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Tutkinnot ja opetus
Maanpuolustuskorkeakoulun päätehtävänä on suunnitella ja järjestää upseerin virkoihin vaa-
dittaviin tutkintoihin johtava opetus. Tutkimukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuvan 
sotatieteellisen opetuksen tavoitteena on kouluttaa yleissivistykseltään ja sotilaallisilta ammatti-
taidoiltaan pätevää upseeristoa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sodan ja rauhan ajan 
tehtäviin. Maanpuolustuskorkeakoulussa annetaan myös täydennyskoulutusta puolustushallin-
non ja Rajavartiolaitoksen henkilöstölle.

Koulutusuudistukset 1990-luvulla 

Koulutusuudistukset kohdistuivat kaikille tutkintota-
soille ja täydennyskoulutukseen. 1990-luvulla hy-
väksytyt tavoitteiden ja toteutusperiaatteiden pää-

linjaukset toteutuivat melko hyvin Maanpuolustuskorke-
akoulun upseerikoulutuksessa seuraavina kahtena vuosi-
kymmenenä. 

Koulutussuunnittelu käynnistyy 

Puolustusvoimien henkilöstöjärjestelmän kehittämisen 
puitesuunnitelma valmistui vuonna 1985. Sen pohjalta 
täsmennetyt suunnitelmat olivat merkittävänä perustana 
1980-luvun lopulla alkaneelle upseerikoulutuksen uudis-
tukselle. Silloisen eversti Ilkka Ilmolan upseerikoulutustyö-
ryhmän raportissa1 todettiin, että tavoitteena oli muun 
muassa ottaa huomioon yhteiskunnan koulutusrakenne 
sekä tekninen ja muu sotilaallinen kehitys. Samalla pyrittiin 
nostamaan henkilöstön koulutustasoa ja säilyttämään 
henkilöstöhankinnan kilpailukyky. 

Koulutussuunnitteluvaiheen aloitusajankohtana voidaan 
pitää vuotta 1987. Puolustusvoimain komentajan, kenraa-
li Jaakko Valtasen kesäkuussa 1987 suullisesti antaman 
tehtävän perusteella2 Pääesikunnan koulutusosasto laati 
syyskuussa 1987 koulutuspäällikön, kenraaliluutnantti 

Raimo Viidan allekirjoittaman esityksen koulutusuudis-
tuksen suuntalinjoista.3 Sen mukaan upseerikoulutuksen 
päämääränä oli tuottaa sekä yleis- että sotilasammatilli-
silta tiedoiltaan ja taidoiltaan pätevää upseeristoa rauhan 
ja sodan ajan tehtäviä varten. Upseerin tutkinto tuli olla 
korkeakoulujen tutkintojärjestelmän mukainen perustut-
kinto ja yleisesikuntaupseerin tutkinto saman järjestelmän 
mukainen jatkotutkinto. 

Jatkotutkintoon tuli liittää mahdollisuus tohtorin op-
piarvon saavuttamiseen. Peruskoulutuksen tavoitteena 
oli joukkoyksikön päällystötehtävät ja jatkokoulutuksen 
päämääränä yhtymäpäällystön tehtävät. Molempiin ta-
voitteisiin sisältyi työelämässä hankittu palveluskokemus. 
Koulutus tuli toteuttaa puolustushaarojen ja aselajien 
tarpeet huomioiden. Koulutuksen tuli jakautua tutkintoihin 
johtavissa aineissa yleisopintoihin, aineopintoihin ja syven-
täviin opintoihin. 

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jaakko Valtanen 
teki päätöksen koulutusuudistuksen käynnistymisestä loka-
kuussa 1987. Se sisälsi esitykset upseerien, erikoisupseeri-
en, värvättyjen ja siviilihenkilöstön koulutuksen tarkistami-
seksi.4 Kokonaan uusittu nelivuotinen upseerien peruskou-
lutus tuli aloittaa 1991. Asiakirjassa todettiin, että pakollisia 
oppiaineita oli 140 opintoviikkoa. Valinnaisia oppiaineita oli 
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valittavissa 20 opintoviikkoa turvallisuuspolitiikassa, kasva-
tus- ja opetusopissa sekä matemaattis-luonnontieteellisissä 
aineissa. Näin kokonaisopinnoista muodostui yhteensä 160 
opintoviikkoa, mikä oli ylemmän korkeakoulututkinnon 
edellyttämä laajuus. 

Aaltosen työryhmän suosituksia

Kuukauden kuluttua päätöksestä Pääesikunnan päällikkö, 
vara-amiraali Jan Klenberg asetti työryhmät jatkamaan 
suunnittelua.5 Pääesikunnan koulutusosaston päällikkö, 
eversti Matti Aaltonen nimettiin upseerikoulutustyöryhmän 
puheenjohtajaksi. Työryhmän varapuheenjohtajana toimi 
everstiluutnantti Pertti Pyötsiä ja sihteerinä majuri Kari Hei-
nonen. Työryhmään nimettiin Kadettikoulun ja Taistelukou-
lun apulaisjohtajat, Sotakorkeakoulun teknillisen koulutuk-
sen johtaja sekä edustaja Pääesikunnan komento-osastosta.

Aaltosen työryhmä oli kevään 1988 loppuraportin6 
mukaan ottanut huomioon korkeakoululaitoksen yleiset 
kehityslinjat, keskiasteen koulu-uudistuksen vaikutukset 
ja liittymäkohdat muiden henkilöstöryhmien koulutuksen 
kehittämistyöhön. Asiantuntijoina oli kuultu Puolustusvoi-
mien asiantuntijoita ja muun muassa opetusministeriön 
korkeakouluosaston edustajaa. Tarpeita oli kartoitettu 
kyselyllä. Raportissa suositeltiin upseerin uralle pyrkivien 
rekrytointipohjaa laajennettavaksi myös reservin aliupsee-
reihin heille räätälöitävän lisäkoulutuksen jälkeen.

Korkeakoulujen yleisiä kehittämistarpeita oli otettu 
mukaan suunnitteluun esittämällä muun muassa yleisopin-
tojen supistamista, siirtymistä luennoista ryhmäopetukseen 
ja opiskelijoiden ohjaukseen sekä lisäämällä perustutkin-
nossa opiskelevien mahdollisuuksia ohjattuun ja valvottuun 
harjoitteluun. Näin korostettiin aikaisempaa enemmän 
opiskelijan omaa vastuuta opinnoistaan.

Ilmolan työryhmä suunnittelun moottoriksi

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jaakko Valtanen 
teki jatkamisen perusteista päätöksen7 lokakuussa 1988. 
Päätöksessä määritettiin tutkintojen rakenteet ja tavoitteet. 
Tohtorin tutkintoon johtava koulutus tuli käynnistää yhteis-
toiminnassa siviilikorkeakoulujen kanssa. ”Tutkinnon suo-
ritustarve ja -mahdollisuudet joillakin tieteenaloilla yksinomaan 
Maanpuolustuskorkeakoulussa selvitetään erikseen. Maanpuo-
lustuskorkeakoulu organisoidaan nykyisestä Kadettikoulusta ja 
Sotakorkeakoulusta. Korkeakoulutusta annetaan lisäksi puolustus-
haarojen korkeakouluosastoissa, joissa tapahtuvaa koulutusta ohjaa 
Maanpuolustuskorkeakoulu.” 8

Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Jan Klenberg 
asetti vuoden 1989 helmikuussa työryhmät jatkamaan 
suunnittelua.9 Upseerikoulutuksen rakenteen, tavoitteiden 
ja oppisisällön rungon suunnitteluun sekä ylimenovai-
heen järjestelyjä varten muodostetun Ilmolan työryhmän 
puheenjohtajaksi nimettiin Pääesikunnan koulutusosaston 
päällikkö, eversti Ilkka Ilmola, varapuheenjohtajaksi Pääesi-

kunnan koulutustoimiston päällikkö, everstiluutnantti Pertti 
Pyötsiä sekä sihteeriksi majuri Kari Heinonen. Työryhmään 
nimettiin jäseniksi Sotakorkeakoulun, Taistelukoulun ja 
Kadettikoulun apulaisjohtajat sekä edustajat Meri- ja 
Ilmavoimista ja edustaja Pääesikunnan komento-osastosta. 
Apulaisjohtaja, everstiluutnantti Tapio Partanen oli Kadet-
tikoulun edustajana sekä Aaltosen että Ilmolan työryhmäs-
sä. Yleisen hyväksynnän takaamiseksi työryhmä velvoitet-
tiin yhteistyöhön opetusviranomaisten ja -laitosten kanssa.

Samana päivänä, kun Pääesikunnan päällikkö, vara-
amiraali Jan Klenberg määräsi edellä mainitut työryhmät 
jatkamaan suunnittelua, hän allekirjoitti puolustusministe-
riölle lähetetyn esityksen koulutusjärjestelmän ja koulu-
tuksen toimeenpanon jatkosuunnittelun hyväksymisestä.10 
Puolustusministeriö hyväksyi esityksen huhtikuussa 1989.11 
Ministeriö korosti vastauksessaan, että ”suunnittelun yhte-
ydessä selvitetään mahdollisuudet tohtoriksi väittelemiseen myös 
sotatieteellisissä aineissa”. 

Tieto- ja taitotaso 2000-luvun tasolle

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jaakko Valtanen 
hyväksyi maaliskuussa 1989 täsmennyksiä upseeri-
koulutuksen uudistamiseksi.12 Päätöksen liitteenä oli 
Pääesikunnan koulutusosaston helmikuussa 1989 laatima 
muistio ”Upseerikoulutuksen uudistamisjärjestelyt”.13 Muis-
tiossa oli selkeästi esitetty upseerikoulutuksen tavoite: 

Eversti (myöh. kenraaliluutnantti) Ilkka Ilmolan työryhmän suosi-
tukset ohjasivat koko upseerikoulutuksen kehitystyötä 1990-luvulla.
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”Koko upseerien koulutusjärjestelmän uudistamisen tavoitteena 
on upseeriston tieto- ja taitotason nostaminen vastaamaan pa-
remmin 2000-luvun puolustusvoimien tarpeita. Nämä tarpeet 
syntyvät yhteiskunnassa tapahtuvan kehityksen, puolustusvoi-
mien teknillistymisen ja jatkuvasti kasvavan henkilöstöresurssi-
en vajeen myötä. Tehtäviin nähden yhä alimitoitetumman up-
seeriston määrän on kyettävä toteuttamaan huomattavasti ny-
kytasoa vaativampia koulutus-, suunnittelu- ja johtotehtäviä 
2000-luvun puolustusvoimissa kuin mihin tämän päivän kou-
lutusjärjestelmä antaa mahdollisuuden. Upseerien koulutus-
järjestelmä on kokonaisuus. Tässä kokonaisuudessa on kunkin 
opiskelun vaiheen liityttävä saumattomasti ja nousujohteises-
ti toisiinsa. Näin ollen suunnitellaan koulutusjärjestelmä kun-
kin koulutusvaiheen tavoitteineen ja oppisisältöineen samanai-
kaisesti.”

Koulutusjärjestelmän kokonaisuus muotoutuu

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jaakko Valtanen 
hyväksyi helmikuussa 1990 Ilmolan upseerikoulutustyö-
ryhmän raportissa esitetyt periaatteet jatkotyöskentelyn 
pohjaksi.14 Laaja-alaisessa raportissa15 esiteltiin upseerien 
koulutusjärjestelmä kokonaisuutena sekä eri tutkintota-
sojen tavoitteita ja opintoviikkojakaumia oppiaineittain 
ja linjoittain. Lisäksi raportissa otettiin kantaa virka- ja 
ylennysjärjestelyihin, rekrytointiin, arvostelujärjestelmään, 
ylimenovaiheen järjestelyihin, resurssitekijöihin sekä sää-
dösten tarkistamiseen. 

Raportissa esitettiin kullekin opiskeluvaiheelle määritetyt 
nousujohteiset päämäärät linjakohtaisine ja oppiainekohtai-
sine tavoitteineen. Samoin raportissa korostettu pyrkimys 
opiskelijan oman vastuun ja itseopiskelun lisäämiseen sekä 
luentomaisen opiskelun vähentämiseen sai komentajan 
hyväksynnän. Opintoviikko otettiin käyttöön suunnittelua 
yhtenäistävänä käsitteenä ja tutkijakoulutuksen tason nos-
tamiselle määritettiin tavoitetasot. Arvostelujärjestelmään 
tehtiin periaatteellinen muutos, kun suhteellisesta arvoste-
lusta siirryttiin absoluuttiseen arvosteluun.

Koulutusuudistuksen ylimenovaiheen todettiin kestävän 
koko 1990-luvun aina vuoteen 2003 asti. Ylimenovaihetta 
päätettiin nopeuttaa vuosikymmenen alkupuolella muutta-
malla viimeisten kolmivuotisten kadettikurssien opetusta, 
lyhentämällä viimeisiä kapteenikursseja ja lisäämällä esiup-
seerikurssien osallistujien määrää. 

Pääesikunnan päällikkö linjaa jatkosuunnittelun

Heti puolustusvoimain komentajan päätöstä seuraavana 
päivänä, 23. helmikuuta 1990, Pääesikunnan päällikkö hy-
väksyi Pääesikunnassa koulutuspäällikön johdolla laaditun 
”Upseerikoulutuksen uudistus” -muistion jatkotyöskente-
lyn pohjaksi.16 Jatkosuunnittelu hyväksyttiin toteutettavaksi 
siten, että upseerin tutkinnon (perustutkinto), esiupseerin 
tutkinnon ja yleisesikuntaupseerin tutkinnon opetussuunni-
telmat tehtiin koulutuspäällikön johtamana työryhmätyönä 

31.12.1990 mennessä. 
Jatkopäätöksen17 mukaan työn toteuttamiseksi muo-

dostettiin työryhmä, jonka kokoonpanoon kuuluivat 
Pääesikunnan koulutustoimiston päällikkö (puheenjohtaja), 
Sotakorkeakoulun edustaja, Taistelukoulun edustaja, Me-
risotakoulun edustaja, Ilmasotakoulun edustaja, Kadetti-
koulun edustaja, Upseeriliiton edustaja sekä Pääesikunnan 
koulutusosaston toimistoesiupseeri (sihteeri). Työryhmä sai 
velvoitteen käyttää työssään asiantuntijoina aselajitarkasta-
jia sekä Pääesikunnan toimialajohtajia. Esittelyssä hyväk-
syttiin erityinen velvoite ulkopuolisen asiantuntijuuden 
hyödyntämisestä. Työryhmän asettamisen jälkeen työryh-
mää täydennettiin nimeämällä Sotakorkeakoulusta eversti-
luutnantti Veikko Pentti tutkijakoulutuksen koordinoijaksi.18 

Suunnittelutyötä ohjaamaan määrättiin koulutuspäälli-
kön johdolla toimiva johtoryhmä. Johtoryhmään kutsuttiin 
koulutuspäällikön lisäksi puolustushaarojen komentajat 
sekä Sotakorkeakoulun, Merisotakoulun, Ilmasotakoulun, 
Taistelukoulun ja Kadettikoulun johtajat. Opetussuun-
nitelmatyö vaiheistettiin neljään osaan. Perustutkinnon 
oppiainekohtaisen suunnitelman tuli muun muassa olla 
valmis vuoden 1990 loppuun mennessä ja jatkotutkinnon 
opetussuunnitelmien vuoden 1993 kuluessa.19 

Pyötsiän työryhmä vetovastuuseen

Upseerikoulutustyöryhmän johtajaksi nimetyn eversti Pertti 
Pyötsiän työryhmän alaisuuteen perustettiin alatyöryhmä 
kutakin oppiainetta kohti. Oppiainekohtaisiin alatyöryhmiin 
määrättiin edustajia Pääesikunnan toimialojen osastoista 
sekä puolustushaara- ja aselajikouluista. 

Päätöksen antaman velvoitteen perusteella työryhmiin 
haettiin asiantuntijoita myös Puolustusvoimien ulkopuo-
lelta. Tukipyyntöjä lähetettiin yksityishenkilöiden lisäksi 
muun muassa Helsingin yliopiston historian laitokseen ja 
valtiotieteelliseen sekä kasvatustieteelliseen tiedekuntaan, 
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan, 
Teknilliseen korkeakouluun ja Rauhan ja kon�iktin tutki-
muslaitokseen.

Asiantuntijuutta oli pyydetty joko vain yhdelle tutkinto-
tasolle tai useimmiten kaikille uudistuksen kohteena olleille 
upseerikoulutuksen tasoille. Oppiaineet osoittivat ne osa-
alueet, joissa haluttiin turvautua ulkopuolisiin auktoriteet-
teihin uskottavan tieteellisyyden takaamiseksi. Ulkopuoliset 
asiantuntijat toivat suunnitteluun asiantuntemuksensa 
johtamisopissa, kasvatus- ja opetusopissa, matemaattis-
luonnontieteellisissä aineissa, turvallisuuspolitiikassa ja 
strategiassa, historiassa, tutkijakoulutuksessa sekä liikunta-
kasvatuksessa.20 

 Kokonaisuudessaan upseerikoulutuksen uudistamisessa 
työskenteli noin vuoden ajan eri työryhmissä yhteensä 117 
henkilöä. Puolustusvoimien ulkopuolisia asiantuntijoita oli 
yhteensä 22 henkilöä.21 Perustutkinnon opiskelun järjeste-
lyjen suunnittelua varten muodostettiin oma työryhmänsä, 
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jota johti Kadettikoulun edustajana everstiluutnantti Tapio 
Partanen. Puolustushaara- ja aselajikoulut nimesivät edus-
tajansa työryhmään.22 

 
 » OT TEI TA PYÖTS IÄN T YÖRYHMÄN R APORT ISTA

Pyötsiän työryhmän raporttiin vuonna 1991 sisältyivät 
upseerikoulutuksen koulutusohjelmat tavoitteineen ja 
perustutkinnon eri oppiaineiden opetussuunnitelmat 
sekä opintojen järjestelyt. Upseerikoulutuksen tutkintojen 
koulutusohjelmat oli laadittu upseerikoulutuksen koko-
naisrakenteen pohjalta siten, että tutkinnot linjoittuvat 
puolustushaaroittain ja perustutkinto lisäksi aselajeittain. 
Koulutusohjelmat sisälsivät tutkintoihin kuuluvat oppiai-
neet käsittäen oppiaineiden tavoitteet ja opintosuoritukset 
sekä toimeenpantavat kurssit, niiden tavoitteet, keskeiset 
oppisisällöt ja tentittävän kirjallisuuden.

Upseerikoulutuksen oppiainenimikkeistöä oli tarkistettu 
siten, että tutkijakoulutus oli poistettu itsenäisenä oppiai-
neena ja sisällytetty kuhunkin oppiaineeseen. 

Työn lähtökohtina olleet Ilmolan työryhmän raportin 
oppiaineiden tavoitteet oli muutettu opettajakeskeisestä 
määrittelystä opiskelijakeskeisiksi. Jatkotutkinnon valin-
naismahdollisuuksiin oli kolmantena vaihtoehtona lisätty 
mukaan operatiivis-tekniset laajat opinnot. Perusteluiksi 
esitettiin se, että taktiikan ja operaatio-opin tutkimuksen 
eräänä merkittävänä lähtökohtana oli tekninen näkökul-
ma.23 

Perustutkinnon opintoviikkojakoa oli oppiaineiden 
kesken tarkistettu aikaisempaan suunnitelmaan verra-
ten siten, että tekniikkaan oli lisätty kolme opintoviikkoa 
ja vähennetty vastaavasti yksi opintoviikko kasvatus- ja 
opetusopista, äidinkielestä ja liikuntakasvatuksesta. Tähän 
oli perusteena työryhmän toteama tosiasia, että ”tekniikan 
opiskelulle asetettuja tavoitteita ei kyetä sille aikaisemmin varatun 

opintoviikkomäärän puitteissa saavuttamaan”. 24

Koulutusohjelmien oppiaineiden ja alaoppiaineiden 
sisältö määritettiin kursseina, joiden opiskelun laajuus 
esitettiin perustutkinnossa opintoviikkoina. Jatkotutkinnon 
opetussuunnitelmatyötä varten oli jatkotutkinnon kursseille 
suunniteltu myös alustava opintojen jakautuminen tunteina 
osakokonaisuuksiin.

Puolustusministeriön linjauksia 

Pääesikunnan koulutusosasto lähetti puolustusministeriöön 
esityksen upseerikoulutuksen uudistuksesta toukokuussa 
1990.25 Esityksessä muun muassa ehdotettiin muutoksena 
aikaisemmin esiteltyyn organisaatiokaavioon, että opetus 
ja tutkimus organisoitaisiin laitoksiksi pääoppiaineittain 
tai pääaineoppiryhmittäin. Näin opetusta ja tutkimusta ei 
enää organisatorisesti eriytettäisi toisistaan.

Puolustusministeriö lähetti virallisen vastauksensa26 Pää-
esikunnalle seuraavan vuoden 1991 helmikuussa. Vastauk-
sen yhtenä perusteena oli puolustusministeriön opetusmi-
nisteriöltä pyytämä kanta asiaan, mikä osaltaan ilmeisesti 
viivästytti vastausta. 

Vastauksessa korostettiin, että upseerin tutkinnon 
tason tulee vastata ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi 
vastauksessa kehotettiin opiskeluilmapiirin avoimuuden ja 
muiden yliopistojen kanssa tapahtuvan yhteistoiminnan 
lisäämiseen. Lisäksi kehotettiin tutkimaan myös sellaisia 
yhteistoiminnan muotoja, joissa muiden korkeakoulujen 
opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa kursseja Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa. 

Puolustusministeriö pyysi opetusministeriöltä kirjallisen 
lausunnon upseerikoulutusuudistuksen kaavailuista.27  
Opetusministeriö lähetti vastauksensa28 joulukuussa 1990. 
Vastauksessa muun muassa viitataan sotilastutkintojen 
virallisen hyväksynnän puuttumiseen:

Kadettikoulun henkilöstöä vuonna 1991, jolloin upseerikoulutuksen suunnittelu oli kiivaimmillaan.



Maanpuolustuskorkeakoulu oli 
vuoden vanha ottaessani vastaan 
rehtorin tehtävät. Perustyö oli 

hyvin tehty, upseerintutkinto hyväksytty 
korkeakoulututkinnoksi ja koulutuksen 
uudistaminen käynnistynyt. Oli haasteel-
lista päästä mukaan työhön hyvien alaisten 
ja hyvän henkilökunnan kanssa. Useimmat 
ymmärsivät hyvin, että nyt oli mahdollisuus 
päästä luomaan todella jotakin uutta. Silti 
myös muutosvastarinta oli kovaa, erityisesti 
tämä näkyi perinnepuolella. Esimerkiksi oli-
sin kovin mielelläni nähnyt ”Ateenalaisten 
laulun” tulevan uuden korkeakoulun kun-
niamarssiksi. Tämä ajatus oli kuitenkin jo 
kertaalleen tyrmätty, eikä se siitä muuttunut. 

Matriisiorganisaatiota vierastettiin jonkin 
verran, sillä onhan se epätyypillinen sotilaille. 
Mielestäni se oli hyvä ja toimiva. Juuri siinä 
toteutettiin se perusajatus, että opetuksen 
sisältö oli läpi koulutusputken samoissa kä-
sissä ja siten mahdollisimman nousujohteista. 
Matriisi on osoittanut toimivuutensa, sillä 
se on yhä korkea-
koulun organisaa-
tion perusratkaisu. 
Tietysti rehtorilla 
oli monta alaista, 
kun kurssiosasto-
jen ja ainelaitosten 
johtajien l isäksi 
myös Sota-arkisto, 
kirjasto ja museo 
otettiin ”samalle viivalle”. Tämä oli tärkeää 
yhtenäisyyden luomisen kannalta.

Päivittäisen työn ohella oli asetettava 
pitkän tähtäimen tavoitteet. Niistä tärkeim-
pänä oli tohtoriksi väittelyn mahdollisuus ja 
sotatieteiden tohtorin arvon saavuttaminen. 
Se edellytti myös professuurien perustamis-
ta. Samalla oli tärkeätä luoda Maanpuo-
lustuskorkeakoulun henkeä ja tehdä koulu 
tunnetuksi – saattaa se hyväksytyksi osaksi 
maamme yliopistomaailmaa. Tämä oli aikaa 
vievää, mutta alustaviin tuloksiinkin päästiin. 
Jäsenyys pääkaupungin yliopistojen rehtori-
neuvostossa saavutettiin pitkien ponniste-
lujen jälkeen, kuin myös seuraajani aikana 
valtakunnallisen rehtorineuvoston jäsenyys. 
Vähitellen alkoi myös tulla kutsuja muiden yli-
opistojen promootio- ja muihin tilaisuuksiin.

Akateemisuuden tavoittelusta sai kuulla 
irvailuja eri tahoilta. Eihän se ollut mikään 
itseisarvo, mutta oli selvää, että tähän suun-
taan piti mennä pitäen kuitenkin kirkkaana 
mielessä, että korkeakoulun päätehtävä on 
valmistaa upseereita Puolustusvoimien ja 
Rajavartiolaitoksen sodan ja rauhan ajan 
tehtäviin. Ruotsalaiset olivat alusta saakka 
kiinnostuneita korkeakoulun perusideasta 
ja saavutettavista tuloksista. Samoin kan-
sainvälisissä Naton sponsoroimissa sota-
korkeakoulujen ja vastaavien oppilaitosten 
johtajien vuosittaisissa tapaamisissa ratkai-
sumallimme ja upseerintutkinnon asema sai 
osakseen suurta, positiivista mielenkiintoa. 

Näissä kokouksissa oltiin mukana vuodesta 
1994 alkaen.

Koulun toiminnan fyysiset puitteet oli-
vat keskeinen kehittämiskohde. Jo perus-
tamisajatuksen ”toinen puoli” oli saattaa 

toiminnat ja ope-
tusresurssit yhteen 
paikkaan ja saada 
koulutukseen tätä 
kautta tehokkuus-
lisää. Santahamina 
oli itsestään selvä 
kampuksen sijainti-
paikka, ja peruskor-
jauksia kiinteistöissä 

aloilteltiin. Esikunta ja kurssitoiminnat saatiin 
yleisesikuntaupseerikurssia lukuun ottamatta 
keskitettyä Santahaminaan jo vuoden 1996 
alusta, vaikka esiupseerikurssi Tuusulasta 
siirrettynä oli ensin pakko majoittaa ympä-
ristön vuokratiloihin. 

Kaikkiaan kolme vuotta rehtorina oli meri-
miehelle mielenkiintoista ja haastavaa aikaa. 
Oli myös mahdollista osallistua monipuolisiin 
harjoituksiin, joskus harjoituksen johtajana-
kin, eri puolilla Suomea. Kadettien leirit olivat 
mieluisia tarkastuskohteita. Siellä tapahtui 
aina jotakin mielenkiintoista ja ampumaankin 
pääsi mitä erilaisimmilla aseilla. Myös virolai-
set kadetit olivat jo mukana koulutuksessa, 
mikä antoi oman mukavan lisävärinsä poikien 
ja kohta tyttöjenkin toimintaan. 

