oli hivenen tarkistettu muun 
muassa Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen 
johdosta, mutta tutkintojen rinnastuksissa ei ollut tapahtu-
nut muutoksia edelliseen asetukseen verrattuna.

Tutkintojen rinnastettavuus

Puolustushallinto vaikutti voimakkaasti vuonna 2005 
tapahtuneen asetusmuutoksen (426/2005) valmistelu-
vaiheessa. Maanpuolustuskorkeakoulu teki syksyllä 2001 
aloitteen asetusmuutoksesta. Tuolloin oli tiedossa, että 
korkeakoulututkintojen järjestelmästä annettua asetusta 
muutetaan Bolognan prosessin vuoksi. Vuoden 2001 up-
seerikoulutusuudistuksessa oli otettu käyttöön sotatietei-
den kandidaatin ja maisterin tutkintonimikkeet, jotka eivät 
nimikkeinä olleet mukana kyseisessä asetuksessa. Yleis-
esikuntaupseerin tutkintoa oli laajennettu ja diplomityön 
vaatimustasoa lisätty.3 

Pääesikunnan aloitteesta puolustusministeriö lähetti 
nuoremman hallitussihteerin Minnamaria Nurmisen laati-
man esityksen tarvittavista asetusmuutoksista opetusminis-
teriöön maaliskuussa 2002.4 

Maanpuolustuskorkeakoulun tavoitteena oli sotatie-
teiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen rinnastuksen 
lisäksi, että yleisesikuntaupseerin tutkinto määriteltäisiin 
yleisesti jatkotutkinnoksi. Lisäksi uutena tutkintona oli avat-
tu sotatieteiden tohtorin tutkinto.5 Asetusmuutosesityksen 
läpimenoa edesauttoi vuonna 2004 hyväksytyssä yliopisto-
laissa (715/2004) ollut eduskunnan lausuma:

”Eduskunta edellyttää, että yliopistolain muutokseen liittyvien 
asetusten valmistelun yhteydessä turvataan Maanpuolustus-
korkeakoulussa suoritettavien tutkintojen rinnastettavuus mui-
hin alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin sekä jatko-
tutkintoihin”.

Lausuma oli peräisin sivistysvaliokunnasta, jossa muun mu-
assa Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusjohtaja Mikko 
Viitasalo oli käynyt kuultavana.6 

Uusittu asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä 
(426/2005) annettiin kesäkuussa 2005. Siinä Maanpuolus-
tuskorkeakoulu oli lisätty yliopistoja käsittelevään toiseen 
pykälään omana momenttinaan:

”Yliopistoihin luetaan 1 momentin lisäksi puolustusministeri-
ön hallinnonalaan kuuluva Maanpuolustuskorkeakoulu, ai-
kaisemmin sotakorkeakoulu, kadettikoulu, merisotakoulu ja 
ilmasotakoulu. Maanpuolustuskorkeakoulun järjestelmäs-
tä koulutuksesta säädetään puolustusvoimissa annetussa laissa 
(402/1974) ja Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa ase-
tuksessa (668/1992).” 

”Hämä-hämä-häkki,
kiipes langalle…”
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Näin korkeakoulu oli hyväksytty yliopistojen joukkoon 
korostaen sen kuitenkin kuuluvan puolustusministeriön 
hallinnonalaan. Upseerin tutkinnot rinnastettiin toivotulla 
tavalla yleisiin korkeakoulutukintoihin. Maanpuolustus-
korkeakoulusta annetun asetusmuutoksen (612/2001) 
mukainen yleisesikuntaupseerin tutkinto ja sotatieteiden 
tohtorin tutkinto hyväksyttiin Maanpuolustuskorkeakoulun 
jatkotutkinnoiksi.7

Maanpuolustuskorkeakoulua 
koskevat säädökset
Maanpuolustuskorkeakoulun perustamista varten jouduttiin 
lakia Puolustusvoimista muuttamaan. Hallituksen esityksen 
perusteluissa todettiin, että lakia tuli muuttaa upseerien ja 
opistoupseerien koulutusjärjestelmien uudistamisesta ja up-
seerien koulutusorganisaation kehittämisestä sekä vuoden 
1993 alusta voimaan tulevasta Puolustusvoimien uudesta 
hallinto- ja johtamisjärjestelmästä johtuen. Upseerien 
koulutus keskitettäisiin perustettavaan Maanpuolustuskor-
keakouluun, joka muodostettaisiin yhdistämällä nykyinen 
Kadettikoulu, Taistelukoulu ja Sotakorkeakoulu.

Esityksellä ei todettu olevan merkittäviä välittömiä 
taloudellisia vaikutuksia. Valmisteluissa lähdettiin siitä, että 
Maanpuolustuskorkeakoulu toimii Kadettikoulun, Taistelu-
koulun ja Sotakorkeakoulun nykyisissä tiloissa. Mainittujen 
koulujen opettajakunnan ja muiden voimavarojen yhdis-
täminen mahdollistaisi niiden tarkoituksenmukaisemman 
käytön. Upseerin peruskoulutuksen pidentäminen kolmes-
ta vuodesta neljään vuoteen ei sinänsä aiheuttaisi lisäkus-
tannuksia, koska uuteen järjestelmään siirtymisen jälkeen 

ei enää järjestettäisi noin kahdeksan kuukautta kestävää 
kapteenikurssia. Lakimuutoksessa (490/1992) Puolustusvoi-
mien kokoonpanoon lisättiin Maanpuolustuskorkeakoulu ja 
todettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulusta ja siinä suori-
tettavista korkeakoulututkinnoista ja annettavasta muusta 
koulutuksesta säädetään erikseen asetuksella.

Asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta

Asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta (668/1992) annettiin 
heinäkuussa 1992. Valmisteluvaiheessa Sotakorkeakoulu 
oli sitä mieltä, että tulevasta Maanpuolustuskorkeakou-
lusta olisi tullut säätää lailla ja asetuksella, jolloin tilanne 
olisi yhteismitallinen muiden yliopistojen kanssa. Toisena 
periaatekysymyksenä korostettiin, että uuden korkea-
koulun tulisi olla puolustusvoimain komentajan alainen. 
Perusteena todettiin muun muassa, että ”Pääesikunnan 
alaisuus merkitsisi muista korkeakouluista poiketen yliopistotasoi-
sen korkeakoulun alistamista keskusvirastotasoiselle esikunnalle.” 
Kadettikoulun ja Sotakorkeakoulun nimien säilyttämistä 
esitettiin ”epäsuorasti”, vaikka osastonimitykset tulisivatkin 
rinnakkaiskäyttöön.8 

Sotakorkeakoulu antoi muun muassa toukokuussa 1992 
uuden lausuntonsa silloisesta asetusluonnoksesta. Sotakor-
keakoulu halusi korostaa, että sen toiminnan kannalta olisi 
tähdellistä, että korkeakoulu olisi Pääesikunnan päällikön 
alainen. Asiakirjan liitteenä oli asetusluonnos, johon oli 
tehty yksityiskohtaisia korjauksia. Sen toisessa pykälässä oli 
muun muassa uudelleen korostettuna lisäys ”perustutkinto-
osasto, josta käytetään nimitystä Kadettikoulu”. 9 

Annetussa asetuksessa määritettiin uuden korkeakoulun 
tehtävät: 

”Maanpuolustuskorkeakoulu suunnittelee ja järjestää upseerin 

Kurssikirjaston tiloja päärakennuksessa. 
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virkoihin vaadittaviin tutkintoihin johtavan opetuksen. Tä-
tä opetusta voidaan antaa muuallakin kuin maanpuolustuskor-
keakoulussa. Maanpuolustuskorkeakoulussa voidaan järjestää 
jatkokoulutusta ja täydennyskursseja upseereille sekä antaa kou-
lutusta muulle puolustusvoimien henkilöstölle siten kuin pääesi-
kunta siitä erikseen määrää. Muille annettavasta koulutuk-
sesta päättää maanpuolustuskorkeakoulu, ulkomaalaisten opis-
kelijoiden osalta kuitenkin pääesikunta. Maanpuolustuskor-
keakoulussa toimeenpannaan valtakunnalliset maanpuolustus-
kurssit.” 

Asetuksen mukaan korkeakoulu oli Pääesikunnan alainen 
ja sen kokoonpanoon kuuluivat esikunta, Perustutkinto-
osasto (Kadettikoulu), Jatkotutkinto-osasto, ainelaitoksia, 
Maanpuolustuskurssit, Sotatieteen laitos sekä kirjasto, joka 
toimii Puolustusvoimien keskuskirjastona. Lisäksi todet-
tiin, että ”Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen järjestelys-
tä, opiskelijavalinnoista, oppiaineista, tutkintovaatimuksista, 
opiskelijoiden arvostelusta ja tarvittaessa muistakin korkeakoulun 
toimintaa koskevista asioista määrätään pääesikunnan vahvista-
massa johtosäännössä”. 

Asetuksessa määritettiin johtohenkilöstön tehtävät pel-
kistetysti ja todettiin, että tarkemmat tehtävät ja toimivalta 
määrätään johtosäännössä ja työjärjestyksessä. ”Rehtorin 
tukena korkeakoulun sekä sen opetuksen ja tutkimuksen kehittä-
mistä koskevissa asioissa on neuvottelukunta. Neuvottelukunnan 
asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään johtosään-
nössä”. Asetuksessa todettiin tutkimusneuvosto, mutta ei 
opetusneuvostoa.

Perustutkinto-osastossa suoritettiin asetuksen mukaan 
upseerin tutkinto. Upseerin tutkinto oli asetuksen mukaan 
ylempi korkeakoulututkinto. Sen koulutusohjelma tuli jär-
jestää noin neljä vuotta kestävänä kurssina siten, että sen 
laajuus oli vähintään 160 opintoviikkoa. Lisäksi annettiin 
vaatimukset opiskelijaksi hyväksymiselle, tutkinnon tavoit-
teille ja tutkinnon jälkeiselle osaamiselle.

Jatkotutkinto-osastossa suoritettiin yleisesikuntaupseerin 
tutkinto. Yleisesikuntaupseerin tutkinto tuli suunnitella ja 
järjestää siten, että opiskelijat saavuttivat ylimpiin upseerin 
tehtäviin vaadittavat tiedot ja taidot sekä yleisen korkea-
koulujärjestelmän mukaisen ensimmäisen jatkotutkinnon 
tasoiset tutkijavalmiudet. Esiupseerikurssista todettiin, että 
Jatkotutkinto-osastossa annetaan myös eräisiin upseerin 
virkoihin Puolustusvoimista annetun asetuksen (667/1992) 
nojalla vaadittava jatkokoulutus, joka järjestetään yleisesi-
kuntaupseerin tutkinnon alkuosaan liittyen. Asetuksessa 
annettiin perusteet opiskelijaksi hyväksymiselle sekä vaati-
mukset tutkinnon tavoitteille.