Muisteltakoon vielä lopuksi hieman 
huvittavaa episodia: tarvittiin amiraalin 
allekirjoitus Puolustusvoimien viimeisten 
hevosten myyntikäskyyn vuonna 1996, 
kun entisen Kadettikoulun talli oli päätetty 
uudistaa keskusvarastoksi. Kaikille ratsuille 
löytyi kuitenkin uusi omistaja, eikä yksikään 
joutunut makkaratehtaalle. Kolme parasta 
luovutettiin poliisitallille, joten innokkaim-
mille asian harrastajille jäi ratsastusmahdol-
lisuus. Itsensä puolustusministerin piti käydä 
heppoja paijaamassa ennen myyntipäätök-
sen hyväksymistä. Asia oli näet viety sille 
tasolle. Mutta tulipahan itsekin ratsastettua 
Jasminilla runsaan vuoden verran.

Vara-amiraali Esko Illi
REHTORI 1994 – 1996

Muisteluja
rehtorikaudesta

”Akateemisuuden 
tavoittelusta sai  
kuulla irvailuja 

eri tahoilta.”
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”Upseerien perustutkinnon on yleensä katsottu vastaavan alem-
pia korkeakoulututkintoja. Vastaavuussäännösten puuttumi-
sesta on kuitenkin aiheutunut tulkintaongelmia.”

Opetusministeriö totesi, että uusi upseerin perustutkinto 
voidaan lukea ylempien korkeakoulututkintojen ryhmään. 
Tulkintaongelmien välttämiseksi oli kuitenkin tarkoituk-
senmukaista, että upseerin perustutkinnosta säädettäisiin 
korkeakoulututkintojen määrittelystä sekä eräiden opinto-
suoritusten vastaavuudesta annetussa asetuksessa. Samoin 
lausunnossa todettiin, että uudistettu yleisesikuntaupseerin 
tutkinto periaatteessa vastasi rakenteeltaan, laajuudeltaan 
ja tavoitteiltaan tiedekorkeakoulujen jatkotutkintoina suo-
ritettavia lisensiaatin tutkintoja. Opetusministeriö suositteli 
Maanpuolustuskorkeakoululle yhteistyötä tiedekorkeakou-
lujen kanssa tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen kehittämi-
sessä. 

Kehitysnäkymistä oltiin pääosin samaa mieltä. Opetusmi-
nisteriö korosti lisäksi tieteellisen vastaavuuden kehittyvän 
tiedeyhteisön arvostuksen kautta: 

”Opetusministeriö pitää tärkeänä, että Maanpuolustuskorkea-
koulussa kehitetään tutkimusta ja tutkijakoulutusta, jotta myös 
upseerin perustutkintoon johtavassa koulutuksessa voidaan saa-
vuttaa ja säilyttää yliopistollisen ylemmän korkeakoulututkin-
non taso. Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavan tohto-
rin tutkinnon tason kriteerit liittyvät ensisijaisesti tutkimuspe-
rinteen kehittämiseen sekä tutkimuksen ja väitöskirjojen tieteel-
liseen tasoon. Vuorovaikutus tiedekorkeakoulujen kanssa on 
tärkeää, koska tutkintojen vastaavuus perustuu käytännössä tie-
deyhteisön hyväksymiseen.”

Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Gustav Hägg-
lund hyväksyi koulutuspäällikön, kenraaliluutnantti Matti 
Kopran esittelyssä29 Pyötsiän työryhmän raportin mukaisen 
upseerikoulutuksen perustutkinnon käyttöönotettavaksi 1. 
syyskuuta 1991 alkaen. 

Nopeatempoista suunnittelua

Upseerikoulutuksen uudistamisen jatkosuunnittelu jatkui 
nopeatempoisena. Pääesikunnan päällikkö päätti helmi-
kuussa 1991 jatkaa opetussuunnitelmat laatineen työryh-
män toimintaa.30 Työryhmän puheenjohtajan lisäksi edelli-
sestä työryhmästä jatkoivat vain Merisotakoulua ja Upseeri-
liittoa edustaneet henkilöt. Muiden sotilasopetuslaitosten 
edustajat vaihtuivat. Sihteeriksi määrättiin majuri Reijo 
Seppänen Pääesikunnan koulutusosastosta. Työryhmän 
tuli laatia esitys perustutkinnon koulutuksen aloittamisen 
edellyttämästä ohjeistuksesta sekä lisäksi esitys esiupseerin 
tutkintoa edeltävän kurssimuotoisen täydennyskoulutuksen 
koulutusjärjestelyistä. 

Työryhmän määräajaksi asetettiin 1. heinäkuuta 1991. 
Näin vuonna 1987 puolustusvoimain komentajan antaman 
tehtävän toteuttaminen oli noin neljä vuotta kestäneiden 
suunnitteluvaiheiden jälkeen saavuttamassa päämäärän-
sä. Opetuksen sisältö ja toteuttamisen järjestelyt olivat 



57

2 Sotatieteiden huipulla 2 Sotatieteiden huipulla

valmiina. Nyt tehdystä päätöksestä oli ensimmäisen uu-
simuotoisen kadettikurssin alkamiseen noin puoli vuotta, 
joten aikaa ei ollut liikaa. Työryhmä jätti loppuraporttinsa 
määräaikaan mennessä kesäkuussa 1991.31 

Pääesikunnan päällikkö hyväksyi Pyötsiän työryhmän 
raportin periaatteet jatkosuunnittelun perusteiksi heinä-
kuussa 1992. Ennen esiupseerikurssia edeltäviksi täyden-
nyskoulutuskursseiksi hyväksyttiin rauhan ajan perusyksi-
kön päällikkökurssi, Meri- ja Ilmavoimien päällikkökurssit ja 
sodan ajan joukkoyksikön komentajakurssi sekä huoltoup-
seerikurssi ja huoltopäällikkökurssi.32 

Upseerikoulutuksen ylimenovaiheen järjestelyt

Pääesikunnan koulutusosasto käski koulutuspäällikkö, 
kenraaliluutnantti Matti Kopran allekirjoittamassa käskys-
sä joulukuussa 1991 upseerikoulutuksen ylimenovaiheen 
järjestelyt.33 Siinä todettiin, että siirtyminen tapahtuu 
kokonaisuudessaan vuoteen 2003 mennessä ja sitä nopeu-
tetaan vuosina 1991–1994 erityistoimenpitein.

Erityistoimenpiteinä tarkistettiin muun muassa käynnissä 
olleiden kurssien oppisisältöjä ja pituuksia. Ylimenovaiheen 
kadettikurssit opiskelivat tarkistetun opetussuunnitelman 
mukaisesti uudistetun upseerin perustutkinnon tavoittein. 
Kurssien opetusohjelmiin sisällytettiin uuden upseerikou-
lutuksen tavoitteisiin kuuluvia rauhan ajan perusyksikön ja 
sodan ajan joukkoyksikön johtamisen perusteita. Tarvittava 
aika otettiin muun muassa karsimalla opetusohjelmasta 
ajoneuvokurssi ja laskuvarjohyppykurssi.34 

Kapteenikursseja toimeenpantiin lyhennettynä vielä 
vuonna 1994. Koulutusuudistuksen takia upseereita ei 
valmistunut vuonna 1994. Esiupseerikursseilla pyrittiin 
ylimenovaiheessa käskyn mukaisesti kouluttamaan vuoden 
1994 loppuun mennessä kaikki ne upseerit, jotka eivät ol-

leet hakeutuneet tai päässeet yleisesikuntaupseerikurssille. 
Viimeinen vanhan järjestelmän mukainen huoltoesiupsee-
rikurssi oli vuonna 1994. Vuonna 1995 alkaneelle yleisesi-
kuntaupseerikurssin yleiselle opintosuunnalle sai hakeutua 
sekä vanhan että uuden koulutusjärjestelmän mukaisesti.

Upseerin nelivuotinen perustutkinto aloitettiin vuonna 
1991. Kurssimuotoisena täydennyskoulutuksena ennen 
esiupseerikurssia toimeenpantiin rauhan ajan päällikkökurs-
si vuonna 1994 ja Maavoimien sodan ajan joukkoyksikön 
komentajakurssi vuonna 1995. Upseerien uudistettuna 
jatkotutkintona käskettiin aloittaa esiupseerikurssi vuonna 
1994 ja yleisesikuntaupseerikurssi vuonna 1997.35 

Upseerin perustutkinnot

Upseerin nelivuotinen tutkinto

Vuodesta 1991 alkaen upseerin perustutkinto kesti kolme 
vuotta yhdeksän kuukautta ja se sisälsi vähintään 160 
opintoviikkoa. Opintoviikkoihin sisältyi valinnaisia laajoja 
kursseja 14 opintoviikkoa. Upseerin perustutkinto oli soti-
lasopetuslaitoksia koskevan asetuksen (908/1991) perus-
teella ylempi korkeakoulututkinto.

 Tutkintoihin liitettiin useammassa jaksossa toteutettu 
noin neljän kuukauden mittainen ohjattu työharjoittelu. 
Työharjoittelu toteutettiin puolustushaara- ja aselajikou-
luissa, joukko-osastoissa sekä Rajavartiolaitoksessa kunkin 
linjan opetussuunnitelman mukaisesti.

Kaikille puolustushaaroille yhteiset opinnot suoritettiin 
Kadettikoulussa. Tutkijakoulutuksen tasoa nostettiin aikai-
semmasta. Näin saavutettiin tiedekorkeakoulun ylemmän 
perustutkinnon tutkintovaatimusten tasoiset tutkijaval-
miudet. Tutkimusmenetelmiin perehtymisen jälkeen niitä 
käytettiin ja sovellettiin eri pääoppiaineiden opinnoissa. 
Tutkintovaatimusten mukaisesti laadittiin seminaariesitel-
mät ja tutkimustyö.

Upseerin perustutkinnon päämäärä oli käsittelyn aikana 
säilynyt pääpiirtein samana kuin puolustusvoimain komen-
tajan lokakuussa 1989 tekemässä päätöksessä.36 Pientä 
hienosäätöä oli tapahtunut sanamuodoissa, mutta perus-
ajatus tavoitetason kohottamisesta oli säilynyt selkeänä.

 » UPSEER IN PERUSTUTK INNON PÄ ÄMÄ ÄR ÄT 37 

”Upseerin perustutkinnon päämääränä on rauhan ja sodan 
ajan joukkoyksikköpäällystön tehtäviin kykenevä upseeri, jol-
la on hyvä perusta virkauraa, erikoistumista ja jatko-opiske-
lua varten.
Upseerin perustutkinnon maasotalinjan päämääränä on an-
taa perusta rauhan ajan oman aselajinsa perusyksikön (noin 
150 miestä) päälliköksi, johon harjaannutaan toimimalla yksi-
kön kouluttajana ja varapäällikkönä sekä antamalla täydennys-
koulutusta ja sodan ajan joukkoyksikön (noin 1 000 miestä) ko-

Eversti Pertti Pyötsiä (vasemmalla) onnittelee Kadettikoulun johta-
jaa, everstiluutnantti Jussi Saressaloa koulun täyttäessä 75 vuotta.



Nimitykseni sotilasasiamiestehtävän 
jälkeen Maanpuolustuskorkeakoulun 
hallintojohtajaksi alkusyksystä 1993 

oli mieluisa päätös. Sain tahtoni mukaan 
jäädä Helsinkiin ja pääsin tavallaan tuttuun 
taloon. Olinhan toiminut opettajana sekä 
Kadettikoulussa että Sotakorkeakoulussa 
usean vuoden ajan. Hallinnollisista johto-
tehtävistä kokemukseni olivat kaukaisia ja 
tasoltaan vaatimattomampia. 

Tullessani hallintojohtajaksi oli tehty 
muodolliset päätökset Maanpuolustuskor-
keakoulun perustamisesta, korkeakoulun 
organisaatiosta ja toiminnan perusteista. 
Alkuvaikutelmani oli, että päätöksien 
varsinainen toteutus oli vielä aika lailla 
kesken. Muutamat organisaation osat jat-
koivat toimintaansa omilla paikkakunnillaan 
melkeinpä kuin mitään yhdistämistä ei olisi 
tapahtunutkaan, jopa omaa itsellisyyttään 
korostaen. Erilaiset, jopa eriävät mielipiteet 
päätöksiä valmisteltaessa ovat ymmärrettä-
viä, mutta se, että muutosvastarinta jatkui 
ratkaisujen jälkeenkin – lähinnä selän taka-
na – ei oikein istunut saamiini opetuksiin.

Maanpuolustuskorkeakoulu-ratkaisun 
merkittävyyttä ei Puolustusvoimissa kaik-
kialla heti tajuttu tai tunnustettu. Itsellenikin 
merkitys selvisi vasta vähitellen. Se oli mieles-
täni merkittävimpiä 
uudistuksia sitten 
upseerikoulutuksen 
aloittamisen itsenäi-
sessä Suomessa; 
varsin kaukoviisas 
ja kansainvälisesti-
kin ainutlaatuinen 
ratkaisu.

Maanpuolustus-
korkeakoulun alku-
vaiheen ongelmana ei ollut niinkään jokin 
yksittäinen haaste, vaan se, että samaan 
aikaan odotti ratkaisuaan useampi mer-
kittävä kysymys, kuten esimerkiksi yksi ja 
yhtenäinen korkeakoulu, sijoitus ja tilat, 
tulosohjauksen käyttöönotto, henkilöstön 
supistukset ja uudelleen sijoittaminen, ope-
tusjärjestelmän ja opetusohjelmien tarkistus, 
Maanpuolustuskorkeakoulun ja sen ope-
tuksen ”akateemisuuden” tunnustaminen. 

Ei ollut vaikeaa todeta, että erityisesti 
upseerikoulutuksen yhdistämisessä kaksi 
ensiksi mainittua asiakokonaisuutta olivat 
kytköksissä toisiinsa. Siksi varsin nopeasti 
saatu päätös opetustoiminnan ja hallinnon 
keskittämisestä Santahaminaan, tosin ilman 
tilatarpeet täyttävää uudisrakentamista, oli 
jatkon kannalta erinomainen ja käytännössä 
ainoa järkevä ratkaisu. Santahaminan alueel-
la olleiden tilojen yllättävän nopeasti sujunut 
saneeraus ja laajennukset mahdollistivat 
kuitenkin keskittämisen aloittamisen. Siirto 
Tuusulasta Santahaminaan ei olisi kuitenkaan 
onnistunut toteutuneella vauhdilla ilman reh-
torin tiukkaa otetta. Valitettavasti tilaongel-

mat lykkäsivät yleisesikuntaupseerikurssien 
irrottamisen Kruununhaasta.

Tulosohjauksen saaminen toiminnan 
suunnittelun ja johtamisen työkaluksi oli 
kiireellinen ja työteliäs prosessi, mikä vuosilta 
1993–1994 jäi erityisesti mieleeni. Ohjeiden 
teko alkoi nollasta ja henkilöstö, joka oli 
asiasta enimmäkseen ”pihalla”, piti pereh-
dyttää ja sitouttaa malliin. Kokemattomuu-

den ja organisaation 
hajanaisuuden takia 
alun ohjausmallista 
tuli aika raskas, 
mikä teki tulosneu-
votteluprosessista 
kankean. Niinpä 
järjestelmän kuiva-
harjoittelussa meni 
toista vuotta. Kor-
keakouluopintoja 

antavien opinahjojen joukossa Maanpuo-
lustuskorkeakoulu oli uusi tulokas, johon 
suhtauduttiin vaihtelevasti. Muistan hyvin 
epäilevät ilmeet, kun esittelin esimerkiksi 
Suomen Akatemian henkilöstölle Maan-
puolustuskorkeakoulun ja sen opiskelu-
järjestelmän akateemisia tavoitteita. Myös 
Puolustusvoimien piirissä ilmeni upseerin 
korkeakouluopiskelua vähätteleviä mieli-
piteitä. Epäilyt haihtuivat ajan myötä, ja 
pian havaittiin, että korkeakoulututkinnot 
pikemminkin parantavat upseerin valmiutta 
ammattiinsa kuin heikentävät sitä, puhu-
mattakaan niiden tuomasta ammatillisesta 
arvostuksesta. 

Ulkopuolisen tunnustuksen vahvistu-
minen näkyi esimerkiksi siinä, että minut 
kutsuttiin yliopistojen ja korkeakoulujen 
hallintojohtajien yhdistyksen jäseneksi. Tätä 
seurasi pian rehtorin hyväksyminen omaan 
vastaavaan seuraan. Kaiken kaikkiaan pal-
velusrupeama Maanpuolustuskorkeakoulun 
hallintojohtajana oli antoisa kokemus ja uusi 
mielenkiintoinen lisä upseerin urani moni-
naisten tehtävien joukossa.

Prikaatikenraali Kari Savolainen
HALLINTOJOHTAJA 1993 – 1996

Kokemuksia ja tuntoja Maanpuolustuskorkeakoulun
rakentamisen alkutaipaleelta

” Antoisa kokemus
ja uusi mielenkiin-

toinen lisä.”
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mentajaksi, johon harjaannutaan toimimalla joukkoyksikön eri 
johtajatehtävissä ja saamalla täydennyskoulutusta. 
Upseerin perustutkinnon merisotalinjan päämääränä on antaa 
meriupseereille perusta toimia taistelualuksen päällikkönä, pe-
rusyksikön päällikkönä ja laivueen tai taisteluosaston esikunnan 
aselajiupseerina sekä rauhan että sodan aikana. Näihin teh-
täviin harjaannutaan sekä joukko-osastopalveluksessa että saa-
malla täydennyskoulutusta.
Upseerin perustutkinnon ohjaajalinjan päämääränä on antaa 
perusta hallita omat asejärjestelmänsä ja harjaantua sodan ajan 
lentueen päälliköksi.
Upseerin perustutkinnon tähystäjälinjan päämääränä on antaa 
perusta toimia oman toimialansa järjestelmien kouluttajana ja 
johtajana sekä valmius rauhan ja sodan ajan ilmavoimien pe-
rusyksiköiden päälliköksi.”

Maavoimien perustutkinnon puolustushaara- ja asela-
jijakso alkoi toisena opintovuonna, ja se kesti opintojen 
loppuun saakka. Aselajijakson koulutuksen painopiste oli 
koulutustaidossa, aselajiopeissa, aselajien johtamisopissa 
ja taktiikassa. Aselajijaksolla ei opiskeltu yleisaineita, mutta 
tutkimustyön tekemiseen varattu aika sijoittui pääosin 
aselajikaudelle. Jakson loppuun oli Maavoimille varattu 
yhteinen vaihe yhtymätasoista sotapeliä varten. Ohjattu 
työharjoittelu ajoittui aselajijaksolle.

Merivoimien upseerien perustutkinto jakautui kaksi lu-
kukautta kestävään Maa- ja Ilmavoimien upseerien kanssa 
yhteiseen yhteiskoulutusjaksoon ja yhdeksän lukukautta 
kestävään puolustushaarajaksoon. Puolustushaarajakso  
sisälsi kolme lukukautta, jolloin merisotalinja opiskeli 
Kadettikoulussa laajat opinnot. Koulutukseen sisältyi noin 
kuukauden pituinen työharjoittelu joukko-osastoissa.

Aselajikoulutus tuo käytännön vaihtelua ja vauhtia akateemisten 
opintojen lomaan.  
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Ilmavoimien perustutkinnon sisällössä oli keskeisenä 
lentokoulutus. Koulutuksen päätyttyä ohjaajat olivat toisen 
valmiusluokan Hawk-ohjaajia. Tähystäjälinjalla suoritettiin 
Vinka T-, PC T- ja Hawk T -lentokoulutusohjelmat. Kou-
lutuksen päätyttyä tähystäjät olivat toisen luokan taiste-
lunjohtajia. Ilmasotalinjalla ei ollut suunnitelmassa laajoja 
kursseja eikä työharjoittelua.

Upseerin perustutkinnon oppiaineet olivat johtamisoppi, 
taktiikka, kasvatus- ja opetusoppi, puolustushaaraoppi, 
merenkulkukoulutus, lentokoulutus, tekniikka, mate-
maattis-luonnontieteelliset aineet, turvallisuuspolitiikka ja 
strategia, historia, kielet ja liikuntakasvatus.

Upseerin akateeminen koulutusohjelma 

Koulutusuudistuksen suunnittelu aloitettiin Pääesikunnassa 
1990-luvun lopulla sisäisenä perusselvityksenä. Puolustus-
voimien henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Antti Simola 
linjasi perusvaihtoehtoja ja suuntaviivoja artikkelissaan 
Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1997.38 Hänen mielestään 
upseerikoulutukseen ei sinällään tarvittu muutoksia. Hän 
viittasi yleiseen koulutusuudistukseen ja opistokoulutuksen 
poistumiseen ja sen aiheuttamiin paineisiin muuttaa opis-
toupseerien koulutusta. Vaihtoehtoina muutokselle olivat 
hänen mukaansa ammattikorkeakoulu tai alempi korkea-
koulututkinto. ”Ammattikorkeakoulun pidentyvä koulutusaika 
ja jatko-opiskelumahdollisuuksien rajallisuus kallistavat ajatuksen 
alemman korkeakoulututkinnon puolelle.” Hänen mukaansa 
reserviin oli tarve kouluttaa nuoria ja päteviä johtaja. 

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Gustav Hägglund 
julkisti omat näkemyksensä koulutusuudistuksesta ja sen 
sisällöstä puheessaan 149. Maanpuolustuskurssin avajaisis-
sa marraskuussa 1998.39 Hän korosti muun muassa uuden 
varusmiesten johtaja- ja kouluttamistaidon opetuspaketin 
korkeaa tasoa korkeakouluopintojen hyväksiluettavuuden 
arvioinnissa. Hän toi puheessaan esille eräissä kaavailuis-
sa esitettyjä alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon 
sisältävän koulutusjärjestelmän heikkouksia. Lopuksi hän 
kuvasi koulutusjärjestelyn, jolla esimerkiksi ”akateemisen mal-
lin heikkouksia voitaisiin välttää”. Esitys sisälsi muun muassa 
kolmivaiheisen koulutuksen ja määräaikaisten tehtävien 
hyödyntämisen. 

Suunnittelusta loppuvaiheessa käytännön vastuussa 
ollut Pääesikunnan koulutusosaston päällikkö, eversti Kalle 
Liesinen kiteyttää tavoitteen seuraavasti:

”Ei kannata unohtaa, että uudistuksen ehdottomasti suurin asia 
oli vaatteistaan kasvaneiden uusien opistoupseerien koulutuksen 
loppuminen ja ammattisotilaiden ikäpyramidin saaminen kent-
täkelpoiseen muotoon. Niihin nähden upseerikoulutusuudistus 
oli vain hienosäätöä ja ansaitun arvostuksen hakemista muulta 
yhteiskunnalta.” 40 

 » KR I I T T IS IÄ L AUSUNTOJA

Pääesikunnassa laadittiin sisäisenä työryhmätyönä vuosina 
1998 ja 1999 perusselvitys Puolustusvoimien palkatun soti-
lashenkilöstön koulutuksen kehittämisestä. Upseeriliitto ja 
Kadettikunta kritisoivat voimakkaasti suunnitelman eräitä 
kohtia. Ristiriidat liittyivät muun muassa vuoden koulutuk-
sen saavien määräaikaisten kouluttajien koulutusjärjestelyi-
hin. Järjestöjen lehdissä oli ajoittain kiivastakin keskustelua 
uudesta koulutusjärjestelmästä. Myös Maanpuolustuskor-
keakoulun rehtori, kenraalimajuri Seppo Tanskanen lähetti 
puolustusvoimain komentajalle henkilökohtaisen muistion-
sa koulutusuudistuksesta.41 

Vuoden 1999 lopulla Pääesikunnan koulutusosasto pyysi 
eri osapuolilta lausunnon palkatun sotilashenkilöstön kou-
lutuksen perusselvitystyöryhmän loppuraportista.42 

Maanpuolustuskorkeakoulu kiinnitti omassa lausunnos-
saan43 huomiota seuraaviin asioihin:

”Työryhmän raportin mukaan päällystöjärjestelmän uudistami-
sen tarve aiheutuu ennen kaikkea tarpeesta uudistaa opistoup-
seerikoulutus ja toisaalta tarpeesta luoda määräaikaisuuteen pe-
rustuva kouluttajakunta, joka voitaisiin myös sijoittaa sodan 
ajan organisaatioihin yksikön päällikön tehtäviin. K yse on siis 
lähinnä henkilöstöpoliittisesta ja opistoupseerien koulutusjärjes-
telmään liittyvästä ongelmasta. Työryhmä ei ole esittänyt puut-
teita eikä uudistamistarpeita varsinaisen upseerikoulutuksen 
osalta. Tosin on todettu, että koulutusaika on pitkä ja että lyhy-
empi koulutusaika toisi säästöjä.”

Eversti Kalle Liesinen oli päävastuussa upseerin akateemisen  
koulutusohjelman suunnittelusta 1990-luvun lopulla. 
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Työryhmän esitystä varusmieskoulutuksen 20 opintoviikon 
hyväksilukemisesta ei hyväksytty. Maanpuolustuskor-
keakoulun oma arvio oli se, että korkeintaan kuudesta kah-
deksaan opintoviikkoa voidaan hyväksilukea kadettikoulu-
tuksessa. Kaikkien päällystöryhmien koulutuksen alkuvai-
heen yhdistämistä pidettiin epätarkoituksenmukaisena, 
koska se hankaloittaisi teoreettisen ja käytännön opetuk-
sen järjestelyjä tarkoituksenmukaisella tavalla. Erityinen 
huomio kiinnitettiin suuren opiskelijamäärän aiheuttamaan 
tilanahtauteen ja kouluttajatarpeeseen. 

 » SUUNN IT TEL I JO I L LE T YÖR AUHA 

Suunnittelurauhan takaamiseksi puolustusministeri Jan-Erik 
Enestam ja puolustusvoimain komentaja, kenraali Gustav 
Hägglund allekirjoittivat kesäkuussa 2000 aiepöytäkir-
jan ”Puolustusvoimien päällystön koulutusjärjestelmän 
kehittäminen”.44 Aiepöytäkirjan perusteissa todettiin, että 
koulutusjärjestelmän uudistamisen perusteina olivat muun 
muassa yleisen koulutustason nousu ja opistotason koulu-
tuksen päättyminen, sotilaseläkeratkaisusta johtuva pääl-
lystön keski-iän nousu ja sijoituskelpoisen evp-henkilöstön 
määrän väheneminen sekä valmiusyhtymien edellyttämän 
ammattitaitoisen nuoren johtajareservin luominen. Yhtenä 
merkittävänä perusteena olivat myös kustannussäästöt 
rationalisoimalla kovin hajanainen päällystökoulutus.45 

Aiepöytäkirjan julkistamisen jälkeen kenraali Gustav 
Hägglund hyväksyi henkilöstöpäällikön, kenraaliluutnantti 
Antti Simolan esittelystä koulutusuudistuksen toteuttami-
sen.46 Kenraali Gustav Hägglund totesi haastattelussaan, 
että hän halusi viedä loppuun toimikautenaan aloitetun 
merkittävän suunnittelun ennen komentajanvaihdosta.47 

Esittelyasiakirjassa esitettiin seuraavat linjaukset:

1  Upseerit koulutetaan yhtenäi-
sessä upseerin akateemisessa 
koulutusohjelmassa vuodesta 
2001 alkaen.

2  Uudessa koulutusjärjestelmäs-
sä koulutettuja sotilaita on noin 
neljä prosenttia sodan ajan ko-
konaisvahvuudesta. Näistä pal-
veluksessa on noin 9 000 ja re-
servissä noin 9 000. Sotilashen-
kilöstöstä noin neljännes palve-
lee määräaikaisissa palvelussuh-
teissa vuonna 2015.

3  Upseerin akateeminen koulu-
tusohjelma sisältää upseerin 
ylemmän korkeakoulututkinnon 
ja upseerin alemman korkea-
koulututkinnon, joiden yhteiset 
ensimmäisen opintovuoden pe-
rusopinnot ovat samalla mää-
räaikaisiin kouluttajan tehtäviin 
valmistuvien reserviupseerin jat-
kotutkinto.

4  Opinnot järjestetään Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa ja Maan-
puolustuskorkeakoulun ohjaa-
mana puolustushaara- ja asela-
jikouluissa. Maanpuolustusopis-
ton tilalle perustetaan Maaso-

takoulu toteuttamaan Maavoi-
mien upseerien perusopinnot ja 
opistoupseerien jatkokoulutus.

5  Perusvaatimus upseerin koulu-
tusohjelmaan pääsyyn on reser-
viupseerin koulutus ja yleinen 
korkeakoulukelpoisuus. Opiske-
lijat valitaan soveltuvuus- ja va-
lintakokeella. Koulutusohjel-
maan hakeutuvat aliupseerit 
koulutetaan reserviupseereik-
si ennen opintojen alkua. Pää-
osalle upseerin korkeakoulutut-
kintoon hakevista myönnetään 
opiskeluoikeus loppututkintoi-
hin asti ja muut valitaan koulu-
tuksen edetessä.

6  Koulutusohjelmassa luetaan hy-
väksi varusmieskoulutuksen joh-
taja- ja kouluttajakoulutus.

7  Koulutusjärjestelmän uudistuk-
sen toimeenpanoa ohjaa puo-
lustusministeriön ja Pääesikun-
nan yhteinen ohjausryhmä. 
Koulutusjärjestelmän jatkosuun-
nittelu tehdään virkatyönä Pää-
esikunnassa. Jatkosuunnittelua 
ohjaa Puolustusvoimien henki-
löstöpäällikkö.

 » T YÖRYHMILLE TEHTÄVÄT

Elokuussa 2000 suunnittelua jatkettiin työryhmissä.48 
Pääesikunnan antamassa käskyssä määrättiin yhteensä 17 
erilaista työryhmää suunnittelemaan koulutusuudistuksen 
yksityiskohtia. Suunnittelua johtamaan määrättiin henkilös-
töpäällikkö ja hänelle avuksi Pääesikunnan koulutusosaston 
päällikön, eversti Kalle Liesisen johtama ohjausryhmä sih-
teerinään majuri Hannu Hyppönen Pääesikunnan koulu-
tusosastosta. Ohjausryhmän asiantuntijajäseniksi nimettiin 
edustajia Pääesikunnan eri osastoista, puolustushaaroista, 
Rajavartiolaitoksesta, Maanpuolustuskorkeakoulusta ja 
Maanpuolustusopistosta sekä Reserviupseerikoulusta. Osa-
suunnitelmista määrättiin vastuuseen jokin esikunta, osasto 
tai ainelaitos. Osatyöryhmän puheenjohtajaksi määrättiin 
kunkin vastuuorganisaation edustaja ja jäseniksi edustajat 
muista toimintaan osallistuvista organisaatioista. 

Suunnittelu aloitettiin pitämällä Maanpuolustuskorkea-
koulussa yhteinen seminaari 22. elokuuta 2000. Seminaa-
rin painoarvoa lisäsi se, että puolustusvoimain komentaja, 
kenraali Gustav Hägglund avasi tilaisuuden ja linjasi 
suunnittelua. Osatyöryhmien puheenjohtajien vastuuta 
ja valmistautumista seminaariin korostettiin työskentelyn 
onnistumisen kannalta. Koulutusuudistuksen suunnitteluun 
osallistui yli 200 henkilöä.49 

Pääesikunnan koulutusosaston laatima perussuunnitelma 
antoi suunnitteluryhmille niiden toiminnan vaatimat raamit 
ja aikamäärät. Maanpuolustuskorkeakoulun vastuulle oli 
määritetty opetusjärjestelyt ja opetussuunnitelmat sekä 
valintakriteerit, valintamenetelmät ja valintojen järjestelyt. 
Opetuksen järjestelyihin ja opetussuunnitelmiin liittyen 

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam ja puolustusvoimain komenta-
ja Gustav Hägglund allekirjoittivat aiepöytäkirjan.
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tuli vuoden 2000 alkuun mennessä laatia reserviupseerin 
jatkotutkinnon sekä alemman ja ylemmän korkeakoulutut-
kinnon alustavat opetusjärjestelyt. Maanpuolustuskorke-
akoulussa päävastuu suunnittelusta kuului Perustutkinto-
osaston johtajalle, eversti Lasse Otraselle.50 

Esimerkiksi upseerin perusopintojen (reserviupseerin 
jatkotutkinto) suunnittelusta vastuussa olleessa työryhmäs-
sä oli Otrasen lisäksi jäseniä yhteensä 25 henkilöä Maan-
puolustusopistosta, Pääesikunnasta, Rajavartiolaitoksesta, 
Itäisen Maanpuolustusalueen Esikunnasta, Ilmavoimien Esi-
kunnasta sekä puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluis-
ta. Otranen oli lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulun edus-
tajana suunnittelun ohjausryhmässä, johtajana upseerin 
alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suunnittelevassa 
ryhmässä sekä jäsenenä neljässä muussa työryhmässä.51 

 » AIK A PAH IMPANA V IHOLL ISENA

Projektiorganisaatio työskenteli kovan paineen alaisena, 
mutta keskeiset asiat saatiin suunnitelman mukaises-
ti valmiiksi ennen uudistetun koulutusohjelman alkua. 
Suunnittelua jatkettiin myös koulutusohjelman jo alettua. 
Ohjausryhmän puheenjohtaja, eversti Kalle Liesinen totesi, 
että hän olisi halunnut ainakin vuoden lisäaikaa.52 

Suunnittelun nopeatempoisuuteen puuttui myös edus-
kunnan puolustusvaliokunta mietinnössään uudistamisen 
edellyttämän Puolustusvoimista annetun lain muutoksesta. 
Valiokunta totesi, että hallitus antoi esityksensä vasta siinä 
vaiheessa, kun koulutusuudistuksen edellyttämät valmiste-
lut Puolustusvoimissa olivat jo pitkällä. Puolustusvaliokunta 
ei pitänyt esityksen antamista näin myöhäisessä vaiheessa 
asianmukaisena eduskunnan perustuslain mukaisen ase-
man ja lainsäädäntövallan näkökulmasta.53 

Puolustusvaliokunnan esittämä lausuma hyväksyttiin 
seuraavassa muodossa:

”Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa puolustusvaliokun-
nalle selvityksen päällystön koulutusuudistuksen toteutumises-
ta ja erityisesti sen vaikutuksista pätevän henkilöstön saatavuu-
teen siinä vaiheessa, kun uudesta järjestelmästä on saatu riittä-
västi kokemuksia.”

Hallitus antoi vaaditun toimenpidekertomuksensa päällys-
tön koulutusuudistuksesta vuosina 2004 ja 2005, minkä 
jälkeen puolustusasiainvaliokunta katsoi asian loppuun 
käsitellyksi.54 

Pääesikunnan asettaman ohjausryhmän puheenjohtajan, 
eversti Kalle Liesisen mukaan käynnistyneen Bolognan pro-
sessin tulevaisuudessa mukanaan tuomat vaikutukset olivat 
tätä uudistusta tehtäessä periaatteellisella tasolla tiedossa:

”Bologna-prosessia ei tarvinnut odottaa, koska sen poliittiset 
suuntalinjat tiedettiin. Tiedettiin jako kandidaatin ja maiste-
rin tutkintoon ja muun muassa suurpiirteiset opiskelun minimi-
aikavaatimukset. Näin uusi koulutusjärjestelmä pyrittiin teke-
mään siten, että sitä voidaan ”hienosäätää” vaivatta myöhem-
min Bologna-prosessin vaatimusten mukaisesti.” 55

Koulutusuudistukseen liittyvä lakimuutos Puolustusvoi-
mista hyväksyttiin eduskunnassa 1. maaliskuuta 2001 ja 
asetusmuutos Maanpuolustuskorkeakoulusta valtioneu-
vostossa 5. heinäkuuta 2001. Asetusmuutoksen loppuun 
oli lisätty lisämääreet tutkintojen täydentämisestä, mikä 
aiheutti merkittäviä jatkotoimenpiteitä:56

”Maanpuolustuskorkeakoulu voi ottaa opistoupseerin tai toi-
miupseerin tutkinnon suorittaneen henkilön opiskelijaksi täy-
dentämään tutkintonsa tämän asetuksen mukaiseksi upseerin 
alemmaksi tai ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi. Maan-
puolustuskorkeakoulussa vuoden 1994 jälkeen ja ennen vuotta 
2005 suoritettu upseerin tutkinto on tämän asetuksen mukai-
nen upseerin ylempi korkeakoulututkinto.” 

 » OPETUSSUUNN ITELMIEN L A AT IM INEN

Yleisjärjestelyjen ja tavoitteiden määrittämisen jälkeen 
jatkettiin opetussuunnitelmien laatimista ja viimeistelyä. 
Tammikuussa 2001 Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön 
esittelyssä sovittiin, että suunnitelmat saatetaan loppuun 
moduulimenetelmällä. Moduulirakenteessa tavoitteista on 
johdettu opetukselliset kokonaisuudet, jotka sisältävät sa-
maan tavoitteeseen tähtääviä usean eri oppiaineen opintoja. 
Tämän jälkeen opetussuunnitelmat ”käännettiin” muiden 
yliopistojen ja korkeakoulujen suunnitelmien kaltaisiksi.57

Opetussuunnitelmat valmistuivat laaditun aikataulun 
mukaisesti. Kesäkuussa 2002 hyväksyttiin viimeisenä 
sotatieteiden maisterin tutkintojakson opetussuunnitelmat. 
Samassa yhteydessä tarkistettiin upseerin perusopintojen 
ja kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelmia. Ilmavoimien 
ohjaajalinja palasi omintakeisesta koulutusohjelmastaan 
ruotuun, ja syksystä 2002 alkaen linjan opinnot kytkey-
tyivät alkuvaiheessa kiinteästi Ilmavoimien Viestikoulussa 
toteutettavan johtamisjärjestelmälinjan opintoihin.58 

 » VARUSMIESKOULUTUKSEN HY VÄKS I LUKEMINEN

Puolustusvoimissa aloitetun varusmieskoulutuksen uu-
distamisen tavoitteena oli nostaa koulutuksen arvostusta 
osana yhteiskunnan koulutusjärjestelmää. Yhtenä merkit-
tävänä uudistamisen kohteena oli johtajakoulutus. Eversti 
Kalle Liesinen toteaa, että ” laskimme opetussuunnitelmista, 
paljonko varusmiesjohtaja saa tiukimmalla kammalla katsottu-
na systemaattista johtajakoulutusta, ja määrä oli jonkin verran 
yli 20 opintoviikkoa. Sen määrän takana oli siis seistävä myös 
Puolustusvoimien omassa koulutusjärjestelmässä, tai muuten koko 
varusmieskoulutuksen rinnastettavuudelta olisi pudonnut pohja 
pois. Asia esiteltiin myös opetusministeriön virkamiehille, ja he 
hyväksyivät sen upseerikoulutukseen soveltuvaksi eräiden lisätarkis-
tusten jälkeen.” 59

Maanpuolustuskorkeakoulussa päätettiin, että osana 
upseerin perusopintoja voidaan lukea hyväksi varusmies-
palvelun aikaisia sotilaspedagogiikan (koulutustaito) ja joh-
tamisen opintoja yhteensä enintään 18 opintoviikkoa sekä 
puolustushaara- ja aselajiopintoja enintään viisi opintoviik-
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koa. Kokonaiskatoksi asetettiin 20 opintoviikkoa. Opinnot 
oli todennettava ennen hyväksymistä. Mikäli opintojen 
todentamisessa oli puutteita, tuli ne korvata tenttimällä tai 
esseitä laatimalla.60 

 » N IMIKEK I ISTOJA

Upseeriliitto ja Kadettikunta kritisoivat voimakkaasti vain 
vuoden koulutuksen saavien määräaikaisten kouluttajien 
esitettyä kadetti-nimikettä koulutuksen aikana. Kadetti-
kunta muun muassa korosti, että upseerikäsitettä ei saa 
hämärtää ja että kadetti-nimike kuuluu vain korkeakoulu-
tasoista upseerin tutkintoa suorittavalle.61 Maanpuolustus-
korkeakoulun johtoryhmä päätyi yksimielisesti esittämään 
seuraavaa: ”Olisi suotavaa, että kadetti-nimike otetaan käyttöön 
upseerikoulutuksen toisen opintovuoden alusta.” 62

Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala 
otti selkeän kannan asiaan: ”Kaikki perusopinnoissa opiske-
levat ovat kadetteja. Kun tulee vanhemmaksi, ei ehkä enää osaa 
suhtautua niin kiihkeästi tämän tyyppisiin kysymyksiin.” 63 Hän 
perusteli kantaansa muun muassa Ruotsissa Merisotakou-
lussa saamillaan vaikutteilla. 

Suunnitteluvaiheessa ei vielä yleisesti käytetty tutkinnois-
ta sotatieteiden tutkintonimikettä. Asiakirjoissa kylläkin 
käytettiin jatkotutkinnosta nimitystä sotatieteiden tohtori. 
Puolustusvaliokunta totesi toukokuussa 2001, että upsee-
rien uudessa koulutusjärjestelmässä tuli ottaa käyttöön 
sotatieteelliset oppiarvot ja lisensiaattikoulutusohjelma 
siten, että järjestelmä on yhteensopiva kansallisen yleisen 
koulutusjärjestelmän ja Euroopan unionin koulutusjärjestel-
män kanssa.64 

Vuoden 2001 heinäkuussa Maanpuolustuskorkeakoulus-
ta annetussa asetuksen muutoksessa (612/2001) sotatie-
teiden kandidaatin ja maisterin tutkintonimikkeet vahvis-
tettiin. Maanpuolustuskorkeakoulu vastusti sotatieteiden 
kandidaatti- ja maisteri-nimisten tutkintojen käyttöön 
ottamista: ”Maanpuolustuskorkeakoulu pitää upseerin tutkinto- 
ja upseerikandidaatti-tutkintonimikkeitä kuvaavampina kuin 
sotatieteiden maisterin ja sotatieteiden kandidaatin tutkintoni-
mikkeitä.” 65 Kanta pysyi muuttumattomana seuraavanakin 
vuonna annetussa lausunnossa: ”Perusteluina ovat, että 
tutkintojen opetusta ei järjestetä maisterityyppisten tutkintojen 
rakennetta noudattaen ja että upseerin tutkinto kuvaa nimikkeenä 
ammatin yksikäsitteisesti.” 66 

Pääesikunnan asettaman ohjausryhmän puheenjohtajan, 
eversti Kalle Liesisen mukaan kandidaatti- ja maisteri-
nimikkeet tulivat Bolognan prosessista:

”Tutkintonimikkeistä ei tehty erillistä päätöstä, vaan Pääesi-
kunnan koulutusosasto käytti niitä järjestelmällisesti, ja muut 
tulivat mukaan enemmän tai vähemmän köhien, koska oikein 
kilpailevaa malliakaan ei kenelläkään ollut esittää. Näimme 
sen selkeyttävän asioita, ohjaavan automaattisesti järjestelmää 
ja olevan opiskelijoita kohtaan reilumpaa kuin yhden työnanta-
jan muille kelpaamaton diplomi.” 67

Upseerin akateemisen koulutusohjelman rakenne 

Uusi, vuonna 2001 käyttöönotettu, upseerikoulutusohjel-
ma oli kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin 
upseerin perusopinnot, toisessa vaiheessa sotatieteiden 
kandidaatin tutkinto, joka oli upseerin alempi korkeakoulu-
tutkinto, ja kolmannessa vaiheessa sotatieteiden maisterin 
tutkinto, joka oli upseerin ylempi korkeakoulututkinto.68 

Upseerin opinnot järjestettiin Maanpuolustuskorkeakou-
lun johtamana maa-, meri- ja ilmavoimalinjoilla. Linjojen 
sisällä opinnot eriytyvät aselajeittain, toimialoittain ja opin-
tosuunnittain. Osa opinnoista oli kuitenkin kaikille yhteisiä. 
Opinnot antoivat laajan sotilasammatillisen perustan, oman 
alan erikoistiedot ja taidot sekä akateemisen yleissivistyk-
sen. Opinnot oli suunniteltu siten, että ne antoivat vaiheit-
tain perustan ylemmille opinnoille:

”Opiskelija voi päättää opintonsa ja siirtyä työhön Puolustus-
voimien palvelukseen kolmessa eri vaiheessa: perusopintojen, 
alemman korkeakoulututkinnon tai ylemmän korkeakoulutut-
kinnon jälkeen. Opiskelua voi hakeutua jatkamaan oltuaan vä-
lillä työelämässä.” 69

 » OP INTOJEN TAVO IT TEET

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muu-
toksessa (612/2001) asetettiin opinnoille seuraavat tavoit-
teet ja vaatimukset: 

”Upseerin perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle val-
miudet toimia rauhan ajan aselaji- ja kouluttajatehtävissä, up-
seerin tutkintoihin kuuluvien oppiaineiden ja oppiaineisiin rin-
nastettavien kokonaisuuksien perusteiden tuntemus, valmiudet 
toimia puolustusvoimien sodan ajan joukkojen perusyksikön va-
rapäällikkötehtävissä sekä tarvittavat viestintätaidot.”

Perusopintojen laajuus oli vähintään 60 opintoviikkoa. 
Opintojen kesto oli noin yksi vuosi. Opintojen jälkeen 
työelämään siirtyneet toimivat joukkueen kouluttajina 
ja erilaisten järjestelmien erikoisosaajina. He aloittivat 
määräaikaisen reserviupseerin virassa sotilasuransa vänrikin 
sotilasarvossa aluksi viiden vuoden määräaikaisessa tehtä-
vässä. Määräaikaa voitiin jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan 
yhteensä enintään 15 vuotta.70 Ensimmäinen varsinainen 
perusopintojakso aloitettiin vuonna 2002.

”Upseerin alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuk-
sen tavoitteena on antaa opiskelijoille tutkintoon kuuluvien op-
piaineiden ja oppiaineisiin rinnastettavien kokonaisuuksien hy-
vä tuntemus, valmiudet toimia puolustusvoimien sodan ajan 
joukkojen perusyksikön päällikkötehtävissä, valmiudet toimia 
rauhan ajan keskijohto- ja asiantuntijatehtävissä sekä perusteet 
toimia perusyksikköpäällystön kansainvälisissä tehtävissä sekä 
tieteellisen tutkimuksen perusteiden tuntemus ja valmius alan 
kehityksen seuraamiseen ja riittävät viestintätaidot.”

Upseerin alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien 
opintojen laajuus oli yhteensä vähintään 120 opintoviikkoa. 
Tutkintoon sisältyivät upseerin perusopinnot. Tutkintoon 
liittyi opinnäytetyönä laadittava tutkielma. Opintojen kesto 



Muuttaessamme sydäntalven pi-
meillä Rovaniemeltä Santahami-
nan rakennus B 26:een oli koulun 

lähiympäristö yhtä rakennustyömaata. Ver-
tauskuvallisesti näkymät merkitsivät tulijalle 
rakentamisen jatkamista ja lupasivat olojen 
kohentumista. Tehtäviä vastaanottaessani 
selkiytyivät korkeakoulun peruslinjausten 
toimivuus ja lähivuosien tavoitteet. Oman 
toimintani punaiseksi langaksi pelkistyi 
kolme asiaa: korkeakoulun aseman ja 
tunnettavuuden kehittäminen, Santaha-
minan kampuksen uuden upseerihengen 
vahvistaminen sekä oman henkilökunnan 
yhteenkuuluvuuden edistäminen. Tiedostin 
mahdollisuuksien avautuvan monenlaiseen 
vaikuttamiseen talossa palvellessani. 

Ennen rehtorikautta olin toiminut ko-
mentajatehtävissä perinteisissä sotilas-
linjaorganisaatioissa kuutisen vuotta. Oli 
hyvin kiinnostavaa paneutua korkeakoulun 
matriisiorganisaatioon ja toiminnan ohjailuun 
viidentoista alijohtajan kautta suunnilleen 
samaan suuntaan. Kuukausittainen johtoryh-
män kokous, puolivuotisinfot ja oman lehden 
perustaminen olivat siinä keskeisessä roolis-
sa. Matriisiorganisaatio 
todettiin johtoryhmän 
käsittelyissä toimivaksi 
vähäisin muutoksin, 
joista esimerkkinä hal-
lintojohtajan nostaminen 
rehtorin ensimmäiseksi 
sijaiseksi. Sota-arkiston, 
Sotamuseon ja kirjaston toimintoihin syven-
tymisen koin näkemyksiä avartavana. Kun 
kysäisin kerran Helsingin yliopiston rehtorilta 
hänen johtamismalliaan, hän naurahti ja to-
tesi päätään pyöritellen, että ”ei yliopistoa 
voi johtaa”.

Korkeakoulu voi ansaita asemansa vain 
opetuksen tason ja tutkimustulosten kautta, 
mistä olimme Pääesikunnan johdon kans-
sa samoilla linjoilla. Sen sijaan yllättäen 
käynnistettyä upseerikoulutuksen uudis-
tusta, jossa muun muassa kouluttajapula 
piti ratkaista määräaikaisilla yhden vuoden 
ammattisotilaan tutkinnon suorittaneilla, 
oli erittäin vaikea ymmärtää. Sitä alettiin 
kuitenkin valmistella ja järjestelmä oli aika-
naan muutaman vuoden voimassakin ennen 
seuraavaa uudistusta. Opettaja- ja muita 
resursseja saimme korkeakouluun kohtuul-
lisesti, mutta ongelmana oli upseerien liian 
nopea vaihtuminen. 

Onnistumisen iloa toivat palautekyselyjen 
keskiarvot. Ne kohosivat vakaasti vuosi vuo-
delta sekä opetuksen tason että henkilöstön 
työilmapiirin kohdalla, mihin rakennustöiden 
valmistuminen epäilemättä osaltaan vai-
kutti. Keskustelut liikuntaupseerin kanssa 
Cooperin testin suoritusprosenteista johtivat 
parhaaseen nousuun: 50:stä 90:een. Kunnon 
ylläpito, sotilaallisen käytöksen ja muiden pe-
rushyveiden noudattaminen ei mielestäni ole 
ristiriidassa opillisten vaatimusten kanssa.

Olin vuosina 1997–1999 myös Kadet-
tikunnan puheenjohtaja, ja silloin saatiin 
toteutettua hanke kadettiupseeriveistok-

sesta, joka sijoitettiin Kadettitalon eteen. 
Lykkäsin reserviin siirtymistäkin sen verran, 
että ehdin ottaa veistoksen vastaan korkea-
koulun puolesta. Yleisesikuntaupseerikurs-
sien siirryttyä Santahaminaan jatkui kolmen 
entisen sotakoulun yhteen sulauttaminen 
tavoitteena uuden ”Santahaminan hen-
gen” luominen. Kaikkea – kuten esimer-
kiksi yhteistä oppilaskuntaa ja tukisäätiötä 

– ei saatu onnistumaan, 
mutta toteutuneita aske-
lia olivat muun muassa 
per innetoimikunnan 
ehdottamat rakennusten 
ja uusien luokkien sekä 
Vihma-kabinetin nimet, 
aiempien sotakoulujen 

johtajien muotokuvien, sankarivainajien 
muistotaulujen ja priimustaulujen sijoitta-
minen yhteisiin tiloihin, upseerikoulutuksen 
lyhyen historiikin uusiminen sekä perinneyh-
distyksen perustaminen. Myös korkeakoulun 
arvot ja ”Upseeri 2020” -pro�ili saatiin koh-
tuullisten ponnistelujen jälkeen tiiviiseen 
muotoon ohjaamaan ajattelua. 

Opetustapahtumien seuraamiseen en-
nätin satunnaisesti ja vähemmän kuin oli-
sin halunnut. Kirjoituspöytärutiinien ohella 
aikaa veivät muun muassa lukuisat koti- ja 
ulkomaiset vieraat, korkeakoulujen rehtori-
tapaamiset, juhla- ja edustustehtävät sekä 
matkat. Perinteisten rehtorin matkojen ohel-
la toteutuivat ensimmäiset vierailut Kiinan 
sotilasyliopistoon ja Venäjän yleisesikunta-
akatemiaan. 

Pitkällä korkeakoulutaipaleella merkit-
tävä askel oli se, kun kolmen ensimmäisen 
professuurin ja tohtorikoulutusohjelmien se-
kä erinäisten toimintamme esittelyjen myötä 
pääsin vuoden 2000 alusta arvokkaaseen 
seuraan Suomen yliopistojen rehtorien neu-
voston jäseneksi. Viimeisenä askeleena to-
teutettiin samana vuonna Korkeakoulujen 
arviointineuvoston arviointi, jonka tulokset 
olivat kelvolliset. Rehtorin käädytkin suun-
niteltiin, mutta ne eivät ehtineet käyttööni. 
Reserviin siirtyessäni tunsin sekä haikeutta 
että huojennusta. Korkeakoulun rakentamis-
työssä oli päästy eteenpäin, mutta valmiiksi 
ei talo tullut.