Henkilöstön pätevyysvaatimukset

Asetuksessa oli luetteloitu korkeakoulun opettajat, joita 
saattoi olla vakinaisia ja tuntiopettajia, dosentteja, tutkijoita 
sekä muuta henkilökuntaa. ”Dosenttien kelpoisuusvaatimusten 
ja nimittämismenettelyn suhteen noudatetaan soveltuvin osin, mitä 

niistä Helsingin yliopistosta annetussa asetuksessa (1241/91) sääde-
tään. Dosentin nimittää puolustusvoimain komentaja.”

Asetuksessa annettiin opiskelijoista hallinnollisia sekä ar-
vosteluun että oikaisumenettelyyn liittyviä määräyksiä sekä 
todettiin korvaukseton opetus. Päiväraha ja muut rahalliset 
korvaukset jätettiin puolustusministeriön määrättäviksi. 
Samoin opiskelijalta opintojen jälkeen vaadittavan palvelus-
sitoumusajan määrääminen jätettiin puolustusministeriön 
tehtäväksi.10 

Pääesikunnan päällikkö, korkeakoulun suoranaisena 
esimiehenä, vahvisti Maanpuolustuskorkeakoulun johto-
säännön 22.2.1993.11 Siinä toistettiin ja täsmennettiin ase-
tuksessa olleita määräyksiä sekä tarkennettiin johtohenki-
löstön, esikunnan, neuvottelukunnan ja tutkinto-osastojen 
tehtävät ja kokoonpanot. Samoin ainelaitosten, kirjaston 
ja Sotatieteen laitoksen sekä Maanpuolustuskurssien hen-
kilöstö ja tehtävät määritettiin. Johtosäännön loppuosassa 
määritettiin tutkintovaatimukset eri kurssitasoille, nimettiin 
korkeakoulun oppilaskunnat, ohjeistettiin opinnot ja niiden 
arvostelu sekä opintojen keskeyttäminen tai korkeakoulus-
ta erottaminen. 

Ensimmäinen rehtorin virallisesti vahvistama Maanpuo-
lustuskorkeakoulun työjärjestys annettiin 31. joulukuuta 
1993. Lähetteessä todettiin, että ”kaikki vanhat luonnokset ja 
työkappaleet on hävitettävä”. 12 

Muutoksia ja kohdennuksia

Asetusta muutettiin seuraavan kerran keväällä 1995 
(772/1995). Tuolloin määritettiin lentäjäksi koulutettavan 
ikärajaksi enintään 23 vuotta ja annettiin ohjeet ulkomailla 
suoritetun vastaavan tutkinnon hyväksymisestä yleisesikun-
taupseerin tutkinnoksi. Vuoden 1996 lopussa hyväksytyssä 
muutoksessa (1304/1997) tiukennettiin lentopalvelustehtä-
viin koulutettavalle asettuja vaatimuksia yleisten säädösten 
tasolle ja annettiin täsmennyksiä korkeakoulussa tehtyjen 
päätösten oikaisuvaatimusten tekemisestä hallintokäyttö-
lain mukaisesti.

Maanpuolustuskorkeakoulu teki syksyllä 1996 Pää-
esikunnan oikeudelliselle osastolle pyynnön käynnistää 
korkeakoulua koskevan asetuksen muutostyö. Perusteena 
oli mahdollistaa Maanpuolustuskorkeakoulun kehittämi-
nen tiedekorkeakouluna. Esityksessä perusteltiin oman 
tohtorikoulutuksen aloittamisen tarpeellisuus yliopistolli-
suutta ajatellen ja todettiin, että ensimmäinen professuuri 
oli tarkoitus käynnistää seuraavana vuonna. Muistiossa 
todettiin, että tavoitteista on keskusteltu positiivisessa 
hengessä opetusministeriön tiede- ja korkeakouluosaston 
päällikön, ylijohtaja Markku Linnan kanssa hänen vierailles-
saan korkeakoulussa 21. toukokuuta 1996.13

Asetusmuutos (888/1997) annettiin syyskuussa 1997. Sii-
hen oli korkeakoulun tehtäviin lisätty maininta ”harjoitetaan 
sotatieteellistä tutkimusta”. Jatkotutkinto-osastossa suoritet-
taviin tutkintoihin oli lisätty sotatieteiden tohtorin tutkinto 
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ja lisätty kokonaan uusi pykälä sotatieteiden tohtorin 
tutkinnon valitsemisperusteista sekä tutkinnon osaamis-
vaatimuksista. Lähtökohtana oli yleisesikuntaupseerin tut-
kinto. Asetuksessa oli lisäksi tarkennettu tai lisätty muita 
todettuja muutostarpeita. Sotatieteen laitos oli poistettu 
ja tilalle oli otettu Sotamuseo ja Sota-arkisto. Opetus- ja 
opettajaneuvostot oli lisätty toimielimiin. Upseeriopintojen 
valintaperusteisiin oli lisätty reserviupseerikurssia vastaava 
Pääesikunnan hyväksymä sotilaskoulutus. Jatkotutkinnon 
sanamuotoja oli täsmennetty esiupseerikurssin osalta. 
Opetushenkilöstöön oli lisätty professorit ja erikoistutkijat. 
Dosenttien nimittämisperusteet oli siirretty johtosääntöön. 
Asetukseen oli lisätty perusteet muualla suoritettujen opin-
tojen hyväksilukemisesta sekä ohjeet ennen vuotta 1995 
valmistuneiden upseerien mahdollisuudesta täydentää 
tutkintonsa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi.

Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutusosaston 
perustamiseen liittyen asetusta tarkistettiin (599/1999)  
keväällä 1999. Asetukseen esitettiin muun muassa muu-
tosta, joka mahdollistaisi täydennyskoulutuksen antamisen 
Puolustusvoimien kaikille henkilöstöryhmille.14 Vuonna 
2000 muutettiin lakia Puolustusvoimista (228/2000) ja  
samalla lakiin lisättiin Maanpuolustuskorkeakoulun ja 
Maanpuolustusopiston antamia päätöksiä koskevat muu-
toksenhakusäännökset hallintokäyttölain edellyttämällä 
tavalla.15 

Seuraavan vuonna kesäkuussa 2001 lakia Puolustusvoi-
mista (452/2001) muutettiin samana vuonna käynnisty-
neen upseerikoulutuksen uudistuksen takia. Hallituksen 
esityksessä todettiin:

”Puolustusvoimien päällystön koulutusjärjestelmä on tarkoitus 
uudistaa lakkauttamalla opistoupseerin koulutus ja kehittämäl-
lä nykyistä upseerin koulutusjärjestelmää. Tilalle luotaisiin up-
seerin akateeminen koulutusohjelma, jossa suoritettaisiin perus-
tutkintoina upseerin alempi ja ylempi korkeakoulututkinto se-
kä yleisesikuntaupseerin ja sotatieteiden tohtorin jatkotutkin-
not. (…) Esityksessä ehdotetaan lakiin lisättäväksi säännös, joka 
mahdollistaa Maanpuolustuskorkeakoulun koulutusohjelmien 
osien suorittamisen muissa sotilaslaitoksissa, ja valtuussäännös, 
jonka mukaan puolustusministeriön asetuksella säädettäisiin ai-
na määräajaksi täytettävään sotilasvirkaan nimitetyn uudel-
leen kouluttautumisen tukemisesta. Pääesikunta valtuutet-
taisiin määräämään asiasta tarkemmin. Uudessa perustuslais-
sa asetuksenantovallan aineellista alaa on rajoitettu. Sen vuok-
si Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osaston opiske-
lijan ikärajoja ja palvelussitoumusta koskevat sääntelyt ehdote-
taan nostettaviksi asetuksesta lain tasolle. Samalla upseerin pe-
ruskoulutukseen valittavan yläikäraja ehdotetaan nostettavaksi 
nykyisestä 24 vuodesta 26 vuoteen. (…)” 16

Puolustusvaliokunta moitti omassa mietinnössään nopeaa 
valmistelua ja ehdotti hyväksyttäväksi lausumaehdotuksen, 
jonka eduskunta hyväksyi.17 Puolustusvoimista annettua 
asetusta muutettiin (1346/2001) muun muassa siten, että 

Maanpuolustuskorkeakoulusta voitiin säätää erikseen 
valtioneuvoston asetuksella. 

Vuoden 2001 ja 2006 asetusmuutokset

Vuoden 2001 koulutusuudistuksesta johtuva Maanpuolus-
tuskorkeakoulua koskeva asetusmuutos (612/2001) annet-
tiin saman vuoden heinäkuussa. Korkeakoulun tehtävään 
oli täsmennetty upseerin koulutusohjelman opetuksen 
ohjausvelvoite puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluis-
sa. Perustutkinto-osaston tehtävässä oli otettu huomioon 
uusi portaittainen upseerin koulutusohjelma, joka sisälsi 
upseerin perusopinnot: sotatieteiden kandidaatin tut-
kinnon, joka oli upseerin alempi korkeakoulututkinto ja 
sotatieteiden maisterin tutkinnon, joka oli upseerin ylempi 
korkeakoulututkinto.

Tutkintoihin johtavien opintojen sisältöä oli täsmennetty. 
Opintojen hyväksi lukemisen perusteita täsmennettiin ja 
varusmiespalveluksen aikaiset opinnot otettiin mukaan. 
Lisäksi opiskelijaksi upseerin koulutusohjelmaan voitiin 
hyväksyä vaatimukset täyttävä reservin aliupseerin koulu-
tuksen suorittanut hakija, jos hän suoritti ennen opintojen 
aloittamista reserviupseerin koulutuksen. Eri tutkinto-
tasoille oli asetuksessa annettu omat vaatimuksensa.  
Ylempi korkeakoulututkinto tuli muun muassa kyetä  
suorittamaan neljässä vuodessa. 

Sotatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan voitiin nyt 
erityisistä syistä hyväksyä hakija, jolla on muussa korkea-
koulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi 
asetusmuutos mahdollisti opistoupseerin tai toimiupseerin 
tutkinnon suorittaneen henkilön täydentää tutkintonsa 
tämän asetuksen mukaiseksi upseerin alemmaksi tai ylem-
mäksi korkeakoulututkinnoksi. Maanpuolustuskorkeakou-
lussa vuoden 1994 jälkeen ja ennen vuotta 2005 suoritettu 
upseerin tutkinto oli tämän asetuksen mukaan upseerin 
ylempi korkeakoulututkinto.