Kenraalimajuri Seppo Tanskanen
REHTORI 1997–2001

Askel askeleelta
Santahaminan hengessä

”Ei yliopistoa 
voi johtaa.”
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oli yhteensä noin kolme vuotta.
Tutkinnon suorittaneet toimivat vaativissa kouluttajateh-

tävissä ja myöhemmin perusyksiköiden varapäällikköinä. 
Tutkinnon suorittaneet ylennettiin valmistumisensa yhtey-
dessä luutnantin sotilasarvoon, ja he saattoivat edetä mää-
räaikaisen palveluksen aikana kapteeneiksi. Tutkinto antoi 
kelpoisuuden kymmenen vuoden määräaikaiseen upseerin 
virkaan, jota voitiin kerran jatkaa viidellä vuodella.

Määräaikaisen reserviupseerin tai sotatieteiden kandi-
daatin määräaikaisessa virassa olevilla oli mahdollisuus 
täydennettyään tutkintonsa ylemmäksi korkeakoulututkin-
noksi hakeutua vakinaiseen upseerin virkaan tai täydennys-
koulutuksen myötä vakinaisen erikoishenkilöstön virkaan 
tai siirtyä Puolustusvoimien ulkopuolisen työnantajan 
palvelukseen erityisen koulutuksen tukijärjestelmän avulla. 
Opiskelua oli mahdollista jatkaa Puolustusvoimien tuella 
myös muissa yliopistoissa tai korkeakouluissa.71 

Upseerin ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien 
opintojen laajuus oli vähintään 160 opintoviikkoa. Maan-
puolustuskorkeakoulun tuli järjestää koulutus siten, että 
tutkinto voitiin suorittaa neljässä lukuvuodessa. Opintoihin 
sisältyivät upseerin alemman korkeakoulututkinnon opin-
not. Tutkintoon liittyi opinnäytetyönä laadittava pro gradu 
-tutkielma.72 

”Upseerin ylempään korkeakoulututkintoon johtavan koulutuk-
sen tavoitteena on antaa opiskelijoille tutkintoon kuuluvan pää-
aineen tai oppiaineisiin rinnastettavien kokonaisuuksien hy-
vä tuntemus sekä muiden tutkintoon vaadittavien oppiaineiden 
perusteiden tuntemus, valmiudet toimia puolustusvoimien so-
dan ajan joukkojen joukkoyksikköpäällystötehtävissä, valmiudet 
toimia rauhan ajan perusyksikön päällikkötehtävissä ja perusyk-
sikköpäällystön kansainvälisissä tehtävissä, tieteellisten menetel-
mien hallinta ja valmius soveltaa tieteellistä tietoa sekä edelly-
tykset tieteelliseen jatkokoulutukseen.”

Upseerin ylempään korkeakoulututkintoon, sotatieteiden 
maisterin, tutkintoon johtavat opinnot alkoivat vuoden 
2001 uudistuksessa suoraan kandidaattiopintojen jälkeen. 

Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet up-
seerit toimivat lyhyen kouluttajakauden jälkeen rauhan 
ajan perusyksikön varapäällikön ja myöhemmin päällikön 
tehtävissä. Ylempi korkeakoulututkinto antoi kelpoisuuden 
upseerin vakinaiseen virkaan.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet valmistuvat 
yliluutnantin sotilasarvossa, ja he voivat edetä jatkokoulu-
tuksensa mukaisesti aina ylimpiin kenraalin sotilasarvoihin 
saakka.73 Upseerin akateemisen koulutusohjelman nimeä 
muutettiin koulutuksen edetessä poistamalla siitä sana 
akateeminen.74 

 » KOKEMUKSIA TOTEUTUKSESTA

Ensimmäiset uusimuotoiset kadettikurssit, 88. Kadettikurssi 
ja 71. Merikadettikurssi, toimeenpantiin 10.9.2001 alkaen 
Lappeenrannassa Maasotakoulussa, Ilmavoimien Teknises-
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sä koulussa Hallissa ja Ilmavoimien Viestikoulussa Tikkakos-
kella sekä Merisotakoulussa Suomenlinnassa. Merikadet-
tien joukossa oli myös kolme virolaista kadettia. 

Ilmavoimien ohjaajalinjan kadetit aloittivat opintonsa jo 
kaksi viikkoa aikaisemmin Maanpuolustuskorkeakoulun 
Perustutkinto-osastossa Santahaminassa. Heille opetettiin 
16 opintoviikon paketti yleisiä perusteita eri oppiaineista. 
Seuraavana vuonna tämä erityisjärjestely purettiin.

Kadettikurssin vahvuus oli hieman suunniteltua pienem-
pi. Suurimmat linjakohtaiset vajaukset kohdistuivat uusina 
aloitetuille huoltolinjalle ja Merivoimien tekniselle linjalle.

”Kaikki kadetit suorittavat joko sotatieteiden maisterin tai sota-
tieteiden kandidaatin tutkinnon. Osalle hakijoista myönnettiin 
valintatilaisuuden perusteella opinto-oikeus suoraan sotatietei-
den maisterin tutkintoon. Hyvin monelle kandidaatin tutkin-
toon hyväksytyistä tämä oikeus annetaan opintojen kuluessa.” 75

Kadettikurssilta valmistui aikanaan 73 sotatieteiden kandi-
daattia ja 130 sotatieteiden maisteria.

Hakijamäärän pieneneminen oli esillä myös ammattileh-
distössä. Upseeriliiton puheenjohtaja Pekka Kouri totesi 
pääkirjoituksessaan Sotilasaikakauslehdessä hakijamäärän 
romahtaneen. Saman lehden haastattelussa puolustus-
voimain komentajan, amiraali Juhani Kaskealan näkemyk-
sen mukaan yhtenä syynä halukkuuden laskuun oli lyhyt 
markkinointiaika.

”Myös ilmeinen opetus oli, että valintamahdollisuus 20:n eri 
linjan välillä on liian hienojakoinen. Opiskelemaan hakevilla 

Teorian lisäksi välineiden käyttö on hallittava kaikkina vuodenaikoina… 

ei ymmärrettävästi ole tarpeeksi tietoa eri linjoista, jotta he voi-
sivat niistä valita.” 76

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Aarno 
Vehviläinen totesi vuoden 2001 rekrytoinnista johtoryh-
män kokouksessa seuraavaa:

”Upseerien koulutusohjelmaan valittavien tavoitemäärään ei 
ylletä, koska alempaan korkeakoulututkintoon ei ollut riittäväs-
ti halukkuutta. Valintaprosessi on kuitenkin toteutettu ammat-
titaidolla ja tulevien opiskelijoiden korkeakoulukelpoisuudesta 
ei ole tingitty. (…) Kaikkien tahojen ja ennen kaikkea joukko-
osastojen tulee panostaa aiempaa enemmän rekrytointiin. Po-
tentiaalisille hakijoille tulee selvittää, että myös perusopintojen 
ja sotatieteiden kandidaatin opintojen kautta voi päästä suorit-
tamaan sotatieteen maisterin tutkintoa.” 77

Bolognan prosessin vaikutukset 

Bolognan prosessi sai alkunsa 1998, kun Saksan, Ranskan, 
Italian ja Ison-Britannian korkeakoulutuksesta vastaavat 
opetusministerit allekirjoittivat yhteisen julistuksen eu-
rooppalaisten korkeakoulututkintojen harmonisoimisesta. 
Tämän tarkoituksena oli lisätä eurooppalaisen korkeakou-
lutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa muihin maanosiin 
verrattuna. Bolognan prosessin tavoitteisiin pyrittiin muun 
muassa ymmärrettävillä ja yhdenmukaisilla tutkintora-
kenteilla, yhteisellä opintojen mitoitusjärjestelmällä sekä 
lisäämällä opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta sekä 



Maanpuolustuskorkeakoulun pe-
rustamisesta oli kulunut runsaat 
kolme vuotta ottaessani vastaan 

hallintojohtajan tehtävät. Monet korkea-
koulun toiminnalle keskeiset hankkeet olivat 
vielä toteuttamatta, eikä tavoitetilaa ollut 
saavutettu. Tavoite oli kuitenkin selvä ja 
kunnianhimoinen: tiedekorkeakoulu, jossa 
opetuksen tuli perustua tutkimukseen sekä 
alan parhaimpiin käytäntöihin. 

Koko opetustoiminta keskitettiin Santa-
haminaan. Voidaan sanoa, että lähes kaikki 
hallinnon osa-alueet olivat täystyöllistettyjä. 
Keskeisimpiä tehtäviä oli talous- ja henki-
löresurssien hankinta. Jälkikäteen voidaan 
sanoa, että tulosneuvotteluissa onnistuttiin 
kohtuullisesti. Rahoituskehykset mahdol-
listivat niin opetuksen, tutkimuksen kuin 
rakentamisen ja toiminnan kehittämisenkin 
tyydyttävällä tavalla. Kaikesta näki, että Pää-
esikunnalla oli sama tahtotila korkeakoulun 
asioiden kehittämisessä.

Opetuksen kehittämisen kannalta kes-
keisiä olivat innostava ja ammattitaitoinen 
opettajakunta, hyvät opetustilat ja -välineet. 
Vaikka opettajakierto oli ehkä liian nopeaa, 
opettajatilanne pystyttiin pitämään suhteel-
lisen hyvänä. Hyvällä organisoinnilla luok-
katilat, atk-luokat 
ja opetusvälineet 
riittivät, ja niitä 
pystyttiin jatkuvasti 
kehittämään.

Tutkimuksessa 
keskeistä oli pro-
fessorien virkojen 
perustaminen ai-
nelaitoksiin sekä 
tutkijaupseerien vakanssit, joihin jatkotut-
kintoa opiskelevat upseerit voitiin siirtää. Up-
seerien jatkokoulutus aloitettiin varovaisesti 
huomioiden opettajaresurssien niukkuus ja 
Puolustusvoimien tarve. Tutkimuksen ja ope-
tuksen säädöspohja oli luotava.

Puolustusvoimien henkilöstön täyden-
nyskoulutuksen suunnittelu aloitettiin. Ope-
tuksen ja tutkimuksen kannalta tärkeää oli 
myös kirjaston tietojärjestelmä, jonka avulla 
oli yhteydet muiden yliopistojen kirjastoihin. 
Käyttöön otettiin myös muita hallintoa tu-
kevia tietojärjestelmiä.

Päätös opetuksen keskittämisestä San-
tahaminaan merkitsi sitä, että esiupseeri- 
ja yleisesikuntakurssilaisille tuli järjestää 
majoitus- ja luokkatilat. Vuokraamalla 
muun muassa Laajasalon Yliskylästä ma-
joitustiloja ja osoittamalla opiskelijoiden 
käyttöön Santahaminan kantahenkilöstön 
käyttöön varattuja asuntoja voitiin ratkaista 
opiskelijoiden majoituskysymys. Luokkatilan-
ne kohentui muun muassa Auditoriotalon 
laajennuksen, Kurssitalon ja Kapteenitalon 
saneerauksen myötä. Juhlasalirakennuksen 
ja ruokalan peruskorjaus oli mittava projekti. 
Se mahdollisti esikunnan huolto-osalle hyvät 
työskentely- ja varastointitilat. Itse juhlasa-
li palautettiin alkuperäiseen korkeakoulun 
statuksen edellyttämään kuntoon. Samoin 

korkeakoulun johdon käyttöön varattiin 
Vihma-kabinetti.

Peruskorjattu esikunnan kahvio ka-
lustettiin alkuperäiseen 30-luvun tyyliin. 
Santahaminan kampuksen yleisilmettä 
parannettiin istutuksin ja kivetyksin viih-
tyvyyden parantamiseksi. Urheilukentän 
perusparannussuunnitelmasta pystyttiin 
toteuttamaan esteratahanke.

Sota-arkiston siirto Kruununhaasta 
Sörnäisiin oli erikoisuudessaan iso projekti. 

Koko projekti kes-
ti vuoden päivät 
1.9.1997 – 1.7.1998 
välisenä aikana. 
Vanha teollisuus-
rakennus perus-
korjattiin arkiston 
tarpeita vastaa-
vaksi. Arkisto sai 
hyvät ja toimivat 

tilat. Puolustusvoimien Kuvakeskus siirrettiin 
erillisyksikkönä korkeakouluun. Liisankadun 
kiinteistö siirtyi Sotamuseon käyttöön.

Kaikki hallinnonalat olivat ”liikkeessä”. 
Kun uusia kursseja tuli kampukselle, oli laa-
dittava tarvittavat ohjeet niin opiskelijoille 
kuin organisaation eri osillekin. Tavoitteena 
oli joustava toiminta ja verkostoituminen. 
Tutkintojen säädöspohja, opinto-ohjeet 
ynnä muut olivat keskeisiä. Muun muassa 
siviiliopiskelijoiden asema oli huomioitava.

Korkeakoulun oli tärkeätä pro�loitua 
myös muiden yliopistojen ja korkeakoulu-
jen keskuudessa. Tätä varten perustettiin 
Maanpuolustuskorkeakoulun oma lehti, 
jonka välityksellä talon omaa henkilöstöä 
informoitiin tapahtumista ja toisaalta jaet-
tiin tietoja korkeakoulumme kehityksestä ja 
tapahtumista koulun ulkopuolelle. Oli hie-
noa todeta, miten muiden korkeakoulujen 
ja yliopistojen hallintojohtajat suhtautuivat 
Maanpuolustuskorkeakouluun hallintojoh-
tajien yhteisissä kokouksissa.

Aikani Maanpuolustuskorkeakoulussa oli 
työntäyteinen ja innostava. Oli hienoa tehdä 
työtä arvostettujen esimiesten ja motivoitu-
neiden kollegoiden kanssa. Tiimityöskentely 
tuotti hyvää tulosta.

Eversti Juhani Haapala
HALLINTOJOHTAJA 1996 – 1998

Töitä hartiavoimin

” Tiimityöskentely 
tuotti hyvää

tulosta.”
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laadunarviointiin liittyvää yhteistyötä.78 
Suomessa käydyn alustavan keskustelun jälkeen opetus-

ministeriö asetti tammikuussa 2002 työryhmän laatimaan 
esityksen yliopistojen perustutkintorakenteen muuttami-
seksi kaksiportaiseksi. Lokakuussa 2002 esitettiin, että 
kaksiportainen tutkintorakenne otetaan käyttöön kaikilla 
koulutusaloilla 1. elokuuta 2005 alkaen.79 

 » BOLOGNAN PROSESS IN ALKUVA IHEET PUOLUSTUSVO IMISSA

Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunnassa käsi-
teltiin joulukuussa 2001 Bolognan prosessin aiheuttamia 
toimenpiteitä.80 Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, 
kenraalimajuri Aarno Vehviläinen totesi omassa puheen-
vuorossaan:

”Bolognan prosessin eteneminen tulee jatkossa merkittävällä ta-
valla vaikuttamaan myös Suomen korkeakoulujen tutkintojen 
rakenteeseen. Tutkintojen kaksiportaisuuden kehitystä on syy-
tä seurata ja tehdä siitä aikanaan tarvittavat johtopäätökset ja 
tarkistukset myös Maanpuolustuskorkeakoulun tutkintoihin 
liittyen.” 

Pääesikunnan koulutusosaston päällikkö, eversti Kalle Liesi-
sen puheenvuorosta on tulkittavissa, että asiaa oli pohdittu 
myös Pääesikunnassa: 

”Korkeakoulupolitiikan muutokset heijastuvat myös puolustus-
voimiin, mutta muutoksiin on suhtauduttava aikavarauksella 
ottaen huomioon muulla tapahtuva kehitys. Puolustusvoimien 
ei ole syytä eriytyä liikaa muusta korkeakoulujärjestelmästä.”

Teorian lisäksi välineiden käyttö on hallittava kaikkina vuodenaikoina… … sekä kaikissa valaistusolosuhteissa. 
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Eri vaihtoehtojen tarkastelua jatkettiin sekä Pääesikunnassa 
että Maanpuolustuskorkeakoulussa. Professori Mikko Vii-
tasalo laati joulukuussa 2002 muistion ”3 + 2 – tutkintojär-
jestelmä ja Maanpuolustuskorkeakoulu”. Siinä oli kiteytetty 
uuden järjestelmän olennaiset piirteet ja niiden merkitys 
Maanpuolustuskorkeakoululle. Muistion sisältö oli Maan-
puolustuskorkeakoulun neuvottelukunnan keskustelun 
pohjana muun muassa toukokuussa 2003, jolloin Taktiikan 
laitoksen johtajan, professori Vesa Tynkkysen hahmottele-
ma opintojen rakenne oli saavuttanut yleisen hyväksynnän 
Maanpuolustuskorkeakoulun sisällä.81

Hahmotelmaan sisältyi sotatieteiden kandidaatin ja mais-
terin tutkintojen välissä ollut noin kolmen ja puolen vuoden 
työelämäjakso. Sen tavoitteena oli lisätä upseerin koke mus-
peräistä tietämystä ennen maisteriopintojen aloittamista. 
Samoin työelämäjakso mahdollisti pro gradu -tutkielman 
aloittamisen ennen varsinaisten opintojen alkamista.82

Suunnittelun nopeaa etenemistä kuvaa hyvin, että 
samana päivänä, 17. kesäkuuta 2003, kun neuvottelukunta 
käsitteli koulutusuudistusta, hyväksyttiin Maanpuolustus-
korkeakoulun opetusneuvostossa edellisen upseerikoulu-
tusuudistuksen tarkistettu yleinen opetussuunnitelma.83 

Elokuun 2003 palaverissa pohdittiin muun muassa 
opintojen laskennallista pituutta. Tällöin todettiin, että eu-
rooppalaisen opintopistejärjestelmän mukaisesti laskettuna 
vuodessa on laskennallisesti 40 opiskeluviikkoa. Maan-

puolustuskorkeakoulussa opinnot tapahtuivat normaalin 
virastotyöajan puitteissa. Kun kalenterivuodesta poistettiin 
opiskelijoiden lomat yhteensä kuusi viikkoa, jäi opiskelu-
viikkojen lukumääräksi 46. Näin Maanpuolustuskorkea-
koulussa opiskeltiin käytännössä kolme lukukautta. Tämä 
mahdollisti kandidaattiopinnoissa noin kuuden kuukauden 
opiskelujen säätövaran ja maisteriopinnoissa vastaavasti 
noin kolmen kuukauden säätövaran muihin yliopistoihin 
verrattuna.84 

Samassa palaverissa todettiin, että vuoden 2001 up-
seerikoulutusjärjestelmässä oli kehittämiskohteita: perus-
tutkinnossa järjestelyiden pirstaleisuus ja koulujen vaihto 
aiheutti resurssi- ja sitoutumisongelmia. Kokonaisrakenne 
oli sekavahko. Esimerkiksi reserviupseerin jatkotutkinto 
itsenäisenä jaksona aiheutti erityisiä haasteita aloituksessa. 
Rinnastettavuudessa oli säädöspuutteita ja majoitus- ja 
luokkatilaongelmat vaikeuttivat opiskelua. Lisäksi todettiin 
valintakokeen sisällön muutostarve yliopistollisuutta ajatel-
len. Perusteeksi linjattiin, että suunnittelun lähtökohtana 
tulee olla vertailun kestävä akateeminen koulutus, joka 
takaa upseerin uran kiinnostavuuden.

 
 » PÄ ÄES IKUNTA K ÄYNN ISTÄ Ä SUUNN IT TELUN

Pääesikunta päätti virallisesti suunnittelun käynnistämi-
sestä elokuussa 2003. Tällöin perustettiin johtoryhmä 
laatimaan vuoden loppuun mennessä esitys uudistettavan 

Professori Vesa Tynkkynen luonnosteli vuonna 2003
vaihtoehtoja upseerikoulutuksen jatkolle.
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Professori Vesa Tynkkynen luonnosteli vuonna 2003
vaihtoehtoja upseerikoulutuksen jatkolle.
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kaksiportaisen tutkintorakenteen vaatimista toimenpi-
teistä Puolustusvoimissa. Johtoryhmän puheenjohtajaksi 
määrättiin Pääesikunnan koulutusosaston päällikkö, eversti 
Erkki Nordberg. Johtoryhmään nimettiin Pääesikunnan 
koulutusosaston neljän edustajan lisäksi kahdesta kolmeen 
edustajaa Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä edustajat 
Pääesikunnan henkilöstö- ja oikeudellisesta osastosta, 
operaatioesikunnasta, huoltoesikunnasta, puolustushaaro-
jen esikunnista sekä Rajavartiolaitoksesta. Lisäksi johtoryh-
mään päätettiin kutsua puolustusministeriön edustaja.85 
Johtoryhmä kokoontui vuoden 2003 lopulla yhteensä viisi 
kertaa.86 

Maanpuolustuskorkeakoulussa varauduttiin tulevaan 
uudistukseen muun muassa järjestämällä joulukuussa 
2003 omalle henkilöstölle kaksi samansisältöistä tiedotus-
tilaisuutta.87 Suunnittelun vaiheita seurattiin säännöllisesti 
Maanpuolustuskorkeakoulun johtoryhmän kokouksissa. 
Käynnistynyttä uudistusta kehotettiin markkinoimaan 
tarkistuksena eikä uuden järjestelmän luomisena.88 

Suunnittelun johtoryhmän jättämän raportin perusteella 
Pääesikunnan päällikkö päätti tammikuussa 2004 jatkotoi-
menpiteet.89 Esittelyssä hyväksyttiin Bolognan prosessin 
yleiset periaatteet, siirtyminen eurooppalaiseen opintopis-
tejärjestelmään (ECTS) sekä tutkintojen rakenne pää- ja si-
vuaineopintojen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi päätettiin 
kehittää perus-, aine- ja syventäviä opintoja sotatieteisiin 
soveltuvassa muodossa.

Esittelyssä päätettiin, että tutkintojen tavoitteet tarkiste-
taan ja laaditaan ydinainesanalyysi. Lähtökohtana tuli olla 
”upseerin 2020” tarvitsemat valmiudet. Varsinainen selvi-
tystyö määrättiin Maanpuolustuskorkeakoulun vastuulle. 

Upseerin koulutusohjelmaan hyväksyttiin muissa 
yliopistoissa tutkinto-ohjeiden mukaisesti käytössä olleet 
opintopistemäärät. Opintojen rytmittämisessä tuli ottaa 
huomioon sekä Puolustusvoimien operatiiviset tarpeet että 
yleiset kaikille tutkinnoille määritellyt tavoitteet. Ydinai-
nesanalyysin todettiin myös vaikuttavan rytmittämiseen. 
Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen siirryttiin 
työelämään ja myöhemmin (3–4 vuotta) sotatieteiden 
maisterin opintoihin. Erityistapauksessa sallittiin mahdol-
lisuus jatkaa sotatieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen 
suoraan sotatieteiden maisterin opintoihin. Sotatieteiden 
kandidaatin tutkintoon johtavat 180 opintopisteen opinnot 
kestäisivät ajallisesti näillä perusteilla noin kolme vuotta ja 
sotatieteiden maisterin tutkintoon johtavat 120 opintopis-
teen opinnot noin kaksi vuotta.

Esittelyssä päätettiin myös oppiaineet ja niiden laajuudet. 
Sotatieteiden kandidaatin tutkinnossa oppiaineen tai siihen 
rinnastettavan kokonaisuuden perusopintojen laajuudeksi 
määritettiin vähintään 25 opintopistettä ja aineopintojen 
laajuudeksi yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 60 
opintopistettä. Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon pääai-
neen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden aineopintoihin 
tuli sisältyä 6–10 opintopisteen laajuinen opinnäyte. Sotatie-
teiden maisterin tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastetta-
van kokonaisuuden syventäviin opintoihin tuli sisältyä 20–40 
opintopisteen laajuinen opinnäyte. Syventävien opintojen 
laajuudeksi määritettiin vähintään 60 opintopistettä.

Esittelyssä päätettiin, että sotatieteiden maisterin 
tutkinnossa pääaineina voi opiskella sotataitoa, sotilas-
pedagogiikkaa, johtamista tai sotatekniikkaa. Esittelyyn 
sisältyi päätös, että määräaikaisen reserviupseerin virkaan 
johtavat opinnot suunnitellaan suoritettavaksi sotatieteiden 
kandidaatin tutkintoon johtavien opintojen yhteydessä.92 
Näin määräaikaisen reserviupseerin koulutus ei enää ollut 
määräävä tekijä sotatieteiden kandidaatin tutkinnon sisäl-
lön suunnittelussa.

 » T YÖRYHMÄT YÖSKENTELYÄ

Huhtikuussa 2004 tehty Pääesikunnan päällikön pää-
tös mahdollisti Maanpuolustuskorkeakoulussa pitkään 
valmistellun suunnittelun täysipainoisen käynnistymisen. 
Suunnittelua johtamaan määrättiin opetuksesta vastuussa 
olleen hallintojohtajan, eversti Esko Vaahtolammin johtama 
johtoryhmä, jossa olivat jäseninä tutkinto-osastojen ja 
ainelaitosten johtajat. Käytännön toimintaa johtamaan 
nimettiin suunnittelu- ja ohjausryhmä, jonka johtajaksi ni-
mettiin Taktiikan laitoksesta everstiluutnantti Max Sjöblom. 
Hänelle määrättiin apulaisiksi professori Jarmo Toiskallio, 
majuri Jarmo Kiikka ja koulutussuunnittelija Mialeena 
Pärssinen.93 

Maanpuolustuskorkeakoulu käski94 upseerien tutkinto-
rakennetarkistuksen työryhmät huhtikuun 2004 lopulla. 
Edellä todettujen johto-, suunnittelu- ja ohjausryhmien 

Upseeri
2020

Arvot ja 
asenteet

Ammatti- 
taito

Henk.koht. 
ominaisuudet

Isänmaallisuus
Yhteenkuuluvuus
Kehityshakuisuus
Yksilön kunnioittaminen

Itsensä kehittäminen
Päätöksentekokyky
Vuorovaikutus- ja yhteistoimintakyky
Vastuuntunto
Henkinen ja fyysinen kestävyys
Hyvä käytös

Johtamis- ja koulutustaidot
Kriisinhallinta- ja sodankäyntitaidot

Tekninen osaaminen
Kansainväliset valmiudet

Akateeminen yleissivistys

Upseeri 2020

Upseeri 2020 ominaisuudet90 vaihtelivat ja muuttuivat virkauran eri vaiheissa. 
Tavoitteena oli laajat kokonaisuudet hallitseva johtaja.

 » UPSEER IKOULUTUKSEN TUTK INTOR AKENNE JA RY TMIT TÄMINEN

Elokuussa 2003 asetetun johtoryhmän esityksestä Pää-
esikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Kari Rimpi päätti 
tutkintorakenteen ja opintojen rytmittämisestä.91 
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alaisuuteen muodostettiin kolme työryhmää ja neljä asian-
tuntijatyöryhmää.

Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon tarkista-
mista varten muodostettiin Perustutkinto-osaston johtajan 
johtama työryhmä. Siihen nimettiin Perustutkinto-osaston 
edustajien lisäksi, edustajat Pääesikunnan koulutusosastos-
ta, Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitoksista, puolus-
tushaara- ja aselajikouluista sekä eräitä asiantuntijajäseniä. 
Yhteensä jäseniä oli lähes 60 henkilöä.

Tarkistustyön tukemiseen nimettiin seuraavat asiantun-
tijaryhmät: opetuksen kehittäminen, johtajana professori 
Jarmo Toiskallio, kansainvälinen- ja kielikoulutus, johtajana 
majuri Pekka Ahtikoski, tutkimuskoulutuksen kehittäminen, 
johtajana majuri Jarmo Kiikka ja palauteryhmä, johtajana 
everstiluutnantti Max Sjöblom. Käskyssä nimettyjä toimi-
joita oli tässä vaiheessa suunnittelussa mukana yhteensä 
lähes sata henkilöä.

Kevät 2004 oli tiivistä työskentelyaikaa käskettyjen 
aikamäärien puitteissa erityisesti sotatieteiden kandidaa-
tin tutkinnon tarkistamisessa. Kiinnostavia asioita olivat 
muun muassa käytössä olleiden opintopisteiden jakaminen 
ainelaitosten kesken, opintojen rytmittäminen puolustus-
haarojen erilaisten tarpeiden mukaisesti sekä akateemisten 
ja ammatillisten opintojen keskinäinen suhde.

Opetussuunnitelman laatiminen

Suunnitteluvaiheen alussa oli aika-ajoin esillä kysymys, 
tuleeko opinnoista oppiainepohjaisia vai koulutusohjel-
mapohjaisia. Asiaa käsiteltiin muun muassa marraskuussa 
2003 pidetyssä johtoryhmän kokouksessa, jossa professori 
Jarmo Toiskallio esitteli keskustelun pohjaksi ajatusmallin 
opetussuunnitelmasta, jossa huomioitaisiin pää- ja sivuai-
nejako.95

Työryhmä totesi myös, että laadittavien lisäselvitysten 
ja ydinainesanalyysin perusteella laaditaan vaihtoehtoisia 
tutkintorakenteen toteutusmalleja.96 

”Koulutusohjelmaa tulee tarkistaa Bolognan prosessin perusteel-
la, mikäli halutaan, että koulutusohjelmassa suoritettavat sota-
tieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot vastaavat muissa 
yliopistoissa suoritettavia tutkintoja. Tämä edellyttää siirtymis-
tä Eurooppalaiseen mitoitusjärjestelmään (ECTS) sekä opinto-
jen rakenteen kehittämistä pää- ja sivuaineopintojen periaattei-
den mukaisesti. Lisäksi on kehitettävä perus-, aine- ja syventä-
viä opintoja sotatieteisiin soveltuvassa muodossa.” 

Opintojen rytmittämistä ja mitoitusta käsiteltäessä viitattiin 
aikaisemman koulutusuudistuksen suunnitteluun, sillä 
vastaava järjestelmä piti ottaa jo tuolloin käyttöön, mutta 
työ oli edelleen kesken. Kokouksessa kerrattiin yliopistol-
lisuuden asettamat vaatimukset kandidaatin ja maisterin 
tutkinnoille sekä viitattiin Puolustusvoimien osaamisen 
strategian97 linjaukseen, jossa Maanpuolustuskorkeakoulua 
kehitettiin yhtenä Suomen tiedekorkeakouluna. 

Pääesikunnan päällikkö hyväksyi tammikuussa 2004 työ-

ryhmän esitykset opintojen mitoituksesta ja tutkintoraken-
teesta pää- ja sivuaineopintoineen sekä jaosta perus-, aine- 
ja syventäviin opintoihin.98 Päätöksen jälkeen pidetyissä 
johtoryhmän kokouksissa todettiin, että eräänä suurena 
haasteena tuli olemaan sotatieteiden �loso�nen määrittely, 
mikä oli tarpeen tieteenalaperustaisen oppiainerakenteen 
luomisessa. Laadullisen kehittämisen ja opintojen painotta-
misen yhtenä perustekijänä pidettiin ydinainesanalyysia.99 

Huhtikuussa 2004 Pääesikunnan päällikkö päätti joh-
toryhmän esityksen perusteella tutkintorakenteen sekä 
oppiaineet ja niiden laajuudet.100 Puolustusvoimain komen-
taja, amiraali Juhani Kaskeala teki päätöksen tutkintojen 
tarkistuksesta syyskuussa 2004 esitettyjen suuntaviivojen 
mukaisesti. Päätöksessä todetaan muun muassa, että 
”opinnoista laaditaan prosessi- ja moduulipohjaiset kuvaukset”. 101 

 » SOT I L A ALL INEN AK ATEEMISUUS

Päätetty opetussuunnitelmamalli koettiin ilmeisen työllis-
täväksi, koska periaatteesta käytiin komentajan päätöksen 
jälkeenkin keskustelua. Maanpuolustuskorkeakoulussa 
suunnitteluvastuussa ollut Kadettikoulun johtaja muisteli 
tätä suunnitteluvaihetta: 

”Pääesikunta ei hyväksynyt koulutusohjelmamallia, joka oli 
meillä vahvana vaihtoehtona. Pääesikunnasta ajettiin yleistä 
yliopistoissa käytössä olevaa oppiainepohjaista mallia. Tässähän 
sitä aika kova taisto sitten käytiin, jotta saatiin ujutettua käy-
tännön osaaminen ja taidot akateemiseen opiskeluun. Onneksi 
on muitakin akateemisia ammatteja, joissa käden taitoja tarvi-
taan. Se antoi meille malleja.” 102

Pääesikunnan koulutusosastolla erikoissuunnittelijana tuol-
loin työskennellyt KM, VTM Virpi Levomaa oli Pääesikun-
nan koulutusosaston edustajana Bologna-johtoryhmässä 
sekä jäsenenä Maanpuolustuskorkeakoulun opetussuun-
nitelmatyöryhmässä. Levomaan mukaan sotatieteellisten 
perustutkintojen kehittämiseen vaikutti voimakkaasti 
opetusministeriön ohjaus. Yhtenä vaikuttavana tekijänä oli 
linjaus siitä, että niin kandidaatin kuin maisterinkin tutkinto 
oli voitava suorittaa tutkintoon edellytettävällä opinto-
pisteiden minimimäärällä. Maanpuolustuskorkeakoulussa 
suoritettavien perustutkintojen laajuus oli ennen Bolognan 
prosessia selkeästi näitä minimirajoja suurempi. Toisena 
suunnittelua vahvasti ohjaavana tekijänä oli korkeakoulu-
tutkintojen viitekehys.103 

Upseerikoulutuksen lopullisen suunnan määritti puolus-
tusvoimain komentajan selkeä kannanotto upseerikoulu-
tuksen yliopistollisuuden puolesta.104 Näihin edellä kuvat-
tuihin reunaehtoihin ja kansainvälisiin upseerikoulutuksen 
toteuttamismalleihin tutustumisen pohjalta kehittyikin malli 
erottaa sotatieteellisiin tutkintoihin kuuluvat yliopistollis-
ten tutkintovaatimusten mukaiset opinnot sekä tutkinnon 
rinnalla suoritettavat sotilasammatilliset opinnot. Opintojen 
erottamisella turvattiin niin sotatieteellisten tutkintojen 
taso, laajuus ja rinnastettavuus muihin tutkintoihin kuin up-
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seerin tehtävässä tarvittava sotilasammatillinen osaaminen-
kin. Sotilasammatillisten opintojen suorittamiseen varattiin 
kuusi kuukautta sotatieteiden kandidaatin ja kolme kuu-
kautta sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittamiseen 
varatun ajan lisäksi. Tutkinnon ja opintojen erottamisella 
mahdollistettiin myös sotatieteellisten perustutkintojen 
avaaminen siviiliopiskelijoille Bolognan prosessin hengen 
mukaisesti. 

Tieteellisten tutkintojen opetussuunnitelmatyötä varten 
luotiin malli, jonka tavoitteena oli yhtenäistää opintojen 
rakennetta ja helpottaa ainelaitosten ohjaustyötä. Tässä 
mallissa Maanpuolustuskorkeakoulun perustamisen ja 
ainelaitosrakenteen myötä kehitettyä oppiainepohjaisuut-
ta vahvistettiin. Oppiainepohjaisen opetussuunnitelman 
rinnalle oli kuitenkin tarkoitus laatia myös prosessi- ja 
moduulipohjainen opetussuunnitelma.105 

 » SUUNN IT TELUN TULOKSET

Pääesikunnan asettaman johtoryhmän suorassa ohjaukses-
sa toimi useita alatyöryhmiä, jotka käsittelivät muun mu-
assa koulutustarvetta, opintososiaalisia etuja, rekrytointia, 
opinto-oikeutta, tutkintoon liittyviä säädöksiä ja pääsykoe-
vaatimuksia. Vuoden 2004 lopulta alkaen upseerikoulu-
tuksen tarkistaminen siirtyi opetuksen johto-organisaation 
vastuulle. Suunnittelua johti Perustutkinto-osaston johtaja, 
eversti Hannu Aikio ja käytännön toimenpiteistä vastasi 
uusi Perustutkinto-osaston apulaisjohtaja, everstiluutnantti 
Jyrki Lahdenperä. 

Joulukuun 2004 loppuun mennessä suunniteltiin yleinen 
osa, oppiainepohjainen osa sekä moduulipohjainen osa. 
Neljäs osa, yksityiskohtainen tuntipohjainen suunnitelma, 
laadittiin kevään 2005 aikana.106 Syyskuussa 2004 suun-
nittelun tulokset esiteltiin puolustusvoimain komentajan, 
amiraali Juhani Kaskealan päätettäväksi. Amiraali Kaskeala 
päätti, että tarkistetut kandidaattiopinnot aloitetaan vuo-
desta 2006 alkaen Maanpuolustuskorkeakoulussa. Näin 
palautettiin kaikille yhteinen opintojen alkaminen Santa-
haminaan. Samalla tietoisesti poikettiin yleisestä muissa 
yliopistoissa päätetystä aloitusajankohdasta, koska huo-
lelliselle suunnittelulle ja valmistelulle haluttiin antaa lisää 
aikaa. Samalla päätettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulun 
opetussuunnitelmamalli noudattaa muissa yliopistoissa 
käytettävää mallia.107 

Pääosalle myönnettiin opinto-oikeus suoraan sotatie-
teiden maisterin tutkintoon. Ainoastaan Maavoimien 
reserviupseerin opintoihin hyväksytyille ei tätä oikeutta 
myönnetty. Reunaehdoksi määritettiin, että ”sotatieteiden 
maisterin opintoihin jatkaminen edellyttää hyväksytysti 
suoritettuja sotatieteiden kandidaattiopintoja”. Määräaikai-
sen reserviupseerin virkaan johtavia opintoja täsmennettiin. 
Opinnot tuli aloittaa sotatieteiden kandidaatin opintojen 
yhteydessä niihin sovittaen. Opinnot jatkuivat aselaji- ja 
toimialaopinnoilla sotatieteiden kandidaattien opintojen 

jatkuessa puolustushaarakouluissa.
Puolustusvoimain komentaja päätti, että Maanpuolus-

tuskorkeakoulu toteuttaa opetussuunnitelmatyön johto-
ryhmän ohjauksessa käyttäen tukenaan asiantuntijoita, 
alatyöryhmiä ja puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluja. 
Perustutkintojen opetussuunnitelmat tuli laatia toukokuun 
2005 loppuun mennessä. Muiden tarkistuksen edellyttä-
mien toimenpiteiden tuli olla valmiina kesällä 2006. 

Puolustusvoimain komentaja oli itse asiassa jo vuonna 
2003 tehnyt päätöksensä kadettien opintojen rytmittämi-
sestä. Eversti Hannu Aikio totesi asian tulleen esille keskus-
telussa komentajan kanssa: 

”Hän kertoi minulle keväällä 2003 haluavansa muutoksen ka-
dettien opetusohjelmaan. Useita vuosia kestävä yhtäjaksoinen 
koulunpenkin kuluttaminen oli hänen näkemyksensä mukaan 
liian pitkä aika. Hän halusi minun alkavan johtaa suunnitte-
lua, jossa kadetit olisivat ensin kolme vuotta kandiopinnoissa, 
sitten kolme vuotta työelämässä ja sitten kaksi vuotta maisteri-
opinnoissa. Työelämän kautta saataisiin syvyyttä opintoihin ja 
luutnantit saisivat tärkeää kokemusta kouluttamisesta ja jouk-
ko-osastotkin hyötyisivät.” 108

 » OP ISKEL I JAVAL INNAT UUDISTETA AN

Maanpuolustuskorkeakoululle käskettiin opetussuunnitte-
lutyön johtaminen ja toteuttaminen siten, että rekrytointi 
tuli voida aloittaa kesällä 2005 ja sotatieteiden kandidaatin 
tutkintoon johtavat opinnot syksyllä 2006. Opintojen suun-
nittelun yhteydessä tuli tarkistaa myös opintojen hallinnolli-
set ohjeet. Määräaikaisen reserviupseerin virkaan johtavien 
opintojen suunnitteluvastuu määrättiin Pääesikunnan 
maavoimaesikunnalle.109 

Eversti Hannu Aikio esitteli opetusneuvostolle opiskeli-
javalinnan strategian luonnoksen.110 Strategian perusteita 
käsitellessään hän toi esille, että ”Bolognan prosessi ei ole 
itseisarvo, vaan korkeakoulua tulee kehittää Puolustusvoimien ja 
korkeakoulun omista lähtökohdista”. Lisäksi hän korosti, että 
” lahjakkaat, motivoituneet ja alastaan kiinnostuneet opiskeli-
jat ovat korkeakoulun voimavara”. Aikio käsitteli strategian 
esittelyssään myös keskeisiä opiskelijan korkeakouluvalmi-
uteen liittyneen tutkimuksen tuloksia ja niiden vaikutuksia 
tulevan strategian sisältöön. Samoin hän esitteli korkea-
koulujen arviointineuvoston suosituksia, kuten valintajärjes-
telmän läpinäkyvyyden lisäämistarpeita, sekä valintayhteis-
työn lisäämistä muiden yliopistojen kanssa. Lisäksi kokeisiin 
liitettäisiin aineistokoe.

Aikio kiteytti opiskelijavalinnan strategian tavoitteet:
”Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijavalinnan tarkoituk-
sena on valita hakijajoukosta kyvykkäimmät, motivoituneim-
mat ja soveltuvimmat opiskelijat ja tulevat upseerit. Upseerin 
ammatti vaatii paineensietokykyä, yhteistoimintakykyä, fyysis-
tä suorituskykyä ja valmiutta muutokseen. (…) Menestyäkseen 
sotatieteiden kandidaatin ja maisterin opinnoissa opiskelijalta 
odotetaan kykyä uuden tiedon omaksumiseen, sen soveltamiseen 
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ja selkeään ilmaisuun. Opiskelijalla tulee olla kielitaidon perus-
teet ja hänen oletetaan olevan motivoitunut akateemisiin opin-
toihin. Korkeakouluopinnot vaativat opiskelijalta oma-aloitteel-
lisuutta, tavoitteellisuutta ja aktiivisuutta.” 

Vuoden 2005 alkupuoliskolla Maanpuolustuskorkeakoulu 
järjesti neljä seminaaria tai neuvottelutilaisuutta, joiden 
yhtenä keskeisenä tavoitteena oli opinto-oppaan tuottami-
nen.111 Suunnittelua linjattiin myös normaalin vuosisuunni-
telman puitteissa pidetyissä, Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtorin johtamissa sotakoulukokouksissa, joihin osallis-
tuivat upseerikoulutukseen osallistuvien puolustushaara-, 
aselaji- ja toimialakoulujen johtajat. Maaliskuussa 2005 
pidetyssä sotakoulukokouksessa korkeakoulun rehtori, 
prikaatikenraali Pertti Salminen linjasi upseerikoulutuksen 
tutkintouudistusta. Hän korosti opetusministeriön ohjeiden 
huomioon ottamista ja niihin tutustumista. Hän korosti, 
että tutkinnoissa tulee olla joustavuutta tulevaisuuden 
kehitystyölle ja muutoksille:

”Enää ei ole tarvetta pohdinnoille Maanpuolustuskorkeakou-
lusta yliopistona tai ammattikorkeakouluna, Maanpuolustus-
korkeakoulua kehitetään tiedekorkeakouluna, jonka erityisyyt-
tä puolustus- ja turvallisuuskysymyksiin keskittyneenä yliopisto-
na korostetaan.” 112

Uudistettu tie upseeriksi

Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Kari Rimpi 
hyväksyi henkilöstöpäällikön, kenraaliluutnantti Esa Tar-
vaisen esittelemänä uudistuksen käyttöönoton. Päätöksen 
mukaan vuodesta 2006 opintonsa aloittavista 93. Ka-
dettikurssista ja 76. Merikadettikurssista alkaen otettiin 
käyttöön tarkistettu upseerin kaksiportainen perustut-
kintorakenne.113 Uudistettu upseerin tutkintoon johtava 
koulutusohjelma on edelleen käytössä Maanpuolustus-
korkeakoulussa. Vuosittain opetussuunnitelmaan on tehty 
pieniä tarkistuksia, mutta perusrakenne ja tavoitteet ovat 
säilyneet pääpiirtein alkuperäisinä.

Sotatieteellisten perustutkintojen rakenne

Ensin suoritetaan alempi korkeakoulututkinto, sotatietei-
den kandidaatin tutkinto, kolmessa vuodessa. Sotatietei-
den kandidaatin ja maisterin tutkintojen välissä on muista 
korkeakouluista poiketen neljän vuoden työelämäjakso. 
Työelämäjakson jälkeen suoritetaan ylempi korkeakoulutut-
kinto, sotatieteiden maisterin tutkinto, kahdessa vuodessa.

Upseerikoulutuksen kokonaisuus muodostuu sotatieteel-
lisistä perustutkinnoista ja niiden rinnalla suoritettavista 
sotilasammatillisista opinnoista. Sotilasammatilliset opinnot 
täydentävät tutkintoon johtavaa koulutusta ja ne ovat edel-
lytyksenä upseerin virkaan. Sotilasammatillisten opintojen 

tavoitteena on antaa opiskelijoille upseerin virkatehtävissä 
tarvittavat ammatilliset pätevyydet ja osaaminen. Sotilas-
ammatilliset opinnot koostuvat yleissotilaallisesta koulutuk-
sesta, upseerin tarvitsemasta ammatillisesta ja palvelustur-
vallisuuteen liittyvästä osaamisesta sekä työssä tarvittavista 
oikeuksista ja pätevyyksistä. Sotatieteiden kandidaattiopin-
tojen aikana sotilasammatillisiin opintoihin on käytettävissä 
kuusi kuukautta ja maisteriopintojen aikana noin kaksi 
kuukautta.115 

Uudistetuissa sotatieteiden kandidaatin ja maisterin 
tutkinnoissa siirryttiin aikaisempiin tutkintoihin verrattuna 
koulutusohjelmaisuudesta oppiainepohjaiseen tutkintora-
kenteeseen. Lisäksi otettiin käyttöön opintopistejärjestelmä 
ja tutkintotodistuksen kansainvälinen liiteosa (Diploma 
Supplement).116 

 » SOTAT IETE IDEN K ANDIDA AT IN TUTK INNON TAVO IT TEET 

Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa 
opiskelijoille tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden 
perusteiden tuntemus, edellytykset tieteenalan kehityksen 
seuraamiseen, valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteelli-
siin työskentelytapoihin, edellytykset ylempään korkeakou-
lututkintoon ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen, edellytyk-
set soveltaa hankkimaansa tietoa ja osaamista työelämässä 
sekä riittävä viestintä- ja kielitaito. Tavoitteet konkretisoitu-
vat käytännön valmiutena toimia Puolustusvoimien sodan 
ajan joukkojen perusyksikön päällikkötehtävissä ja rauhan 
ajan perusyksikön kouluttaja- ja asiantuntijatehtävissä sekä 
valmiutena toimia perusyksikköpäällystön kansainvälisissä 
tehtävissä.117 

Pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma, 
jonka alalta on suoritettava kypsyysnäyte. Pitkän sivuaineen 
aineopintoihin kuuluvan harjoitustyön tekeminen voidaan 
aloittaa jo kandidaattiopintojen aikana tai työelämävaihees-
sa. Se tulee kuitenkin tehdä viimeistään maisterivaiheessa. 
Harjoitustyöhön sisältyvät opintopisteet (10 op) kirjataan 
maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkinnon tutkintovaati-
mukset ja tutkinnon rakenne ovat perusrakenteeltaan yhte-
näiset kaikille opiskelijoille pääaineesta tai opintosuunnasta 
riippumatta. Poikkeuksena on lentotekninen opintosuunta, 
jonka opiskelijat suorittavat kandidaattivaiheessa pääaineen 
(sotatekniikka) opintoja 70 opintopistettä ja pitkän sivuai-
neen (sotataito) opintoja 40 opintopistettä.

Pääainevalinnat tehdään toisen opiskeluvuoden syyslu-
kukauden lopulla. Pääainevaihtoehtoja ovat sotataito, joh-
taminen, sotilaspedagogiikka ja sotatekniikka. Sotataidon 
sisällä voi valita taktiikan, strategian tai sotahistorian opin-
not. Pääaineen ja pitkän sivuaineen valintoihin vaikuttavat 
opiskelijan oma halukkuus, ainelaitosten kannanotot opis-
kelijamääriin sekä puolustushaarojen ja aselajien asettamat 
erityisvaatimukset. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
asettamien erityisvaatimuksien takia jokaisen opiskelijan 
on valittava sotataito joko pääaineeksi tai pitkäksi sivuai-
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neeksi. Valintaa on lisäksi rajoitettu tietyillä opintosuunnilla 
niiden erityisvaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi meriso-
talinjan laivasto-opintosuunnalla pääaine ja pitkä sivuaine 
tulee valita aineyhdistelmästä sotataito ja sotatekniikka.118

Kandidaattivaiheessa opiskellaan eri vaiheissa edellä 
olleen kaavion mukaisesti puolustushaara-, aselaji- ja 
toimialakouluissa opiskelijoiden linjavalintojen mukaisesti. 
Vaihtoehtoisia puolustushaaralinjoja ovat maa-, meri- ja 
ilmasotalinja. Opintojen aikana opiskellaan myös opinto-
suunnittain. Puolustushaaralinjojen eriytyminen opinto-
suuntiin tapahtuu meri- ja ilmasotalinjoilla jo opiskelijava-
linnassa. Maasotalinjalla osalta jakaantuminen eri opin-
tosuuntiin tapahtuu ensimmäisen väliarvostelun jälkeen 
tehtävässä aselaji- ja opintosuuntavalinnassa. 

Valintaan vaikuttavat Pääesikunnan vahvistamat kiintiöt, 
puolustushaarojen, aselajien ja toimialojen erityisvaatimuk-
set, aineilaitosten asettamat reunaehdot, opiskelijan oma 
halukkuus sekä opiskelijan sijoitus ensimmäisen väliarvos-
telun mukaan laaditussa paremmuusjonossa. Poikkeuksen 
tästä muodostaa ilmatorjuntaopintosuunta, joka muodos-
tetaan jo ennen ensimmäisen opiskeluvuoden puolustus-
haaravaiheen alkua. Rajavartio-opintosuunnan opiskelijat 
valitaan ensimmäisen väliarvostelun jälkeen. Ilmasotalinjan 
mukana koulutettavat Rajavartiolaitoksen opiskelijat vali-
taan jo opiskelijavalinnassa.119 

 » HAKEUTUMIST I L A STOJA

Bolognan prosessin mukaisesti tarkistetun opetusohjelman 
mukaisille ensimmäisille kadettikursseille vuonna 2006 oli 
vielä mahdollista hakeutua määräaikaisen reserviupseerin 

tehtävään pätevöittävään tutkintoon. Kokonaisuudessaan 
kurssille hakeutui 601 opiskelijaa. Seuraavana vuonna 2007 
ei enää koulutusvalinnoissa ollut mukana määräaikaisen 
reserviupseerin koulutusohjelmaa. Perusteena oli vähäinen 
kiinnostus ja aliupseerikoulutuksen aloittaminen uudelleen.

Vuoden 2010 haku toteutettiin ensimmäisen kerran 
muiden yliopistojen kanssa yhteishakuna sähköistä haku-
järjestelmää hyödyntäen. Vuoden 2010 hakijamäärä oli 
yhteensä 591 henkilöä, joista naisia oli 30. Pääsykokeeseen 
kutsumatta jätettiin 94 henkilöä, joista valtaosalla oli syynä 
puutteelliset hakuasiakirjat. Ylioppilastutkinto oli pohjakou-
lutuksena 441 pyrkijällä. Varusmiespalveluksen aikainen 
Reserviupseerikoulun todistus oli 291 hakijalla. 

Opistoupseereita ja määräaikaisia reserviupseereita 
osallistui pääsykokeeseen kaksi kummastakin ryhmästä. 
Puolustusvoimien palveluksessa olevia oli pääsykokeessa 
82 ja varusmiespalvelusta suorittavia 133. Kyselyn perus-
teella ensimmäisen kerran mukana pääsykokeessa oli noin 
84 prosenttia, toisen kerran noin 13 prosenttia ja kolman-
nen kerran noin 3 prosenttia hakijoista. Hakupäätökseen 
olivat eniten vaikuttaneet sotatieteiden kiinnostavuus, 
teorian ja käytännön yhdistäminen, kutsumus sotilasuralle, 
varusmiespalveluksen positiiviset kokemukset ja varma 
työpaikka.120 

 » SOTAT IETE IDEN K ANDIDA AT T I EN VALMISTUMINEN

Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistui elokuussa 2012 
yhteensä 125 kadettia sotatieteiden kandidaateiksi. Suo-
men tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi 96. Kadet-
tikurssin ja 79. Merikadettikurssin suorittaneet luutnantin 
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arvoon. Tuoreiden luutnanttien upseerin ura varusmiesten 
ja reserviläisten kouluttajana alkoi lähes välittömästi valmis-
tujaisjuhlien jälkeen.

Kadettikurssilaisista 76 valmistui maasotalinjalta, 15 
merisotalinjalta, 22 ilmasotalinjalta ja 12 rajavartiolinjoilta. 
Maasotalinjan kunniamiekalla palkittu luutnantti Toni Mo-
nonen kertoi luutnantin puheenvuorossaan, että kolmen 
vuoden opintourakka sujui tiiviissä, linjarajat ylittäneessä 
kurssihengessä. Mononen piti suoritettua kandidaatin 
tutkintoa Suomen monipuolisimpana.121 

Kadettien kiireinen valmistujaispäivä alkoi aamulla kunni-
anosoituksella Santahaminan kampuksen Sankariaulassa. 
Sen jälkeen kadetit laskivat seppeleen Hietaniemen hauta-
usmaalla. Tämän jälkeen kadetit marssivat Eduskuntatalolta 
Presidentinlinnaan ylentämis- ja nimittämistilaisuuteen, jossa 
he myös vannoivat virkavalan. Päätöstilaisuudessa luutnantit 
saivat tutkintotodistusten lisäksi upseerin tutkintomerkit. 