Seuraava upseerikoulutusuudistus 2006 aiheutti jälleen 
Maanpuolustuskorkeakoulun asetuksen muutoksen 
(735/2006). Koulutusrakenteen muutos ei rakenteeltaan 
ollut kovin mittava. Tavoitteena oli vahvistaa upseerikou-
lutuksen asemaa suhteessa yliopistolaissa tarkoitettuun 
yliopistoissa annettavaan korkeakoulutukseen, parantaa 
opintojen kansainvälistä vertailukelpoisuutta ja helpottaa 
opiskelijoiden liikkuvuutta. Esimerkiksi opintojen mittaa-
miseen ryhdyttiin käyttämään opintoviikkojen sijasta opin-
topisteitä. Ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon 
tutkintovaatimukset muutettiin yliopistojen uudistettuja 
tutkintovaatimuksia vastaaviksi.18 

Asetusmuutoksesta voidaan todeta muutamia yksityis-
kohtia. Kadettikoulun nimi palautettiin puolustusvoimain 
komentajan tahdon mukaisesti. Sotatieteiden kandidaatin 
ja sotatieteiden maisterin tutkintoon johtava opetus voitiin 
asetuksen mukaan järjestää oppiainepohjaisesti tai koulutus-
ohjelmina. Puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa an-
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nettiin upseerin virkaan kuuluvien oikeuksien ja pätevyyksien 
edellyttämää sotilasammatillista opetusta. Sotilasammatillisiin 
opintoihin sisältyi upseerin virkaan kuuluvien oikeuksien ja 
pätevyyksien edellyttämä pakollinen harjoittelu. Sotilasam-
matillisista opinnoista ei kertynyt opintopisteitä sotatieteiden 
kandidaatin tai sotatieteiden maisterin tutkintoon.

Toiseen pykälään oli lisätty Täydennyskoulutus- ja 
kehittämiskeskus. Se oli muodostettu vuoden 2006 alusta 
Tuusulaan, kun Puolustusvoimien Koulutus- ja Kehittämis-
keskus oli liitetty puolustusministerin päätöksellä19 Maan-
puolustuskorkeakouluun. Sotatieteiden maisterin tutkinnon 
tavoitteisiin oli lisätty hyvä viestintä- ja kielitaito sekä val-
miudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja 
kehittäjänä. Merivoimien teknisen linjan koneopintosuunta 
oli jätetty pois kandidaatin ja maisterin opinnoista. Yleisesi-
kuntaupseerin tutkintoa suorittamaan voitaisiin erityisistä 
syistä hyväksyä muussa korkeakoulussa ylemmän korkea-
koulututkinnon suorittanut henkilö. Tutkinnon laajuus oli 
vähintään 140 opintopistettä. 

Sotatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan tuli 
jatkossa hyväksyä yleisesikuntaupseerin tutkinnon suoritta-
neen lisäksi myös Maanpuolustuskorkeakoulussa ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Asetuksen 29 
pykälästä oli poistettu Maanpuolustuskorkeakoulun oikeus 
hyväksyä ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto yleisesi-
kuntaupseerin tutkinnoksi, koska tunnustamispäätöksen 
teki muutosten jälkeen Opetushallitus. Asetuksessa sää-
dettiin myös opiskelijoille annattavista todistuksista muissa 
yliopistoissa olevan sääntelyn mukaisesti.

Maanpuolustuskorkeakoulun esitys 

johtosuhdemuutoksesta 

Puolustusvoimain komentajan vahvistaessa korkeakoulun 
vuoden 2006 alusta voimaan astuneen organisaation oli 
sen perusteluissa maininta: ”Maanpuolustuskorkeakoulun 
johtosuhteet sekä organisaatio tarkistetaan Pääesikunnan teh-
tävätasojen kehittämisen yhteydessä vuoteen 2008 mennessä.”  

_

20 
Maanpuolustuskorkeakoulu teki Pääesikunnan päällikölle 
esityksen korkeakoulun johtosuhdemuutoksen vaatimis-
ta toimenpiteistä. Siinä esitettiin korkeakoulun näkemys 
muun muassa tarvittavista ohjausasiakirja- ja säädösmuu-
toksista. Lisäksi esityksessä todettiin, että rehtorille tulee 
antaa paikka puolustusvoimain komentajan neuvottelu-
kunnassa ja Maanpuolustuskorkeakoulusta pitäisi säätää 
omalla lailla tässä yhteydessä, jolloin muun muassa asema 
yliopistona vahvistuisi.21 

Johtosuhteet ja käskyvalta

Marraskuussa 2007 annettiin asetus (1089/2007) toimi-
vallan jaosta sotilaskäskyasioissa. Sen toisessa pykälässä 
todettiin, että Pääesikunnan päällikkö, Maavoimien ko-
mentaja, Merivoimien komentaja, Ilmavoimien komentaja 
ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori ovat sotilaskäsky-

asioissa välittömästi puolustusvoimain komentajan alaisia. 
Viidennessä pykälässä määritettiin Maanpuolustuskorkea-
koulun rehtorin ratkaisuvalta, minkä mukaan Maanpuolus-
tuskorkeakoulun rehtori ratkaisee Maanpuolustuskorkea-
koulun sotilaallista toimintaa ja poikkeusoloihin varautu-
mista koskevat sotilaskäskyasiat.

Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta

Vuonna 2006 annettua korkeakoulua koskevaa asetusta 
valmisteltaessa oli jo aloitettu Maanpuolustuskorkeakoulun 
asemaa ja johtosuhteita koskeva selvittely. Puolustusvoi-
mista annetun lain kokonaisuudistukseen liittyen Pääesi-
kunnan oikeudellinen osasto pyysi tammikuussa 2006 
korkeakoululta lausunnon Maanpuolustuskorkeakoulua 
käsittelevän luvun mahdollisesta sisällöstä. Maanpuolus-
tuskorkeakoulu lähetti lausuntonsa22 toukokuussa 2006. 
Lausuntoon liittyi korkeakoulun sotilaslakimiehen, OTL Kari 
T. Takamaan laatima erittäin seikkaperäinen muistio. 