Finlandia-talossa järjestetyssä juhlassa uusia sotatie-
teiden kandidaatteja evästivät työuralle muun muassa 
puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen, 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Vesa 
Tynkkynen, Kadettikoulun johtaja, eversti Harri Niskanen 
sekä Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaatikenraali Jukka 
Ojala. Kadettien juhlapäivä jatkui Maanpuolustuskorkea-
koulussa järjestetyssä iltajuhlassa. 

Sotatieteiden maisterin tutkinnon uudistus

Vuoden 2006 koulutusuudistuksessa luotiin muille kuin 
lentäjille kandidaatti- ja maisteriopintojaksojen väliin neljän 
vuoden pakollinen työelämävaihe. Työelämävaihe luo opin-
toihin kokemuksen mukanaan tuomaa syvyyttä ja siten 
paremmat edellytykset opintoihin. 

Sotatieteiden maisterin tutkintoon johtavien opintojen 
edellytyksenä on sotatieteiden kandidaatin tutkinto. Mais-
terin tutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiske-
lijalle hyvä pääaineen tuntemus ja sivuaineen perusteiden 
tuntemus, valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten 
menetelmien soveltamiseen, valmiudet toimia työelämäs-
sä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä, valmiudet 
tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä hyvä viestintä- ja 
kielitaito. Opintojen tavoitteena on yleisten akateemisten 
tavoitteiden lisäksi luoda tutkinnon suorittaneille valmiudet 
toimia sodan ajan joukkoyksikköpäällystötehtävissä sekä 
rauhan ajan perusyksikön päällikkötehtävissä.122 

Sotatieteiden maisterin tutkintoon johtavat, kaksivuo-
tiset opinnot aloitetaan yleensä työelämäjakson jälkeen. 
Ilmavoimien ja Rajavartiolaitoksen ohjaajiksi opiskelevat 
sekä opistoupseeritaustaiset opiskelijat, joilla on riittä-
västi työkokemusta, jatkavat suoraan maisterivaiheeseen 
kandidaattiopintojen jälkeen. Ohjaajaopiskelijat suorittavat 
maisterin tutkinnon ja sotilasammatilliset opinnot kuudessa 
vuodessa. Maisteriopinnot suoritetaan Maanpuolustus-
korkeakoulussa pääaineen syventävien opintojen pohjalta 

ja osa opinnoista suoritetaan puolustushaara-, aselaji- ja 
toimialakouluissa. Opintojen aikana opiskelijat ovat mää-
räaikaisessa virkasuhteessa joukko-osastoissaan, mutta 
komennettuina kurssille. Sotatieteiden maisterin tutkinnon 
ja siihen liittyvien sotilasammatillisten opintojen suoritta-
misen jälkeen opiskelijat nimitetään vakinaiseen upseerin 
virkaan.123 

Maisterin tutkinnon pääaine määräytyy yleensä sen op-
piaineen mukaan, jossa opiskelija on suorittanut aineopin-
not kandidaatin tutkinnossa. Pääainetta on mahdollista 
vaihtaa siirryttäessä maisterin tutkintoon. Maisteriopinnot 
alkavat orientaatiovaiheesta vuotta ennen varsinaisten 
opintojen alkua. Orientaatiovaiheen tarkoituksena on 
antaa perusteet ja valmiudet sotatieteiden maisteriopinto-
jen suorittamiseen ja varsinaisten opintojen aloittamiseen. 
Varsinaiset maisteriopinnot aloitetaan yhteisesti Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa kaikille yhteisillä ja pakollisilla tutki-
musmenetelmäopinnoilla sekä pakollisilla kieli- ja viestintä-
opinnoilla. Puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluvaiheen 
aikana opiskellaan sekä sotatieteellisiä että sotilasammatilli-
sia opintoja. Opinnot päätetään kaikille yhteisiin opintoihin 
sekä pro gradu -seminaareihin.

 » MIK Ä MUUT TU I?

Ensimmäisestä Bolognan prosessin mukaisesta sotatietei-
den maisterin tutkinnon opintojen suunnittelusta ja en-
simmäisten maisteriopiskelijoiden rekrytoinnista vastuussa 
ollut everstiluutnantti Max Sjöblom kuvaa tutkinnon muu-
toksia Defensor Patriae -lehdessä olleessa artikkelissaan.124 

Sjöblomin mukaan yksi merkittävimmistä muutoksista 
tapahtui henkilökohtaisella tasolla opiskelijoiden opintoso-
siaalisessa asemassa. He olivat opintojensa aikana kurssille 
komennettuina määräaikaisessa virkasuhteessa joukko-
osastoissaan. Opiskelussa lisättiin opiskelijoiden henki-
lökohtaista vastuuta oppimisesta, luovuttiin keskitetystä 
opintojen suunnittelusta ja kurssikohtaisista viikko-ohjel-
mista sekä siirryttiin henkilökohtaiseen opintojen suunnit-
teluun ja toiminnalliseen itseohjautuvuuteen. Opiskelijat 
saivat henkilökohtaista opintojen ohjausta laatiessaan ja 
toteuttaessaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa 
(HOPS).

Opinnot kestivät yhden vuoden sijasta kaksi vuotta, 
opintoja edelsi neljän vuoden käytännön työ joukko-osas-
toissa ja opinnot olivat työelämäsidonnaisia. Opetuksessa 
käytettiin syvälliseen ymmärtämiseen ja oppimiseen täh-
tääviä opetusmenetelmiä sekä arvioitiin irrallisen asiatiedon 
sijasta ymmärrystä.

”Maisterikurssin opiskelijan osaamisen kehittyminen perustuu 
pitkälti pääaineen opintoihin ja pro gradu -tutkielmaan. Pää-
aineen opinnot syventävät ja laajentavat opiskelijan sotatieteellis-
tä ymmärrystä ja tuovat perusteet käytännön liittämiseksi teori-
aan. Tutkimustyön laatimiseen varattu aika, opiskelijoiden en-
nen opintoja hankkima osaaminen ja kokemus sekä laadukas tut-
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kimustöiden ohjaus antavat erinomaisen mahdollisuuden laaduk-
kaiden ja hyödyllisten tutkimustöiden tekemiseen ja opiskelijoiden 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen. Paras hyöty saadaan 
antamalla tai määrittämällä opiskelijoille sekä heidän toimin-
taympäristöönsä sopivia että joukko-osastojen, puolustushaarojen 
tai aselajien toimintaa kehittäviä tutkimusaiheita.” 125

Nykyjärjestelmässä opiskelija voi valita pitkäksi sivuaineek-
seen jonkin neljästä pääoppiaineesta. Mikäli opiskelijan 
varsinainen pääaine on jokin muu kuin sotataito, hänen on 
valittava sivuaineekseen sotataito (yleensä taktiikka). Valin-
nalla halutaan varmistaa kaikkien opiskelijoiden sotataidon 
osaamisen kehittyminen. Pitkän sivuaineen opinnot muo-
dostuvat harjoitustyöstä, jonka tulee olla mahdollisimman 
käytännönläheinen. Harjoitustyöhön kuuluu olennaisena 
osana kirjallinen raportti ja työn esittely seminaarissa. Har-
joitustyössä opiskelijan tulee osoittaa ammatillista tietoa, 
taitoa ja ymmärrystä ja sen tulee palvella joukko-osaston 
koulutusta tai muuta toimintaa. Harjoitustyön aiheita voi-
vat esittää sekä harjoitustyön tekijä itse että joukko-osas-
tot. Parhaimmillaan harjoitustyö palvelee samanaikaisesti 
sekä opiskelijan oppimista että joukko-osaston toimintaa ja 
sen kehittämistä.

Maisteriopinnot tuovat uudenlaisen haasteen opintojen 
suunnitteluun, opiskelijahallinnon järjestelyihin, opintojen 
ohjaukseen sekä kurssien johtamiseen. Maisterikoulutuk-
sen käynnistyttyä kaksivuotisia opintoja suorittaa saman-
aikaisesti kolme kurssia. Samanaikaisesti Ilma- ja Maavoi-
mien ohjaajat suorittavat kuusi vuotta kestäviä opintojaan, 
kaikki ryhmät oman erilaisen aikataulunsa mukaisesti. 
Johtamiseen ja hallinnointiin liittyvät haasteet lisääntyivät 
entisestään siinä vaiheessa, kun maisteriopinnot avattiin 
siviiliopiskelijoille.126 

Kommodori Henrik Nysten ja kenraarlimajuri Pertti Salminen onnittelemassa valmstuneita luutnantteja. 

Kartan hyödyntäminen vaatii kohtuulliset piirtäjän taidot. 

 » S I I RT YMÄVAIHEEN TOTEUTUS

Edellä esitellyn Bolognan prosessin perusteella tehdyn 
uudistuksen aikataulun mukaisesti olisi sotatieteiden mais-
terin koulutusohjelma alkanut vasta vuonna 2012. Tämä 
aiheutui perusrakenteesta, jossa sotatieteiden kandidaatin 
tutkinnon jälkeen opiskelijat siirtyivät neljäksi vuodeksi 
työelämään. Poikkeuksen muodostivat lentäjät, jotka 
jakoivat maisterin koulutusohjelmassa ilman työelämävai-
hetta. Edellisen, vuonna 2001 käynnistyneen, uudistetun 
ohjelman mukaisesti koulutetut viimeiset sotatieteiden 
maisterin tutkintoon johtaneet opinnot päättyivät 2009. 
Näin vuosikymmenen vaihteeseen olisi syntynyt muutaman 
vuoden katkos sotatieteiden maisterikoulutuksessa. 
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Siirtymävaiheen hoitamiseksi Pääesikunta päätti Maan-
puolustuskorkeakoulun esityksestä, että vuoden 2001 
koulutusuudistuksen opinnoista 2004–2008 valmistuneille 
sotatieteiden kandidaateille tarjotaan mahdollisuut-
ta pyrkiä sotatieteiden maisterin tutkintoon johtavaan 
koulutusohjelmaan. Maanpuolustuskorkeakoulu antoi 
päätöksen perusteella ohjeen koulutusohjelmaan hakeu-
tumisesta keväällä 2005.127 Ohjeen mukaan Pääesikunnan 
koulutusosasto määritti vuosittain sotatieteiden maisterin 
tutkintoon johtavien opinto-oikeuksien määrän. Perustut-
kinto-osaston tuli asettaa hakijat hakemusten perusteella 
paremmuusjärjestykseen ja esitellä hakemukset Maanpuo-
lustuskorkeakoulun rehtorille päätettäväksi. Rehtori hy-
väksyi opinto-oikeudet sotatieteiden maisterin tutkintoon 
johtaviin opintoihin. 

Koska kyseessä oli alkuperäisestä suunnitelmasta poik-
keava menettely, edellytti se myös tehostettua rekrytointia, 
jota Maanpuolustuskorkeakoulu velvoitettiin hoitamaan. 
Everstiluutnantti Max Sjöblom määrättiin vuonna 2008 Ka-
dettikoulun apulaisjohtajaksi, ja hän sai velvoitteen hoitaa 
maisterikurssien opetussuunnittelua sekä aloittaa ensim-
mäisen kurssin opiskelijoiden rekrytoinnin. Sjöblomin joh-
tamana joukko-osastoissa järjestettiin noin päivän kestäviä 
tiedotustilaisuuksia, joissa kerrottiin sotatieteiden maisterin 
tutkintoon johtavien opintojen sisällöstä ja järjestelyistä. 

Ensimmäinen siirtymävaiheen sotatieteiden maisterin 
tutkintoon johtava koulutus (SM 1) aloitettiin 2009. Opin-
toja edelsi joukko-osastoissa toteutettu orientoiva vaihe, 
jossa opiskelijat valmistelivat tulevia opintojaan. Kyseiset 
sotatieteiden kandidaatit olivat valmistuneet aikaisemman 
tutkinnon tavoitteiden ja oppisisällön mukaisesti. Tehdyssä 
kartoituksessa todettiin, että vain sotatekniikan pääaineek-
si valinneet opiskelijat joutuivat suorittamaan täydentäviä 
opintoja ennen varsinaisten opintojen alkamista. Vuonna 
2001 käynnistyneessä sotatieteiden kandidaatin tutkin-
nossa ei ollut vielä käytössä jakoa pää- ja sivuaineiden 
opintoihin. Siksi opiskelijoille määritettiin puolustushaaran 
esitysten mukaisesti pääaine ennen maisteriopintojen 
alkua.128 

 » ENS IMMÄINEN SOTAT IETE IDEN MAISTER IKURSS I  VALMISTU I

Ensimmäisenä valmistunut sotatieteiden maisterikurssi 
(SM 1) aloitti kaksivuotiset opintonsa Maanpuolustuskor-
keakoulussa vuonna 2009. Kurssin valmistumista juhlittiin 
syyskuussa 2011. Kurssin aloitti 84 opiskelijaa, joista mais-
terin tutkinnon suoritti 77. Heistä naisia oli neljä. Valmistu-
neista Maavoimien palveluksessa oli 50, Ilmavoimissa 13, 
Merivoimissa 9 ja Rajavartiolaitoksessa 5. Yksi opiskelija 
menehtyi kurssin aikana. Kuusi opiskelijaa ei valmistunut 
määräaikana, pääsyynä olivat pro gradu -työhön liittyneet 
ongelmat. Sotataidon oli pääaineekseen valinnut yhteensä 
40 opiskelijaa; heistä taktiikkaa opiskeli 29, sotahistoriaa 
kahdeksan ja strategiaa kolme opiskelijaa. Johtaminen oli 

pääaineena 11 opiskelijalla, sotatekniikka kahdeksalla ja 
sotilaspedagogiikka 18 opiskelijalla. Valmistuneen kurssin 
keski-ikä oli noin 30 vuotta, ja valtaosa heistä oli perheel-
lisiä.129 

Kurssin lopulla kerätyn palautteen perusteella opettajat 
olivat tyytyväisiä opiskelijoiden asenteeseen, aktiivisuuteen 
ja tuloksiin. Kurssin lopulla kerätyn opiskelijoiden palaut-
teen numeerinen keskiarvo oli 3,9 (asteikolla yhdestä vii-
teen). Opiskelijat kokivat omien akateemisten valmiuksien-
sa kehittyneen hyvin, ja oman pääaineen tuntemus koettiin 
vahvaksi. Lisäksi opiskelijat totesivat sosiaalisten taitojen ja 
tiimityöskentelytaitojen kehittyneen kurssin aikana.130 

Seuraavien maisterikurssien aloittamista päätettiin pää-
asiassa taloudellisista syistä siirtää vuodella, minkä vuoksi 
seuraava sotatieteiden maisterikurssi aloitettiin vuonna 
2011. Maisterikurssien siirroista huolimatta 94. Kadetti-
kurssin ohjaajien maisterivaiheen koulutus aloitettiin alku-
peräisen suunnitelman mukaisesti vuonna 2010. 131

Rehtori, kenraalimajuri Vesa Tynkkynen arvioi sotatietei-
den maisterikurssin tuloksia lukuvuoden avajaispuheessaan 
Maanpuolustuskorkeakoululla syyskuussa 2011.132 

Hän totesi, että on vielä liian aikaista puhua kehittämis-
tarpeista: 

”Saadun välittömän palautteen perusteella näyttäisi siltä, että 
opintojen sisällöllinen suunta on ollut oikea.(…) Järjestely poik-
keaa merkittävästi yliopistomaailman yleisestä suuntauksesta, 
jonka mukaisesti valtaosa opiskelijoista suorittaa suoraan mais-
terivaiheen tutkinnon. Pidän tätä aikanaan sotatieteellisiin 
tutkintoihin hyväksyttyä linjausta varsin onnistuneena, vaikka 
kahden vuoden opiskelu täydellä palkalla on Puolustusvoimille 
hintava ja kansallisesti ainutlaatuinen ratkaisu.
(…) Sotilasopetuslaitoksissa on perinteisesti painotettu lähiope-
tusta ja läsnäolopakkoa. Maisterivaiheen opintoja suunnitel-
taessa käytiin pitkä keskustelu ja pohdinta siitä voidaanko pe-
rinteinen lähiopetuspainotteinen toteutustapa muuttaa jousta-
vammaksi, jolloin itsenäisyyden kasvaessa vastuu oppimisesta 
siirtyy entistä enemmän opiskelijalle. 
Onkin syytä tarkastella, mihin tämän tyyppinen suitsien löysää-
minen johti. Pelkonahan oli se, että liian moni ei saa suoritet-
tua tutkintoaan määräaikaan mennessä. Ensimmäiseltä mais-
terikurssilta valmistui 77 upseeria. Kuuden upseerin osalta pro 
gradu tutkielma jouduttiin hylkäämään ja antamaan vuo-
den mittainen jatkoaika opinnäytteen saamiseksi hyväksyttäväl-
le tasolle. Rohkenisin väittää, että tässä kohtaa vanhan perin-
teen murtaminen näyttää tuottaneen hyviä tuloksia ja muutosta 
vastustaneiden epäilyt aiheettomiksi. Selvyyden vuoksi on syy-
tä todeta, että taisin itsekin tuolloin kuulua noiden epäilijöiden 
joukkoon. (…)”

Tutkintojen arviointia

Tutkintojen tavoitteet ovat vuosien kuluessa pysyneet vuo-
den 2005 lopulla tehdyn päätöksen mukaisina. Opintojen 
sisältöjä ja järjestelyjä on pienimuotoisesti säädetty saatu-
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jen kokemusten perusteella. Kurssilta ja sen opettajilta on 
säännönmukaisesti kurssin valmistuessa kerätty palautetta. 

Opetusministeriön linjausten mukaisesti133 suomalaiset 
korkeakoulututkinnot sijoittuvat kansalliseen viitekehyk-
seen Bolognan prosessissa vakiintuneen sykliajattelun 
mukaisesti. Asiakirjassa kuvataan kunkin tason asettamat 
vaatimukset tutkinnoille. Sotilasalan tutkinnot sijoittuivat 
kansalliseen viitekehykseen kuten vastaavat yliopistoissa 
suoritettavat tutkinnot: sotatieteiden kandidaatin tutkinto 
(taso 6), sotatieteiden maisterin tutkinto (taso 7), yleisesi-
kuntaupseerin tutkinto (taso 8) ja sotatieteiden tohtorin 
tutkinto (taso 8).134 

Laadunvarmistuksen liittyen Maanpuolustuskorkeakou-
lulta poissiirtyneiltä pitkäaikaisilta henkilöiltä pyydettiin 
näkemyksiä Maanpuolustuskorkeakoulun vahvuuksista ja 
kehittämistarpeista.135 Seuraavassa on eräitä tutkintoihin 
liittyviä havaintoja.

 » VAR AREHTOR IN M IET TE I TÄ

Prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola toimi Perustutkinto-
osaston johtajana 1997–2000, Maasotakoulun johtajana 
2002–2006 ja Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtorina 
2008. Hän totesi, että Bolognan prosessin yhteydessä olisi 
ollut järkevämpää ottaa käyttöön koulutusohjelmapoh-
jainen suunnittelumalli valitun oppiainepohjaisen opetus-
suunnitelman tilalle. Tällöin ”nykyisenkaltainen oppiaineiden 
valinnan ja puolustushaarojen/aselajien vaatimusten yhteenso-
vittaminen olisi jäänyt pois”. Hän suhtautui kriittisesti myös 
opintojen jakamiseen akateemisiin ja sotilasammatillisiin 
opintoihin. Hänen mukaansa ” jako on teennäinen koulutetta-
essa ammattisotilaita ja tällaisesta jaosta kannatta pyrkiä eroon”. 
Liikola arvioi sotilaan ”perusosaamisen” taitojen jääneen 
vähemmälle ainelaitosten opetuksen muuttuessa teo-
reettisemmaksi tutkinto-osaston kykenemättä valvomaan 
lopputuloksen laatua riittävästi. Ainelaitosten mahdollisuus 
keskittyä yhteen asiaan on kuitenkin hänen mukaansa 
nostanut tasoa. Lopuksi hän toteaa: 

”Samalla on todettava nähdyn kehityksen hyvänä puolena, et-
tä Maanpuolustuskorkeakoulu koulii aikaisempaa laaja-alai-
sempaan ajatteluun kykeneviä, oma-aloitteisia ja sivistyneitä 
upseereita. Tämä on tietenkin pelkästään hyvä. On ilo seura-
ta nuorten upseerien kykyä esimerkiksi toteuttaa laajoja tehtä-
viä itsenäisesti. Tätä osaamisen tason nousua on ollut hyvä seu-
rata. (…) Olisi löydettävä oikea tasapino taistelussa tai kriisin-
hallintaoperaatiossa tarvittavien taitojen opiskelun ja teoreettis-
ten opintojen kesken.”

 » PROFESSOR IN A JATUKS IA 

Professori Jarmo Toiskallio aloitti Maanpuolustuskor-
keakoulun kasvatustieteen lehtorina vuonna 1994, sai 
professorinimityksen kasvatustieteen, erityisesti sotilaspe-
dagogiikan, alalle tammikuussa 1999 ja jäi Maanpuolustus-
korkeakoulusta eläkkeelle vuoden 2009 alkupuolella.

”Kokemani Maanpuolustuskorkeakoulu vuosina 1994–2009 
on ollut muutosten leimaama organisaatio ja yhteisö. Tunnetus-
ti suuri ristiriitojen synnyttäjä on ollut upseerikoulutuksen aka-
teemistaminen. Ehkä kärjistynein ja ongelmallisin seikka on, 
että sotilas-/upseerikulttuuriin tuntuu syvästi kuuluvan aka-
teemisiksi nimettyjen asioiden kammoksuminen, kun toisaal-
ta juuri upseeristo itse on halunnut kehittää ammattikuntan-
sa akateemiseksi.”

Professori Toiskallio arvioi vuonna 1991 käynnistyneen uu-
distuksen olleen varsin hyvä kokonaisuudessaan. Vuonna 
2001 käynnistyneestä uudistuksesta hän toteaa, että ”sen 
ainoa ansio lienee kandidaatin ja maisterin tutkintonimikkeiden 
käyttöön vakiinnuttaminen”. Hän perustelee näkemystään 
muun muassa pääaineen teoriaopintojen supistumisella:

”Bolognan uudistus teetti paljon työtä, joka merkittävällä ta-
valle kehitti Maanpuolustuskorkeakoulua valitulla tiellä, yli-
opistona. Uusien SK- ja SM-tutkintojen rakentaminen vastasi 
haasteellisuudessaan itsenäisyyden alkuvuosina tehtyjä Kadetti-
koulun ja Sotakorkeakoulun opetussuunnitelmatöitä, joskin lie-
nee näitä ”vallankumouksellisempi”. Varsinkin uutta oppiai-
nepohjaisuutta on kärkevästikin arvosteltu. Mielestäni on kyse 
”historiallisen dialektiikan” askeleesta, joka oli uskallettava ot-
taa. Ilman sitä opintojen aito akateeminen (sanan positiivises-
sa mielessä, ei vastakohtana käytännöllisyydelle) syventäminen 
olisi ehkä ollut mahdotonta. Kun nyt sotatieteiden eri alat pys-
tyvät kehittymään ja tarjoamaan yhä perusteellisempaa opetus-
ta, seuraava kiireinen askel on kehittää sotatieteellistä alaa ko-
konaisuutena.” 

 » REHTOR IN ARV IO ITA 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Vesa 
Tynkkynen arvioi syksyllä 2011 lukuvuoden avajaisissa pitä-
mässään puheessa myös sotatieteellisiä perustutkintoja. 

Professori Jarmo Toiskallio pitämässä virkaanastujaisesitelmäänsä  
vuonna 1999. 



Tulin Mikkelistä Maanpuolustuskorkea-
kouluun asuttuani perheestäni erillään 
kolme vuotta. Minulla ei ollut aiempaa 

kokemusta sotakouluista opiskeluaikoja lu-
kuun ottamatta.

Ensimmäinen tehtäväni oli siirtää Jat-
kotutkinto-osasto Liisankadulta Santaha-
minaan. Siirto sujuikin nopeasti ja hyvin, 
kiitokset yleisesikuntaupseerikurssin joh-
tajan, eversti Partasen pätevän toiminnan. 
Seuraava asia, jonka koin tehtäväkseni, oli 
koulutusuudistuksiin liittyneen tilatarvevies-
tin saattaminen eteenpäin. Tehtiin laskelmia 
ja päivitettyjä ehdotuksia lisärakentamisesta. 
Ne kaikuivat kuitenkin kuuroille korville. 

Aikanani perustettiin Täydennyskoulu-
tusosasto. Se osoittautui menestykseksi. 
Hieman harmitti, kun toiminnan käynnistyt-
tyä Pääesikunta otti pätevän koulutussuun-
nittelijan Pääesikuntaan. Käytännössä sitä 
toteutti vain Maanpuolustuskorkeakoulu, 
ja tuntui siltä, että lisättiin vain yksi byro-
kratiaporras.

Atk-opetus laajeni noina parina vuotena 
rajusti. Esikunnan alakerran käytävälle raken-
nettiin yleinen atk-tila luokkarakennuksessa 
olevien opetustilojen 
lisäksi. Laitteiston 
käsketty uudistamis-
vauhti hirvitti. Paikat 
täyttyivät hylätyistä 
koneista, joita suurin 
kustannuksin sitten 
kuskattiin pois.

Käytännön asioi-
den hoitaminen vei 
aikani siten, että en 
ehtinyt merkittävis-
sä määrin paneutua 
koulutusuudistuksen 
suunnitteluun. Jätin 
sen suosiolla koulut-
tamisesta paremmin 
perillä olleiden toimi-
joiden hoidettavaksi. Korkeakoulujen arvioin-
tineuvoston arviointi oli merkittävä tapahtu-
ma, jonka yhteydessä saimme osaksemme 
suurta arvonantoa. Arvioinnin lopputuloskin 
oli muistini mukaan hyvä akateemisuuden 
alkutaipaleella olleelle Maanpuolustuskorke-
akoululle. Suhteet muihin yliopistoihin olivat 
hyvät. Näkemykseni mukaan muut yliopistot 
arvostivat muun muassa Maanpuolustuskor-
keakoulun luotettavuutta ja täsmällisyyttä.

Opettajakunnan vaihtuvuus oli monien 
yhteenottojen aihe Pääesikunnan henki-
löstöosaston ja sen johdon välillä. Aiempi 

käytäntö, jonka mukaan Sotakorkeakoulu 
ja Kadettikoulu yleensä valitsivat opetta-
jansa, oli muuttunut normaaliksi nopeaksi 
virkakierroksi. Tämä haittasi esimerkiksi op-
pilaiden arviointia, kun opettajat vaihtuivat 
kesken kurssia jopa useamman kerran. Saa-
tiin sovittua periaatteellinen sopimus vähin-
tään kolmen vuoden opettajajaksosta, mutta 
laadittua sopimusta ei noudatettu. Työsken-

telystä Pääesikunnan 
kanssa jäivät mieleeni 
myös tulosneuvottelut, 
joissa harmitti Maan-
puolustuskorkeakoulun 
täydellinen epäsuhta 
muiden Pääesikunnan 
henk i lös töosas ton 
alaisten toimintayksi-
köiden kanssa. Aikaa 
varattiin kaikille sa-
man verran. Maan-
puolustuskorkeakoulu 
olisi kuulunut aivan eri 
orrelle.

Varusmiespalvelun 
opintojen hyväksi lu-
ettavuus oli toimikau-

tenani korostetusti esillä. Pääesikunnan 
aloitteesta varusmiespalvelun johtajakou-
lutuksesta esitettiin hyväksyttäväksi opin-
toviikkoja yliopistotutkintoihin. Varusmies-
ten johtajakoulutusvihkojen kehittäminen 
ja täyttäminen joukko-osastoissa normien 
määrittämiseksi oli tuolloin ajankohtaista. 
Siviiliyliopistot hyväksyivät niistä opintoviik-
koja oman harkintansa mukaan. Itse olin 
sitä mieltä, että me aliarvioimme omaa 
varusmieskoulutustamme, kun esitimme 
niistä kovin vähän opintoviikkoja hyväksi 
luettavaksi. 

Prikaatikenraali Lauri Kiianlinna
HALLINTOJOHTAJA 1998 – 2001

Käytäntöjä kehitettiin 
ja luotiin

”Täydennys- 
koulutusosasto 

osoi�autui
menestykseksi.”
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Hänen mukaansa sotatieteiden kandidaattien tutkinnon 
kokonaisrakenne oli sisällöltään kunnossa, koska valmis-
tuneiden kandidaattien ja heidän esimiestensä antama 
viivästetty palaute tutkinnon tuottamista valmiuksista oli 
ollut sangen positiivinen. Rehtori totesi, että tutkinnon 
rakenteessa oli kuitenkin eräitä periaatteellisia kysymyksiä, 
jotka oli jatkossa otettava tarkastelun alle.

”Sotatieteiden kandidaatin tutkinto on erittäin hienojakoi-
nen. Pääaineita tai niihin verrattavia suuntautumisvaihtoeh-
toja on kuusi. Samaan aikaan opiskelijat jakaantuvat kolmen 
eri puolustushaaran kesken ja edelleen lukuisiksi aselaji- ja toi-
mialalinjoiksi, joilla kaikilla on omat tavoitteensa pääaineiden 
tavoitteiden rinnalla Jos opiskelijoita olisi useita satoja, esitet-
ty monimuotoisuus tuntuisi perustellulta. Nyt tämä valinnai-
suuden kirjo tarjotaan vuosittain noin 150 opiskelijalle. Opiske-
lijan näkökulmasta tämän tyyppinen monimuotoisuus on var-
masti erinomainen asia. Tutkintojen suunnittelun ja läpivien-
nin sekä resurssien tehokkaan käytön näkökulmasta ei voida sa-
noa samaa.
Opintojen vapaata valinnaisuutta on nykyään rajattu aiem-
pia vuosia enemmän. Tämä tarkoittaa lähinnä pääaineopin-
tojen aloituspaikkojen rajaamista puolustushaarojen tarpeiden 
mukaisesti. En ole aina saanut ajamalleni linjalle opiskelijoiden 
varauksetonta hyväksyntää, rajoittaahan tämän tyyppinen reu-
naehtojen asettaminen yksilön valintamahdollisuuksien kaven-
tamista yhteisen edun nimissä.
Vaikka monimuotoinen opetustarjonta saadaankin toimimaan 
kohtuullisen hyvin määrättyjä reunaehtoja asettamalla ja tar-
kasti suunnittelemalla, joudutaan koko tutkintoa tarkastele-
maan muutaman vuoden kuluttua uudelleen. Puolustushaara- 
ja aselajijakoa ei voida eikä ole tarpeenkaan poistaa ainakaan 
perustutkintojen tasolla. Sen sijaan perinteinen oppiainepohjai-
nen periyliopistollinen ajattelutapa joudutaan asettamaan  

Rehtori Vesa Tynkkysen mielestä sotatieteellisen perustutkinnon 
rakenne oli kunnossa vuonna 2011, mutta myös tarkistuksia oli 
tehtävä jatkotutkinnon uudistamisen yhteydessä. 
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ainakin tarkastelun alle. Tällöin rinnalla tulee tarkasteluun ai-
nakin puhtaasti osaamispohjainen läpivienti nykyisen yleisesi-
kuntaupseerikurssin tapaan.”

Rehtori korosti puheessaan, että hänen esittämänsä mah-
dolliset muutokset ajoittunevat jatkotutkinnon uudistami-
sen jälkeisiin vuosiin eli aikaisintaan vuoteen 2015.136 

Pääsykoe, sitoumukset ja opinto- 
sosiaaliset edut sekä rekrytointi
Pääsykokeet muutoksineen

Upseerikoulutusuudistuksesta 1991 annetun asetuksen 
(908/1991 § 15) mukaan opiskelijaksi Kadettikouluun 
voitiin hyväksyä hakija, joka oli suorittanut ylioppilastutkin-
non tai saanut vastaavan koulutuksen ulkomailla. Samoin 
opiskelijaksi hyväksyttiin reserviupseerin koulutuksen 
saanut henkilö, joka oli suorittanut opistoasteen tutkinnon. 
Lisäksi opistoupseerin tutkinnon tai toimiupseerin ylem-
män virkatutkinnon suorittaminen antoi oikeuden upseerin 
tutkintoon. Opiskelijan tuli olla henkiseltä ja fyysiseltä 
kunnoltaan ja terveydeltään sekä elämäntavoiltaan sopiva 
upseerin ammattiin sekä johtamis- ja kouluttamistehtäviin. 
Lisäksi opiskelijaksi pääseminen edellytti Pääesikunnan 
määräämien soveltuvuustestien ja kokeiden hyväksyttyä 
suorittamista. 

Valintatilaisuuteen Santahaminaan kutsuttiin hakuasia-
kirjojen perusteella tarpeellinen määrä pyrkijöitä. Valinta-
tilaisuudessa toteutettiin psykologinen soveltuvuusarvio, 
fyysisen kunnon testi ja lääkärintarkastus. Psykologinen 
soveltuvuusarvio sisälsi psykologiset testit, henkilökoh-
taisen haastattelun ja ryhmäkokeen. Soveltuvuusarvioin-
nissa yksikin hylätty osio oli karsiva. Samoin 12 minuutin 
juoksutestin alle 2 600 metrin tulos oli karsiva tekijä.137 
Ilmavoimien ja Merivoimien opiskelijoille oli omat erityis-
vaatimuksensa.138 

Maanpuolustuskorkeakoulun muodostamisesta johtu-
vassa asetuksessa (668/1992 § 10) lisättiin vaatimuksiin 
ikärajaksi enintään 25 vuotta, mutta samalla todettiin, 
että ikärajasta voidaan erityisistä syistä poiketa. Vuoden 
1995 asetusmuutoksessa lentäjäksi koulutettavan ikärajaksi 
määritettiin enintään 23 vuotta (772/1995 § 10). Seuraa-
van kerran yleistä ikärajaa alennettiin 24 vuoteen 1997 
annetussa asetusmuutoksessa (888/1997 § 10). Samalla 
reserviupseerikurssin suorittamisen ehdoton vaatimus lie-
veni muotoon ”tai saanut vastaavan pääesikunnan hyväksymän 
sotilaskoulutuksen”.

Seuraava merkittävä muutos tapahtui vuoden 2001 kou-
lutusuudistuksessa. Tällöin asetusmuutoksessa (612/2001 § 
10) varusmieskoulutuksen lähtövaatimuksena oli reservin-
upseerin koulutus. Näin upseerin koulutusohjelmaan voitiin 
hyväksyä reservin aliupseerin koulutuksen suorittanut 
hakija, jos hän ennen opintojensa aloittamista suorittaa 

Kaksipäiväisestä kadettikurssin valintakokeesta suurin osa kuluu sisätiloissa muun muassa aineistokokeen parissa. 
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reserviupseerin koulutuksen. Näitä täydentäviä kursseja on 
tämän jälkeen järjestetty Maasotakoulussa ja Reserviupsee-
rikoulussa. Valintakokeessa fyysisen kunnon mittaavan 12 
minuutin juoksutestin karsiva raja alennettiin Pääesikunnan 
päätöksellä naisilla 2 300 metriin ja miehillä 2 500 metriin. 
Rajaa alennettiin, koska lahjakkaan aineksen pelättiin kar-
siutuvan liian korkean rajan takia.139 

Koulutusuudistuksessa 2006 valintakokeeseen lisättiin 
uudistuksen myötä myös aineistokoe, jossa pyrkijä laati 
esseen etukäteen annetun aineiston perusteella.

Vuoden 2013 sotatieteiden kandidaatin ja maisterin 
opintoihin johtavien opintojen pääsykoe sisältää soveltu-
vuuskokeen ja valintakokeen. Soveltuvuuskokeeseen kuluu 
persoonallisuus- ja kykytestit, ryhmäkoe ja haastattelu. Va-
lintakokeeseen kuluu 12 minuutin juoksutesti, aineistokoe 
ja lääkärintarkastus sekä erikseen määrättäville hakijoille 
tehtävä huumetesti. 

Hakukelpoisuusvaatimuksena on Puolustusvoimien 
luokituksen mukainen palveluskelpoisuusluokka A. Hakijan 
tulee olla enintään 26-vuotias, mutta ikärajasta voidaan 
poiketa rehtorin päätöksellä. Lisäksi hakijoiden soveltu-
vuudesta on määritetty erityisvaatimuksia muun muassa 
näkökyvystä ja kuulosta. 

Päähaussa hakeudutaan suorittamaan tutkintoa maaso-
talinjalle ja merisotalinjalle sekä ilmasotalinjan johtamisjär-
jestelmäopintosuunnalle ja lentotekniselle opintosuunnalle. 

Liikuntakasvatusupseeri, yliluutnantti Manne Isoranta (keskellä) 
pitää huolen koko henkilökunnan fyysisestä kunnosta. 

Valintakokeessa kysytään paitsi kuntoa myös hieman huumori
nta

jua
. 
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Opiskelijaksi hakeudutaan valtakunnallisessa yliopistojen 
sähköisessä yhteishaussa. Ilmavoimien ohjaajaopintosuun-
nalle ja Maavoimien sekä Rajavartiolaitoksen helikopterioh-
jaajaopintosuunnille on järjestetty erillishaku.140

Mittareita tarkistettu useasti 

Koulutusuudistukseen 2006 liittyi soveltuvuustestien ja 
fyysisen kunnon mittareiden tarkistuksia. Puolustusvoimien 
henkilöstöpäällikön, kenraaliluutnantti Esa Tarvaisen seu-
rantakäynti141 vuonna 2004 Maanpuolustuskorkeakoulussa 
käynnisti valintakokeen 12 minuutin juoksutestin karsivan 
rajan tarkistamisen. Käydyissä keskusteluissa henkilös-
töpäällikkö totesi olevansa huolissaan nuorten fyysisen 
kunnon laskusta ja lihavoitumisesta. Tehtyjen tutkimusten 
perusteella kenraaliluutnantti Esa Tarvainen teki päätök-
sen,142 että vuonna 2006 käynnistyvän, Bolognan prosessin 
mukaisen upseerin koulutusohjelman valintatilaisuudessa 
12 minuutin juoksutestin karsivaksi rajaksi asetetaan mo-
lemmille sukupuolille 2 600 metriä. Perusteluina todettiin 
muun muassa, että ”uusimmat kansainväliset ja kotimaiset 
tieteelliset tutkimustulokset ovat vahvistaneet sen, että valmistuvien 
upseereiden suunnitellut sodan ajan tehtävät edellyttävät vähin-
tään esitetyn tasoista kestävyyskuntoa.” 143

Juoksutestin karsintaraja on herättänyt tasaisin vä-
liajoin keskustelua. Esimerkiksi tasa-arvovaltuutettu Pirkko 
Mäkinen esitti vuonna 2011 mielipiteenään, että sama 
karsintaraja molemmille sukupuolille suosii miehiä.144 
Maanpuolustuskorkeakoulun vastineessa perusteltiin tutki-
muksiin viitaten, että karsivan rajan tulee olla molemmilla 
sukupuolilla sama. Vastineessa todettiin tasa-arvon olevan 
myös sitä, että vaatimukset ovat kaikille samat, sillä Puo-
lustusvoimissa ei ole erikseen määriteltyjä tehtäviä hyvä- ja 
huonokuntoisille.145

Vuoden 2011 pääsykokeissa juoksutestin miesten keski-
arvo oli 2 798 metriä ja naisten 1 991 metriä.146

Fyysisen kunnon seuranta

Upseerin virkaan nimittämisen edellytyksenä on myös 
tietty fyysisen kunnon taso, joka määritetään tarkemmin 
Pääesikunnan antamissa ohjeissa. Sotilashenkilöstön fyy-
sistä työkykyä ilmaistaan henkilökohtaisella kuntoindeksillä 
(HKI). Se määräytyy lihaskuntoindeksin, joka on neljän 
lihaskuntotestin luokkien summa, sekä kestävyystestin 
perusteella. Puolustusvoimien kenttäkelpoisuustestei-
hin kuuluvat sekä fyysistä työkykyä arvioivat kuntotestit 
(kestävyystestit ja lihaskuntotestit) että kenttäkelpoisuutta 
arvioivat kenttätestit (palvelusammunnat, kartanluku ja 
suunnistussuoritus sekä jalka-, polkupyörä- tai hiihtomars-
sisuoritus). 

Kandidaattiopiskelijoiden tulee suorittaa kenttäkelpoi-
suustestit jokaisena opintovuotenaan. Heidän on saavu-
tettava ennen upseerin virkaan nimittämistä vähintään 
tyydyttävä fyysisen työkyvyn taso (HKI 3,0). Virkaan 

nimittämistä edeltävän vuoden kuntotestissä (12 minuutin 
juoksutesti) on lisäksi saavutettava vähintään 2600 metrin 
tulos. Maisteriopiskelijoiden tulee osoittaa vuosittain fyy-
sinen suorituskyky Pääesikunnan määräysten mukaisesti. 
Sotilasopiskelijan tulee osoittaa jokaisen kalenterivuoden 
aikana sekä kenttäkelpoisuutensa että fyysinen kunton-
sa kenttäkelpoisuustesteissä. Opiskelijan tulee saavuttaa 
viimeisen kalenterivuoden aikana fyysisen kunnon testeistä 
minimissään HKI 2,0.147 

Tutkinnot mahdollistetaan siviileille

Laissa Maanpuolustuskorkeakoulusta (1124/2008 § 16) 
täsmennettiin kelpoisuusvaatimuksia. Tällöin eroteltiin toi-
sistaan kelpoisuus pelkästään sotatieteellisiin tutkintoihin 
johtaviin opintoihin ja upseerin virkaan johtaviin opintoihin. 
Tämän perusteena oli mahdollistaa myös muiden kuin 
upseerin tehtäviin pyrkivien henkilöiden kouluttaminen 
sotatieteellisissä opinnoissa. Pelkästään sotatieteellisiin 
tutkintoihin johtaviin opintoihin perusvaatimukset ovat 
normaalit korkeakoulututkinto-opiskelijalta edellytettävät 
vaatimukset. Lisämääreenä on, että Maanpuolustuskor-
keakoulu toteaa hakijalla olevan tulevia opintoja varten 
riittävät tiedot ja valmiudet. Upseerin virkaan johtaviin 
opintoihin otettavan henkilön tulee uudistetun lain 
mukaan olla Suomen kansalainen. Ensimmäinen siviileille 
tarkoitettu maisteriohjelma käynnistettiin vuonna 2011 
pidetyn erillishaun perusteella. Siviileille kohdistettua sota-
tieteiden kandidaatin koulutusohjelmaa ei näillä näkymin 
olla käynnistämässä 

Pääsykoetilastoja 

Kadettikurssille pyrkivien määrä vaihteli 1990-luvulla noin 
300–550 hakijan välillä. Vuosittain nelivuotiseen upsee-
rikoulutukseen valittiin noin sata henkilöä vaihteluvälin 
ollessa 90–140. Keskimäärin valintaprosentti oli noin 31 
prosenttia hakijoiden määrästä. Sisään päässeiden määrä 
hakijoista oli pienimmillään noin 16 prosenttia vuonna 
1992 ja enimmillään noin 44 prosenttia vuonna 2000.

Upseerikoulutuksen uudistuksen 2001 myötä oli 
sotilasuralle halukkailla mahdollisuus valita vain upseeri-
koulutukseen liittyvät vaihtoehdot. Samalla myös reservin 
aliupseereilla oli mahdollisuus pyrkiä upseerikoulutukseen. 
Uudistuksen myötä halukkaiden määrä nousi jälleen yli 500 
henkilön, ja enimmillään se oli 756 henkilöä vuonna 2003 
ja vähimmillään 516 henkilöä vuonna 2001. Vuosittain 
koulutukseen pyrki noin 50 naista. Upseerikoulutuksen eri 
tasoille valittiin vuosittain enimmillään 326 ja vähimmillään 
167 henkilöä vuosina 2001 – 2005. Keskimäärin valintapro-
sentti oli noin 38 prosenttia hakijoiden määrästä.148 

Seuraavan vuonna 2006 alkaneen uudistetun upseeri-
koulutuksen pyrkijätilastoihin vaikutti käynnistymässä ollut 
uusi aliupseerikoulutus. Vuonna 2006 pyrkijöitä oli 601 
henkilöä, joista naisia oli 40. Tutkintoihin johtavan koulu-
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tuksen aloitti 160 henkilöä, joista neljä oli naisia. Enimmil-
lään upseerikoulutukseen haki 662 henkilöä vuonna 2013. 
Näistä Ilmavoimien ohjaajaksi haki 41 henkilöä. Upseerin 
tutkintoon johtavaan koulutukseen pyrkivien naisten luku-
määrä vaihteli välillä 40–27. Keskimäärin aloitusprosentti 
oli noin 27 prosenttia hakijoiden määrästä.149 

Vuonna 2013 pyrkineistä 662 hakijasta varusmiehenä 
reserviupseerikurssin suorittaneita oli noin 58 prosenttia 
ja reservialiupseerikurssin suorittaneita noin 41 prosenttia. 
Joukkueenjohtajakurssin suorittaneita oli 34 ja opistoup-
seerin tutkinnon suorittaneita yksi. Suomalaisen ylioppilas-
tutkinnon tai kansainvälisen IB-tutkinnon suorittaneita oli 
520 ja toisen asteen tutkinnon suorittaneita 131. Pääsyko-
keeseen kutsuttiin 476 hakijaa, joista paikalle saapui 422 
henkilöä.150 

Upseerin perusopintojen valmistumistilastot

Vuonna 1991 alkaneessa koulutusohjelmassa valmistui 
upseereita vuosittain keskimäärin 102. Pienin lukumäärä oli 
77 upseeria vuonna 1992 ja suurin lukumäärä 132 upseeria 
vuonna 1991. Valmistumisprosentti oli keskimäärin 92 pro-
senttia. Ensimmäinen nainen valmistui vuonna 2000, kun 
kadetti Titta Lindqvist valmistui 83. Kadettikurssilta.

 Yhteensä 17 naista valmistui vuosina 1991–2000 
alkaneilta kadettikursseilta. Vuonna 1994 ei valmistunut 
upseereita koulutusuudistuksen siirtymävaiheen vuoksi.151 

Vuonna 2001 alkaneen koulutusohjelman valmistumis-
tilastoja:

Valmistumistilastot vuosina 2001–2005 alkaneilla kadettikursseilla

Aloitusvuosi Perusopinnot Kandidaatit Maisterit

2001 – 73 130

2002 36 110 127

2003 69 97 115

2004 50 59 118

2005 41 37 93

Yhteensä 196 376 456

Valmistumisprosentti oli vuonna 2001 alkaneessa koulutusohjelmassa keskimää-
rin 93. Naisia valmistui vuosina 2001 – 2005 alkaneista upseerikoulutusohjelmista
perusopinnot suorittaneena 12, sotatieteiden kandidaattina 35 ja sotatieteiden

maisterina 39.152

Vuonna 2006 alkaneessa koulutusohjelmassa koulutettiin 
viimeisen kerran määräaikaisia reserviupseereita perusopin-
noissa. Näiden vuonna 2007 valmistuneiden määräaikais-
ten kouluttajien lukumäärä oli 13. Tässä koulutusohjelmas-
sa sotatieteiden kandidaatin tutkinto suoritettiin kolmessa 
vuodessa. 

Valmistuneet sotatieteiden kandidaatit vuosina 2009–2012

Valmistumisvuosi Naiset Miehet Yhteensä

2009 4 111 115

2010 3 122 125

2011 5 116 121

2012 2 123 125

Vuosina 2009 – 2012 valmistuneiden kurssien valmistumisprosentti oli  

keskimäärin 90. 153

Elokuussa 2012 valmistuneet sotatieteiden kandidaatit… 
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…marssivat tasavallan  
presidentin linnaan … 

… kadettien ylentämis- ja  
nimittämistilaisuuteen. 
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Ensimmäinen uuden koulutusohjelman mukainen sota-
tieteiden maisterikurssi valmistui vuonna 2011. Tällöin 
valmistui 77 sotatieteiden maisteria, joista naisia oli neljä. 
Valmistumisprosentti oli noin 89.

Palvelussitoumukset

Koska upseerikoulutus on opiskelijalle maksutonta, on kat-
sottu kohtuulliseksi sitouttaa upseerit ainakin joksikin aikaa 
työtehtäviin. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkintoihin joh-
tavaan koulutukseen pyrkivän on kirjallisesti sitouduttava 
palvelussuhteeseen Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitok-
sessa koulutuksen alkamispäivästä tai tutkinnon suorit-
tamispäivästä lukien puolustusministeriön määräämän 
vähimmäisajan mukaisesti. Jos asianomainen palvelussitou-
musaikanaan irtisanoutuu tai irtisanotaan Puolustusvoimis-
ta muun syyn kuin sairauden vuoksi, hänen on korvattava 
opiskelustaan valtiolle aiheutuneet kustannukset niin kuin 
puolustusministeriö tarkemmin määrää.154 Pääsääntöisesti 
sitoumusaika on kaksi kertaa opiskeluajan pituus. Sitoumus 
koskee täysin palkkaeduin tapahtuvaa opiskelua. 

Sitoumusajan pituutta tai sitoumuskorvauksen määrää 
on tarkistettu aika-ajoin. Vuonna 2008 Maanpuolustus-
korkeakoulusta annetun lain mukaan sitoumusajan pituus 
on sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittamisesta lukien 
enintään neljä vuotta ja sotatieteiden kandidaatin tutkin-
non osalta enintään kolme vuotta. Lentäjäksi ja tähystä-
jäksi opiskelevana, sotilasvirkaan koulutettavana oppilaana 
sitoumus on enintään 14 vuotta koulutuksen alkamisesta. 

Opiskelija voi keskeyttää opintonsa Maanpuolustuskor-
keakoulussa omasta anomuksestaan ilman että palvelus-
sitoumus astuu voimaan. Jos asianomainen ei ota vastaan 

koulutustaan vastaavaa virkaa, irtisanoutuu virastaan tai 
irtisanotaan itsestään johtuvasta muusta kuin sairauden 
aiheuttamasta syystä palvelussitoumusaikanaan, hänen on 
korvattava opiskelustaan valtiolle aiheutuneet kustannuk-
set.155 

Opintososiaaliset edut

Upseerin tutkinnon suorittaminen on opiskelijalle ilmaista. 
Kadetille on annettu opiskelun ajaksi korvauksetta opetus-, 
majoitus-, muonitus-, vaatetus-, ja terveyden- ja sairau-
denhoitopalvelut sekä opiskeluvälineet. Lisäksi maksetaan 
päivärahaa ja osa matkustamiskustannuksista. Päivärahan 
määrä on suhteutettu valtion virkamiehen päivärahaan. 
Vuonna 1991 tehdyn upseerikoulutuksen uudistuksen 
alkuperäinen suunnitelma edellytti, että neljännen vuosi-
kurssin kadetit otettaisiin virkasuhteeseen erikseen sovit-
tavalla palkalla. Valtion huonon taloustilanteen takia tämä 
menettely koski vain vuosina 1991 ja 1992 aloittaneita 
kadettikursseja.156 Edellä todetun palkkausmenettelyn koh-
teena olleet kadetit komennettiin väliaikaisena hoitamaan 
luutnantin virkaa niihin joukko-osastoihin, jotka heille oli 
vahvistettu tuleviksi palveluspaikoiksi. Palkanmaksusta 
vastasi kyseinen joukko-osasto.157 

Syksyllä 1993 kursseille pyrkiville ilmoitettiin, että heille 
maksetaan kurssipäivärahaa koko opiskeluajalta. Tästä 
tulikin sitten pysyvä käytäntö. Päivärahan määrää on 
vuosikurssikohtaisesti ajoittain muutettu. Vuonna 2012 
päiväraha oli 36 euroa. Matkustamiskustannuksista kade-
tille korvataan kaksi opiskelupaikan ja koti- tai asuinpaikan 
välistä matkaa Suomessa jokaista täyttä opiskelukalente-
rikuukautta kohden. Matkustamiskustannukset korvataan 

Hakijamäärä sotatieteellisiin opintoihin on säilynyt hyvällä tasolla viime vuosina. Kadettien läsnäolo turuilla ja toreilla on keskeistä vakaan 
maineen ylläpitämisessä. 
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valtiolle edullisimman kulkuneuvon aiheuttamien kustan-
nusten perusteella.158 

Rekrytointi 

Upseerikoulutuksen rekrytointiin on jatkuvasti kiinnitetty 
erityistä huomiota. Ajoittain on ryhdytty erikoistoimiin 
esimerkiksi pääsykoetilastojen perusteella. Näin tapahtui 
esimerkiksi vuonna 1974, jolloin puolustusvoimain komen-
tajan päätöksen perusteella muodostettiin kenraalimajuri 
Jukka Pajulan johtama työryhmä selvittämään upseerien ja 
toimiupseerien rekrytointia ja sen kehittämismahdollisuuk-
sia.159 Puolustusvoimissa rekrytointia helpottavana tekijänä 
on se, että pääosa miespuolisesta ja osa naispuolisesta 
ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen. Varusmiespal-
velus tarjoaa hyvät edellytykset upseerin uran markkinoin-
tiin. 160

Vuoden 1991 upseerikoulutusuudistuksen käynnistänyt 
Aaltosen työryhmä esitti rekrytointipohjan laajentamista 
myös reservin aliupseereita koskevaksi sekä upseerin am-
matin arvostuksen nostamista ja tiedottamisen tehostamis-
ta. Työryhmä oli laskenut vuosittaisen upseerikoulutustar-
peen ja esitti aloitusvahvuudeksi noin 150 sekä vuodesta 
1992 alkaen noin 120 opiskelijaa.161 Upseerikoulutuksen 
suunnittelua jatkanut Ilmolan työryhmä otti myös kantaa 
rekrytointiin ja totesi, että kadettikurssien valintamenette-
lyssä ei pidä laskea tasoa. Palkkauksen kehittämisen lisäksi 
työryhmä suositteli opiskeluilmapiirin muuttamista avoi-
memmaksi ja opetusmenetelmien sekä opetusmateriaalin 
tason nostamista vastaamaan tiedekorkeakoulun vaati-
muksia. Työryhmä otti myös kantaa yleisesikuntaupseerien 
rekrytointiin ja suositteli ”positiivista opiskeluoikeutta” eli 
mahdollisuutta perustellusti siirtää opiskelun aloittamisen 
ajankohtaa kurssille valinnan jälkeen.162 

Vuoden 2001 koulutusuudistuksen perusteena olleessa 
perusselvitystyöryhmän loppuraportissa käsiteltiin rekry-
tointia työryhmän II/1998 saapumiserän varusmiesjohta-
jille tekemän kyselyn perusteella. Sen perusteella tultiin 
muun muassa johtopäätökseen, että tärkeimpänä syynä 
Puolustusvoimissa työskentelyyn vastaajat pitivät ammatin 
mielenkiintoisuutta. Hyvinä puolina pidettiin erityisesti työn 
tärkeyttä sekä sotilastehtävissä mahdollisuuksia jatkokou-
lutukseen, uralla etenemiseen ja kansainvälisiin tehtäviin. 
Työryhmä päätyi aiempaan johtopäätökseen: ”varusmiespal-
velusta on korostettava tärkeimpänä Puolustusvoimien sotilashen-
kilöstön rekrytointikanavana.” 163 

Upseerikoulutusuudistuksen rekrytointisuunnitelmien 
pohjalta aloitettiin tiedotus- ja rekrytointikampanja vuoden 
2000 loppuun mennessä. Työryhmää johti komentajakap-
teeni Pekka Varjonen henkilöstöosastosta ja Maanpuolus-
tuskorkeakoulun edustajana oli kapteeni Markku Hugg.164 
Työryhmä määritti rekrytoinnin tavoitteeksi rekrytoida 
kyvykäs, motivoitunut sekä henkisiltä ja fyysisiltä omi-
naisuuksiltaan upseerin ammattiin sopiva hakijajoukko. 