Lausunnossa selvitetään muiden yliopistojen säädös-
perusteita ja todetaan, että ne eivät sellaisenaan sovellu 
Maanpuolustuskorkeakouluun muun muassa sen sotilaalli-
sisten erityispiirteiden takia:

”Tämän erityisaseman johdosta olisi keskeistä pyrkiä antamaan 
Maanpuolustuskorkeakoulusta oma erityislakinsa, johon oli-
si Puolustusvoimista annetussa laissa yleinen viittaussäännös ja 
jota täydentäisi Maanpuolustuskorkeakoulusta annettu tar-
kempi asetus. Mikäli lainvalmisteluresurssien johdosta tähän 
ei tällä hetkellä olisi mahdollisuuksia, niin tällöin Puolustus-
voimista annettuun lakiin tulisi mahdollisimman laajasti sisäl-
lyttää nämä lain tasoista säätelyä edellyttävät Maanpuolustus-
korkeakoulua käsittelevät määräykset, jotta säädösperusta voi-
daan saattaa asianmukaiselle tasolle. Tämä säädösteknisesti si-
nänsä asianmukainen järjestely kuitenkin vaikuttaa tosiasialli-
sesti siihen kuinka Maanpuolustuskorkeakoulun aseman yli-
opistokentässä mielletään.” 23

Lausunnossa käsiteltiin yksityiskohtaisesti Maanpuolustus-
korkeakoulun toiminnan edellyttämiä säädöstarpeita ja 
esitettiin tarvittavat säädöstekstit perusteluineen. Selvitte-
lyjen kuluessa todettiin, että kyseisen lain muutos ei enää 
tarjonnut riittävän selkeää pohjaa uudistukselle, joten Maan-
puolustuskorkeakoulusta päätettiin laatia oma lakinsa.24

Maanpuolustuskorkeakoulu antoi lain valmisteluihin 
liittyen virallisen lausuntonsa talvella 2008. Lausunnon 
alkuosaan oli tiivistetty keskeinen tavoite:

”Maanpuolustuskorkeakoulu korostaa lausunnossaan sitä, että 
valmisteilla olevasta säädösperustasta tulisi käydä ilmi nykyis-
tä vahvemmin, että Maanpuolustuskorkeakoulu on sotatieteel-
linen yliopisto, jonka tutkinnot rinnastuvat muhin yliopistolli-
siin tutkintoihin. Tämä merkitsee sitä, että sekä Maanpuolus-
tuskorkeakoulusta annettava laki ja asetus tulisi kirjoittaa vah-
vemmin yliopistolain ja yliopistojen tutkintoasetuksen henges-
sä, kuitenkin niin, että Maanpuolustuskorkeakoulun oma eri-
tyinen yliopistopro�ili tulee tunnustetuksi. Tosiasiallisen tilan-



46

1 Kehittämisen reunaehtoja 1 Kehittämisen reunaehtoja

Sotatieteiden keskuskirjasto, Sota-arkisto ja 
Sotamuseo liitettiin Maanpuolustuskorkea-
kouluun vuonna 1993. Laitosten sijaintipai-
kat ja liittyminen organisaation ovat olleet 
jatkuvien muutosten kohteena MPKK:n 
perustamisesta alkaen. Vuonna 2008 Sota-
arkisto siirrettiin Kansallisarkiston organisaa-
tioon henkilökuntineen. Suunnitelmissa on, 
että Keskuskirjasto siirretään Santahaminaan 
uuden opintorakennuksen valmistuttua.

Maanpuolustuskorkeakoulun 
pääkirjasto sijaitsee Maurinka-
dulla. Kirjasto on yksi valtakun-
nallisista keskuskirjastoista.  

Sukellusvene Vesikko peruskorjattiin vuosina 
2012 – 2013. Alus entisöitiin mahdollisimman tarkasti. 
Vesikko on nyt esillä Suomenlinnassa alkuperäisessä 
sotamaalausvärityksessään. Sotamuseolla on kesäisin 
näyttely myös Suomenlinnan Maneesissa.  

S otamuseo

KirjastoKirjasto
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Puolustusvoimien perinteisiin on kuulunut lakkautettavan joukko-osaston lipun luovuttaminen Sotamuseoon.  Kuvassa Varsinais-Suomen Ilmatorjuntapatteriston 
ja 2. Erillisen Autokomppanian lipun luovutus Sotamuseoon vuonna 2003. 

Nykyisen Kansallisarkiston Sörnäisten 
varastotiloissa säilytetään puolustus-
halllinnon vanhempi arksitomateriaali. 
Sörnäisissä olleet tutkijatilat siirrettiin 
Kansallisarkiston yhteyteen Rauhan-
kadulle vuonna 2012. 

S ota-arkisto

Puolustusvoimien perinteisiin on kuulunut lakkautettavan joukko-osaston lipun luovuttaminen Sotamuseoon.  Kuvassa Varsinais-Suomen Ilmatorjuntapatteriston 
ja 2. Erillisen Autokomppanian lipun luovutus Sotamuseoon vuonna 2003. 
Puolustusvoimien perinteisiin on kuulunut lakkautettavan joukko-osaston lipun luovuttaminen Sotamuseoon.  Kuvassa Varsinais-Suomen Ilmatorjuntapatteriston 
ja 2. Erillisen Autokomppanian lipun luovutus Sotamuseoon vuonna 2003. 
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teen ohella kyse on myös siitä kuvasta, mikä Maanpuolustus-
korkeakoulusta halutaan antaa yhteiskunnassa, onko kyse aidos-
ta yliopistosta, joka antaa aitoja yliopistotutkintoja vai jostakin 
muusta. Maanpuolustuskorkeakoulun ensimmäisenä tehtävä-
nä tulisi tällöin ehdottomasti olla sotatieteellinen tutkimus ja 
toisena tehtävän tutkimukseen perustuva opetus.” 25

Yksityiskohtaisina tarkistuksina lausunnossa esitettiin muun 
muassa Maanpuolustuskorkeakoulun nimen muuttamis-
ta Maanpuolustusyliopistoksi sekä korkeakoulun omien 
erityisrahastojen perustamista.

Maanpuolustuskorkeakoulun autonomiaa pohtiessaan 
perustuslakivaliokunta totesi muun muassa, että korkea-
koulu on puolustusvoimain komentajan alainen, että sen 
sisäinen järjestys on sotilaallinen ja opiskelijat ovat soti-
laallisen käskyvallan alaisia ja että sen tutkinnot johtavat 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen virkoihin. Edellä 
todettujen syiden takia ”Maanpuolustuskorkeakoulu ei aina-
kaan täysin ole rinnastettavissa muihin Suomessa ylintä opetusta 
antaviin ja tähän opetukseen perustuvaa tutkimusta harjoittaviin 
instituutioihin”. 26

Lain eduskuntakäsittelyn aikana syksyllä 2008 puolus-
tusvaliokunta otti mietinnössään kantaa rahastotalous-
kysymykseen, korkeakoulun nimeen ja sotilasprofessori-
kysymykseen. Rahastotalouden harjoittamista pidettiin 
suotavana. Nimikysymyksessä puolustusvaliokunta, viitaten 
perustuslakivaliokunnan lausumaan yliopistojen autonomi-
asta, katsoi, että Maanpuolustuskorkeakoulu on Puolustus-
voimiin kuuluva sotatieteellinen korkeakoulu. Sotilasprofes-
sorien puuttumisen todettiin olevan epäkohta upseerien 
kouluttautumiseen kannustamista ajatellen.27 

Lakiesityksen esittelypöytäkirjan28 mukaan tavoitteena 
oli uudistaa Maanpuolustuskorkeakoulua koskevat sään-
nökset siten, että säädöstaso olisi vastannut kaikilta osin 
perustuslaissa asetettuja vaatimuksia. Esimerkiksi Maan-
puolustuskorkeakoulun asemaa, hallintoa, opetusta ja tut-
kintoja koskevia säännöksiä ehdotettiin täydennettäväksi 
ja uudistettavaksi. Opiskelijoiden oikeusturvan parantami-
seksi opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista tuli säätää 
tarkemmin lain tasolla. Lisäksi opintotukilakia ehdotettiin 
muutettavaksi siten, että yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulu määriteltäisiin 
korkeakouluksi. Opintotukea voisi siten saada muun kuin 
upseerin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittamiseen 
Maanpuolustuskorkeakoulussa. Laki astui voimaan tammi-
kuun 2009 alusta.

Asetus ja johtosäännöt

Maanpuolustuskorkeakoulua koskevan lain rinnalla valmis-
teltiin asetusta korkeakoulusta. Asetus hyväksyttiin joulu-
kuun 2008 lopussa, ja se säätää Maanpuolustuskorkeakou-
lussa suoritettavien tutkintojen tavoitteista ja laajuudesta, 
opintojen rakenteesta ja opetuksen järjestämisestä. 

Asetuksessa (1124/2008) todetaan, että sotatieteiden 

kandidaatin ja sotatieteiden maisterin tutkintoon ja jatko-
tutkintoihin johtava opetus voidaan järjestää oppiainepoh-
jaisesti tai koulutusohjelmina. Mitoitusperusteena on opin-
topiste. Asetuksessa säädetään opiskelijoiden kielitaidosta 
ja tutkintojen tavoitteista, sisällöstä, suorittamisesta sekä 
laajuudesta. Puolustushaarakouluille annetaan velvoite 
antaa erillinen todistus sotilasammatillisista opinnoista.

Maanpuolustuskorkeakoulun johtosääntöjä ja työjärjes-
tyksiä uusittiin vuosien aikana organisaatiossa, koulutusoh-
jelmissa tai muussa toiminnassa tapahtuneiden muutosten 
vuoksi. Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta (1121/2008) 
määritti puolustusvoimain komentajan vahvistamalle johto-
säännölle velvoitteen antaa tarkempia määräyksiä korkea-
koulun jakaantumisesta osastoihin, ainelaitoksiin ja muihin 
yksiköihin, opetuksen järjestelyistä, opiskelijavalintamenet-
telystä, opiskelijoiden arvostelusta ja tarvittaessa muistakin 
opintoja koskevista asioista. Lain kymmenennen pykälän 
ensimmäisen momentin mukaan rehtorin opetuksen 
ohjauksesta muualla kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa 
toimeenpantavissa sotatieteellisissä opinnoissa tuli säätää 
tarkemmin johtosäännössä. 

Puolustusministeriön asetuksia

Puolustusministeriön asetus (1125/2008) antoi perusteet 
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa laissa tarkoite-
tuista opiskelijan etuuksista. Opiskelijalla tarkoitettiin tässä 
asetuksessa upseerin virkaan vaadittavia sotatieteiden 
kandidaatin tutkintoon johtavia ja sotilasammatillisia opin-
toja suorittavaa sekä sellaista opiskelijaksi hyväksyttyä, joka 
ennen opintojen aloittamista oli suorittanut reserviupseeri-
koulutuksen. Asetuksella määritettiin päivärahan määräy-
tymisperusteet, matkustamiskustannusten korvaaminen, 
laskuvarjohyppylisä, sukellusraha, lentävän henkilöstön lisä 
sekä päivärahan maksaminen reserviupseerikoulutuksessa 
olevalle.

Puolustusministeriön asetus (1126/2008) antoi säädökset 
sitoumusajoista ja sitoumuskorvauksista. Sitoumusaika 
laskettiin asetuksen mukaan tutkinnon suorittamisesta. 
Tutkinnon suorittamispäivänä pidetään tutkintotodistuksen 
allekirjoittamispäivämäärää. Lisäksi asetuksessa annettiin 
muun muassa sitoumuskorvausten euromäärät, jotka olivat 
esimerkiksi yleisesikuntaupseerin tutkinnossa 13 300 euroa 
sekä sotatieteiden kandidaatin tutkinnossa 9 500 euroa. 

Tehtävän muotoutuminen ja tutkimus

Maanpuolustuskorkeakoulun yliopistollisen aseman va-
kiinnuttamisen yhtenä mittarina voi esimerkiksi tarkastella 
säädöksiin kirjatuissa tehtävissä tutkimukselle annettua 
merkitystä.

Ensimmäisessä korkeakoulusta annetussa asetuksessa 
(668/1992) tehtävä oli muotoiltu seuraavasti:
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”Maanpuolustuskorkeakoulu suunnittelee ja järjestää upseerin 
virkoihin vaadittaviin tutkintoihin johtavan opetuksen. Tä-
tä opetusta voidaan antaa muuallakin kuin Maanpuolustus-
korkeakoulussa. Maanpuolustuskorkeakoulussa voidaan jär-
jestää jatkokoulutusta ja täydennyskursseja upseereille sekä an-
taa koulutusta muulle puolustusvoimien henkilöstölle siten kuin 
pääesikunta siitä erikseen määrää. Muille annettavasta kou-
lutuksesta päättää Maanpuolustuskorkeakoulu, ulkomaalais-
ten opiskelijoiden osalta kuitenkin pääesikunta. Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa toimeenpannaan valtakunnalliset maanpuo-
lustuskurssit.”

Tehtävässä ei ollut mainintaa tutkimuksesta. Tämän jälkeen 
asetusta muutettiin muista syistä kaksi kertaa, mutta teh-
tävää ei muutettu. Asetusmuutoksella (888/1997) tehtä-
vään lisättiin maininta tutkimuksesta:

”Maanpuolustuskorkeakoulussa harjoitetaan sotatieteellistä 
tutkimustoimintaa.”

Asetusmuutos (599/1999) aiheutui Täydennyskoulutus-
osaston perustamisesta. Tehtävään lisättiin siihen liittyvä 
momentti, mutta tutkimuksen merkitys ei muuttunut. Seu-
raavassa asetusmuutoksessa (612/2001) otettiin huomioon 
uusi upseerikoulutusohjelma, jolloin lisättiin uusi momentti:

”Maanpuolustuskorkeakoulu suunnittelee ja järjestää upsee-
rin koulutusohjelman opetuksen. Tätä opetusta voidaan antaa 
Maanpuolustuskorkeakoulun ohjaamana myös puolustushaa-
ra-, aselaji- ja toimialakouluissa.” 

Seuraava asetusmuutos (735/2006) aiheutui Bolognan pro-
sessin mukaisesta upseerikoulutusuudistuksesta. Tehtävää 
käsittelevään ensimmäiseen pykälään lisättiin uusi 1a py-
kälä, jonka ensimmäisessä momentissa todettiin selkeästi 
opetuksen ja tutkimuksen yhteys:

”Sotatieteiden kandidaatin ja sotatieteiden maisterin tutkin-
toon johtava opetus voidaan järjestää oppiainepohjaisesti tai 
koulutusohjelmina. Tutkintoihin johtava sotatieteellinen opetus 
perustuu tutkimukseen sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.”

Tämän hetkisen muotonsa Maanpuolustuskorkeakoulun 
tehtävä sai siitä annetussa laissa (1121/2008): 

”Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävänä on edistää sotatie-
teellistä tutkimusta ja antaa tutkimukseen ja alan parhaisiin 
käytäntöihin perustuvaa sotatieteellistä opetusta sekä kasvattaa 
opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Maan-
puolustuskorkeakoulu johtaa sotilaslaitoksissa ja rajavartiolai-
tokseen kuuluvassa Raja- ja merivartiokoulussa annettavaa so-
tatieteiden kandidaatin ja sotatieteiden maisterin tutkintoihin 
sisältyvää opetusta.
Tehtäviään hoitaessaan Maanpuolustuskorkeakoulu toimii 
vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tut-
kimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.”

Tutkimus sai siten säädöstasolla sille yliopistollisessa 
korkeakoulussa kuuluvan aseman. Johtosääntötasolla 
ensimmäisessä johtosäännössä29 vuodelta 1993 kylläkin 
todettiin tutkimustehtävä, mutta johtosäännön sanamuo-
dot muuttuivat vasta 2000-luvun alkupuolella enemmän 
tutkimuksen merkitystä korostavaksi. 

Maanpuolustuskorkeakoulusta 
Maanpuolustusyliopistoksi?
Vuoden 2013 tilanteessa Maanpuolustuskorkeakoulu 
valmistelee jälleen siitä annetun lain uudistusesitystä. 
Tavoitteena on, että ajantasaistettu laki tulee voimaan 1. 
tammikuuta 2015 alkaen. 

Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunta käsitteli 
lain uudistusta kokouksessaan 22. helmikuuta 2013. Neu-
vottelukunta päättyi suositukseen, että Maanpuolustus-
korkeakoulun nimi muutetaan lakiuudistuksen yhteydessä 
Maanpuolustusyliopistoksi30.