Rekrytoinnin keinot kattoivat kaikki mahdolliset viestintä-
tavat ja -välineet. Yhdeksi teemaksi valittiin iskulause ”Tee 
työtä jolla on tarkoitus”. Teemalause syntyi Puolustusvoimien 
henkilöstölle tehdyn kyselyn pohjalta. Mainoslauseen 
muokkasi lopulliseen muotoonsa mainostoimisto. Kam-
panja oli menestys, ja muut valtion laitokset kritisoivat sitä 
kilpailuhenkisyydestä.165 

Vuosien kuluessa rekrytoinnissa on entistä enemmän 
hyödynnetty muun muassa messuja ja muita vastaavia 
tapahtumia. Rekrytointiviestinnästä vastaa Maanpuolustus-
korkeakoulun Opintoasiainosasto, jonka viestinnän tulee 
tukea Puolustusvoimien työnantajakuvaa. Vuodelle 2012 
laaditun suunnitelman166 mukaan rekrytointiviestinnällä py-
rittiin vahvistamaan Maanpuolustuskorkeakoulun asemaa 
Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen joukossa. Vuodelle 
2012 valittiin teemalauseiksi ”Suomen ryhdikkäin yliopisto” ja 
”Kaikki johtajat eivät kulje liituraitapuvussa”. Teemat korostivat 
Maanpuolustuskorkeakoulun asemaa teorian ja käytännön 
saumattomasti yhdistävänä korkeakouluna. 

Rekrytoinnin kohderyhmiksi valittiin toisen asteen 
opintoja suorittava nuoriso, varusmiespalveluksessa olevat 
henkilöt, reservin aliupseerit ja upseerit, opinto-ohjaajat se-
kä ylempää korkeakoulututkintoa tavoittelevat kansalliseen 
tai kansainväliseen turvallisuuteen suuntautuneet henkilöt. 
Rekrytointikanavina käytettiin pääsääntöisesti sähköistä 
mediaa sekä lehtimainontaa, messutapahtumia, vierailu-
ja oppilaitoksiin ja suurimpiin joukko-osastoihin. Lisäksi 
osallistuttiin opinto-ohjaajien valtakunnallisille koulutuspäi-
ville sekä jaettiin valinta- ja opinto-opasta eri yhteyksissä. 
Vuonna 2012 Maanpuolustuskorkeakoulu osallistui messu- 
ja koulutustapahtumiin, kuten DuuniExpo-messut, Hamina 
Tattoo, Turvallisuus ja puolustus -messut sekä Studia-mes-
sut. Rekrytoinnissa on myös keväästä 2012 alkaen hyödyn-
netty Puolustusvoimien omaa Facebook-sivustoa. 

Kadetit toteuttivat jo pitkään jatkuneen toimintatapa-
mallin mukaisesti vierailuja entisiin toisen asteen oppi-
laitoksiin niiltä saatujen pyyntöjen perusteella. Edelleen 
jatkettiin perinteistä Reserviupseerikoulun oppilaiden 
esittelyvierailua Maanpuolustuskorkeakoululla. Lisäksi 
Opintoasiainosaston ja Kadettikoulun edustajat toteuttivat 
vierailukiertueen suurimpiin varusmieskoulutusta antaviin 
joukko-osastoihin.167 

Upseerin jatkotutkinnot

Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteellisiä jatkotutkintoja 
ovat yleisesikuntaupseerin tutkinto ja sotatieteiden tohtorin 
tutkinto. Ammatillisesti orientoituneen yleisesikuntaupsee-
rin tutkinnon opinnot ovat 1990-luvun siirtymävaiheen jäl-
keen muodostuneet esiupseerikurssista ja yleisesikuntaup-
seerikurssista. Itsenäisenä kokonaisuutena esiupseerikurssi 
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on upseerin ylemmälle tehtävätasolle vaadittavaa täyden-
nyskoulutusta. Sotatieteiden tohtorin tutkinto opiskellaan 
tieteellisessä jatkokoulutusohjelmassa.168 Opetusministeri-
ön linjausten mukaisesti yleisesikuntaupseerin tutkinto ja 
sotatieteiden tohtorin tutkinto sijoittuvat korkeakoulutut-
kintojen kansallisessa viitekehyksessä kolmanteen sykliin 
(taso 8).169 

Lähtöasetelma

Puolustusvoimien upseerien koulutusjärjestelmän vaikutta-
vana tekijänä on ollut tavoitteiden kaksijakoisuus. Valmiuk-
sia on pyritty antamaan sekä rauhan ajan että poikkeus-
olojen tehtäviin. Näiden tavoitteiden painottuminen eri 
koulutusvaiheissa on aina harkittu erikseen. Alkuvaiheen 
koulutusideologiana oli aina 1990-luvulle saakka lyhyiden, 
vain seuraavaan tehtävään tähtäävien kurssien järjestämi-
nen. Näin upseeri oli muutaman vuoden välein saamassa 
jatkokoulutusta seuraavaan tehtävään. 

Upseerin ammatin arvostuksen lisäämiseksi perus-
koulutuksen pituutta kasvatettiin ja opetukseen lisättiin 
yliopistollisia aineita ja samalla myös aikaisempien lyhyiden 
jatkokurssien oppisisältöjä. Vuosituhannen vaihteessa myös 
jatkokoulutuksessa pyrittiin koulutustapahtumien yhdistä-
misellä lyhentämään kokonaisopiskeluun tarvittavaa aikaa 
ja saamaan upseerit ”tuottavaan työhön”. Taloudelliset 
säästöpaineet olivat taustalla vaikuttamassa merkittävissä 
määrin tehtyihin ratkaisuihin. Samalla kuitenkin koulutuk-
sessa korostettiin elinikäisen oppimisen periaatetta, mikä 
asetti jokaiselle henkilökohtaisia paineita omaehtoiseen 
ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämisen. Tätä varten 
luotiin erilaisia mahdollisuuksia muun muassa tietotekniik-
kaa hyödyntäen.170 

Esiupseerikurssi 

Sotakorkeakoulussa järjestettiin 1925–1930 komentaja-
kursseja, joiden tavoitteena oli perehdyttää sodan ajan 
joukkoyksikön komentajan tehtäviin ja antaa perustiedot 
rykmentin johtamisesta. Maavoimissa joukkoyksiköllä 
tarkoitettiin noin tuhannen miehen muodostamaa organi-
saatiota. Tuolloinen rykmentti käsitti kolme pataljoonaa. 
Painopiste oli sodan ajan toiminnoissa, mutta valmiuksia 
annettiin myös rauhan ajan joukko-osaston komentajan 
tehtäviin. Sotien jälkeen vuodesta 1946 alkaen Taistelukou-
lu järjesti komentajakursseja, joiden nimi muuttui vuonna 
1958 esiupseerikurssiksi. Niiden pituus kasvoi puolesta 
vuodesta noin kahdeksaan kuukauteen. 

Upseerit, jotka eivät pyrkineet tai päässeet yleisesikun-
taupseerikoulutukseen, komennettiin noin kymmenen 
vuotta kadettikoulun päättymisen jälkeen esiupseerikurssil-
le. Sitä ennen he olivat käyneet noin 40 opintoviikon kap-
teenikurssin. Pääosa kapteenikurssin oppisisällöstä sisälly-
tettiin vuonna 1991 uudistettuun neljän vuoden mittaiseen 
kadettikoulutukseen. Viimeiset lyhennetyt kapteenikurssit 

Muistolaatta Sotakorkeakoulun perustamisesta 
ja esiupseerikurssin kunniataulu. 
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päättyivät vuonna 1994.171 Ilmavoimien upseerien luku-
määrän kasvun takia esiupseerikurssi jaettiin vuonna 1967 
yleiseen ja ilmasotalinjaan. Meriupseerien esiupseerikurssi 
toteutettiin Merisotakoulussa Maanpuolustuskorkeakoulun 
perustamiseen saakka.172 

Seuraava merkittävä muutos tapahtui 1990-luvun 
alkupuolella upseerikoulutusta kokonaisvaltaisesti uudis-
tettaessa. Puolustusvoimain komentajan 1988 tekemän 
päätöksen173 mukaisesti esiupseerin tutkinnon tavoitteena 
oli antaa upseerille valmiudet toimia maanpuolustukseen 
ja puolustusvalmisteluihin liittyvissä puolustushaaransa ja 
erikoisalansa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, sodan 
ajan perusyhtymän operaatio- ja aselajipäällikkönä sekä 
yhtymän aselajipäällikkönä. Esiupseerin koulutuksen pituus 
oli noin yhdeksän kuukautta eli noin 25–30 opintoviikkoa. 
Esiupseerikurssin suorittaminen oli edellytys yleisesikun-
taupseerikoulutukseen pääsemiselle. 

Lisäksi päätöksessä todettiin, että koulutukseen tuli sisäl-
tyä valinnaismahdollisuus matemaattis-luonnontieteellisissä 
ja erikseen määritettävissä muissa aineissa. Valinnainen 
osuus olisi noin 30 prosenttia kokonaisuudesta.

Ilmolan upseerikoulutustyöryhmä määritteli puolustus-
voimain komentajan hyväksymässä raportissaan esiupseeri-
kurssin pituudeksi 33 opintoviikkoa. 

 » OPETUSSUUNN ITELMIEN KEH IT T YMINEN

Esiupseerikurssien opetussuunnitelmat säilyivät sisällöltään 
pääosin ennallaan vuoteen 1994 saakka. Sen jälkeen ne 
määrättiin tarkistettavaksi kurssilla opiskelevien peruskou-
lutuksen ja täydennyskoulutuksen perusteella vuoteen 
2002 saakka, johon mennessä uusittu koulutusjärjestelmä 
olisi kokonaisuudessaan käytössä.174 

Upseerien jatkotutkinnon eri lyhentämiskaavailujen 
jälkeen ensimmäisen, lokakuussa 1994 alkaneen, uusimuo-
toisen esiupseerikurssin pituudeksi vahvistettiin lopulta 34 
opintoviikkoa.175 

Esiupseerikurssin tavoitteena oli antaa kurssille komen-
nettaville upseereille valmius toimia rauhan ajan esikuntien 
ja joukkojen suunnittelu- ja johtotehtävissä. Maasotalin-
jalla sodan ajan tavoitteena oli valmius toimia prikaatin 
operaatio-, aselaji- ja huoltopäällikkönä sekä yhtymän 
toimistopäällikkönä. Merisotalinjalla sodan ajan tavoittee-
na oli valmius toimia sodan ajan rannikkorykmentin tai 
taisteluosaston ja laivueen komentajana, rannikkoalueen 
operaatio-, aselaji- tai huoltopäällikkönä sekä yhtymän tai 
laivaston toimistopäällikkönä. Ilmasotalinjalla sodan ajan 
tavoitteena oli antaa valmius toimia lennoston operaatio-, 
aselaji- tai huoltopäällikkönä, prikaatin ilmatorjuntapäällik-
könä sekä yhtymän toimistopäällikkönä. Lisäksi kaikilla oli 
tavoitteena valmius toimia maanpuolustukseen ja puolus-
tusvalmisteluihin liittyvissä puolustushaaransa ja erikois-
alansa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. 

Esiupseerikurssin perusopinnot järjestettiin maa-, meri- 

Esiupseerikurssin ohjelmaan on perinteisesti sisältynyt tutustuminen 
Leningradin sotilaspiiriin eli nykyiseen Läntiseen sotilaspiiriin. 
Kuvassa Esiupseerikurssi 58 pitkän pöydän äärellä sotilaspiirin 
upseerikerholla. 

Esiupseerikurssi 64 laski myös seppeleensä Hietaniemen hautaus-
maan sankarimuistomerkille sekä Mannerheimin haudalle. Sadan 
kurssitodistuksen saajan joukossa oli kaksi ensimmäistä esiupseeri-
kurssin suorittanutta naista. 

Esiupseerikurssi tutustui taistelupaikkoihin Karjalan kannaksella. 
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ja ilmasotalinjakokoonpanossa. Perusopintojen pituudet 
olivat opintoviikkoina oppiaineittain seuraavat: johtamis-
oppi kahdeksan, taktiikka ja operaatio-oppi kahdeksan, 
kasvatus- ja opetusoppi kaksi, tekniikka kolme, strategia 
ja kansainvälinen yhteistyö kahdeksan opintoviikkoa ja 
tutkimustyö yksi opintoviikko.176

Syventävät opinnot käsittivät kymmenen opintoviikkoa. 
Opinnot kaikille yhteisissä johtamisen opinnoissa kesti-
vät viisi viikkoa ja valinnaisina toiset viisi opintoviikkoa 
huoltohallinnossa, henkilöstövoimavarojen johtamisessa 
tai suunnittelujärjestelmän opinnoissa. Muut kymmenen 
opintoviikon valintamahdollisuudet sisältyivät taktiikan ja 
operaatio-opin tai strategian ja kansainvälisen yhteistyön 
oppisisältöön. Lisäksi oli opintosuunnittain valittavissa 
eriytyvä opetus yleisessä ja sotatekniikassa ja matemaattis-
luonnontieteellisissä oppiaineissa. 

Ensimmäisellä uusitulla esiupseerikurssilla ei voinut valita 
laajoja opintoja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 
ja sotatekniikassa. Tämä johtui opettajaresurssien vajeesta 
tekniikan opettajien sitoutuessa viimeisen yleisesikuntaup-
seerikurssin teknisen opintosuunnan opetukseen. Pääesi-
kunta ei halunnut suunnittelun tuossa vaiheessa määrätä 
jatkotutkinnon eri kurssien laajojen opintojen valintakiin-
tiöitä. Ohjeen mukaan lähtökohtana olivat opiskelijoiden 
omat toiveet, jotka Maanpuolustuskorkeakoulun tuli selvit-
tää. Pääesikunta teki lopulliset päätökset saatuaan lausun-
not puolustushaaroilta ja Pääesikunnan esikuntien päälli-
köiltä. Huollon laajat opinnot esiupseerikurssilla valinneella 
upseerilla tuli olla mahdollisuus yleisesikuntaupseerikurssilla 
valita joko johtamisen ja hallinnon tai operaatio-opin ja 
taktiikan laajat opinnot.177 

Syventävien opintojen tavoitevahvuudet muuttuivat jon-
kin verran saatujen kokemusten perusteella. Vuonna 1996 
alkaneella esiupseerikurssilla alustava prosentuaalinen 
tavoitejako oli Pääesikunnan ohjeen mukaisesti henkilös-
tövoimavarojen johtaminen ja suunnittelujärjestelmä 20 
prosenttia, huoltohallinto 17 prosenttia, operaatiotaito ja 
taktiikka 30 prosenttia, tekniikka 20 prosenttia sekä strate-
gia ja kansainvälinen yhteistyö 13 prosenttia.178 

Esiupseerikurssien opetusmenetelmiä ja palautejärjestel-
mää kehitettäessä tavoitteena oli muun muassa luento-
opetuksen tiivistäminen ja erilaisten aikuisopetusmenetel-
mien kohentaminen. Entisiltä kurssilaisilta ja heidän esimie-
hiltään hankittiin viivästetty palaute kokeiluna ensimmäisen 
kerran kevätkaudella 1997. Sanallista palautetta kehitettiin 
siten, että se antaisi paremmin perusteita esiupseeri-
en uran suunnittelulle.179 Esiupseerikurssiin sisältyneet 
aselajipäällikkökurssit toteutettiin aselajikouluissa kahden 
viikon mittaisina kursseina opiskelijoiden perusaselajin tai 
suoritetun kapteenikurssin perusteella.180 

Opetussuunnitelmien tarkistuksen181 yhteydessä vuonna 
2002 poistettiin syventävät opinnot. Muutos koski eri-
tyisesti yleisesikuntaupseerikurssia. Samassa yhteydessä 

otettiin jatkotutkinnon molemmilla kursseilla käyttöön 
perustutkinnossa käytössä ollut moduulipohjainen opetus-
suunnitelma. Moduulien avulla muodostetaan opinnoista 
koko kurssin kattavia, selkeitä kokonaisuuksia eri opetus-
tapahtumista. Moduulien sisällöt ja vastuut tarkistettiin 
jatkotutkintoon sopiviksi. Moduuleita otettiin käyttöön 
viisi. Vuonna 2006 opetusneuvoston hyväksymässä 
opetussuunnitelmassa Strategian laitos vastasi moduulista 
yksi ”Yleinen toiminta- ja turvallisuusympäristö”. Johtamisen 
laitos vastasi moduulista kaksi ”Rauhan ajan toimintaympä-
ristö”. Taktiikan laitos vastasi moduulista kolme ”Sodan ajan 
toimintaympäristö”. Jatkotutkinto-osasto vastasi moduuleista 
neljä ja viisi ”Upseerin ammatissa kehittyminen” ja ”Tutkijaval-
miuksien kehittäminen”.182 

Valinnat yleisesikuntaupseerikurssille tehtiin 1990-luvun 
lopulla kurssin loppuarvostelun perusteella. Tämä herätti 
opiskelijoiden keskuudessa närää. He kokivat, että syven-
tävien opintojen arvostelu ei ollut yhteismitallinen ja siten 
oikeudenmukainen.183 Ongelman poistamiseksi järjestelyjä 
muutettiin. Yleisesikuntaupseerikurssin opiskelijat valittiin 
esiupseerikurssin yhteisten opintojen perusteella ensim-
mäisen kerran maaliskuussa 1998. Tämä menettely ei 
saanut aiemman kaltaista kielteistä opiskelijapalautetta.184 
Esiupseerikurssilla 52 otettiin myös ensimmäistä kertaa 
käyttöön yksilöä koskeva johtajana kehittymisen arviointi 
osana Puolustusvoimien henkilöarviointi- ja urasuunnittelu-
järjestelmää.185 

Johtajana kehittyminen ja sen arviointi tapahtuu tutkin-
to-osaston johtajan tai apulaisjohtajan johdolla, ja siihen 
osallistuvat kaikki ainelaitosten opettajat. Johtajana kehit-
tymisen arviointi perustuu vertais- ja opettaja-arviointiin. 
Johtajana kehittymisen arvosanan painoarvo arvostelussa 
on 30 prosenttia. Arvosana määritetään yhteisten opin-
tojen jälkeen ja se tarkistetaan kurssin loppuarvostelussa. 
Arvosanaa muodostettaessa vertaisarvioinnin vaikutus on 
50 prosenttia ja opettaja-arvioinnin 50 prosenttia. Johta-
jana kehittymisen arviointi laaditaan sanallisen arvioinnin 
muotoon ja arviointi liitetään erillisenä liitteenä todistuk-
seen.186 Johtajana kehittymisen arviointi on käytössä myös 
yleisesikuntaupseerikurssilla.187 

 » ES IUPSEER IKURSS IN TAVO IT TEET TÄ SMENT Y VÄT

Vuonna 2002 Pääesikunnan päällikön tekemän pää-
töksen188 perusteella esiupseerikurssin asema selkiytyi, 
kun yleisesikuntaupseerikurssin opetus eriytyi yhteisten 
opintojen perusteella tehtyjen opiskelijavalintojen jälkeen. 
Esittelyn liitteenä olleessa muistiossa todettiin, että ”ne 
upseerit, jotka eivät tule valituksi yleisesikuntaupseerikurssille, 
suorittavat opintonsa loppuun kaikille yhteisinä toimialaopintoina 
sekä eriytyvinä puolustushaara- ja aselaji/toimialakohtaisina opin-
toina”. Kurssiin loppuun ajoittuneen opintojakson tavoit-
teena oli valmentaa esiupseerikurssin opiskelijoita rauhan 
ajan työtehtäviin.



”K orkeakoulututkintoihin on tu-
lossa valtava remontti. Töitä 
tietää se, jos tutkinnot todella 

jaetaan alempiin ja ylempiin”, ennakoi 
opetusministeriön edustaja syksyllä 2001 
(HS 23.10.2001) artikkelissa, jossa kerrot-
tiin korkeakoulutusta koskevan Bolognan 
julistuksen vaikutuksista.

Töitä koulutusuudistuksessa todella 
riitti. Maanpuolustuskorkeakoulussa työ-
ruuhkaa lisäsi muutosten nopea aikatau-
lu. Kun opetusministeriön johdolla vasta 
kaavailtiin uudistuksen toteutusta, oli 
Maanpuolustuskorkeakoulussa jo alkanut 
ensimmäinen kaksiportaisen järjestelmän 
mukainen kadettikurssi. 

Yliopistoissa tarvittavista toimenpiteis-
tä opetusministeriö julkaisi loppuvuodes-
ta 2002 suosituksen, jonka mukaan uusi 
tutkintojärjestelmä tuli ottaa käyttöön 1. 
elokuuta 2005 alkaen. Siihen mennessä 
Maanpuolustuskorkeakoulussa neljän 
vuoden pilottivaihe oli ohi ja ensimmäiset 
sotatieteiden kandidaatit ja maisterit olivat 
valmistuneet. 

”Eihän uudistuksen pitänyt 
aiheuttaa resurssien lisätarpeita?”
Koulutusuudistus lisäsi huomattavasti 
Maanpuolustuskorkeakoulussa tehdyn työn 
laajuutta ja vaativuutta. Koko ajan tuli huo-
lehtia tutkimuksen ja opetuksen tieteellisestä 
tasosta ja varmistaa upseerien sotilasamma-
tillinen osaaminen. 
Erityisiä haasteita 
olivat kasvavien 
opiskelijamäärien 
ohella tutkintoon 
johtavan opetuk-
sen ohjausvastuu 
puolustushaara-, 
aselaji- ja toimiala-
kouluissa samoin 
kuin laajenevan 
täydennyskoulu-
tuksen järjestelyt 
sekä opetuksen 
monimuotoisuuden 
edistäminen. 

Tulosohjaus toi-
mi huonosti, eikä 
korkeakoulun resurssitarpeita ymmärretty. 
Pääesikunnassa vedottiin ennen uudistusta 
laadittuihin kehyksiin ja tehtyihin selvityk-

siin, joiden mukaan resurssien lisätarpeita 
ei pitänyt aiheutua. Todellisuus oli toinen. 
Suurin ongelma oli henkilöstökokoonpano. 
Maanpuolustuskorkeakoulun henkilövah-
vuuden pienentäminen uudistusvaiheessa 
oli virhe, samoin Pääesikunnan piittaamat-
tomuus Korkeakoulujen arviointineuvoston 
suosituksista. Jopa mielestäni tärkeimmän 
oppiaineen, johtamisopin, ensimmäisen 
professorin viran käyttöön saamiseen ku-
lui vuosia aikaa.

”Yhdessä tekemisen tapa”
Kiitollisuus korkeakoulun henkilökuntaa koh-
taan on suuri. Kiivain muutosvaihe kyettiin 

toteuttamaan ai-
empaa vähäisem-
mällä henkilöstöllä 
ja niukoilla toimin-
tarahoilla. Vaikka 
työpaine oli välillä 
kohtuuton ja moni 
hanke joutui odot-
tamaan vuoroaan, 
ymmärsivät ihmiset 
tilanteen. Toimin-
nan henkeä kuva-
si korkeakoulun 
v u o n n a  2 0 0 3 
laaditun strategi-
an nimi ”Yhdessä 
tekemisen tapa”. 
Kiitokset kuuluvat 

myös puolustushaara-, aselaji- ja toimiala-
koulujen johdolle ja henkilöstölle sekä muille 
yhteistoimintatahoille ja tukijoille.

Kenraalimajuri Aarno Vehviläinen
REHTORI 2001–2004

Valtava remontti

”Todellisuus 
oli toinen.”
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Esiupseerikurssin peruspäämäärä säilyi pääpiirteineen 
ennallaan. Sanamuotoa pelkistettiin ja kansainvälisten teh-
tävien asettamia vaatimuksia sekä tieteellisen tutkimuksen 
perusteiden hallintaa korostettiin. Kurssin kokonaispituus 
oli vuosien kuluessa laajentunut 40 opintoviikkoon noudat-
taen puolustusvoimain komentajan vuonna 2000 tekemää 
päätöstä päällystön uudesta koulutusjärjestelmästä. Pää-
töksessä esiupseerikurssin pituus oli 40 opintoviikkoa.189 
Yhteisten opintojen pituus oli 29 opintoviikkoa. Niiden 
päämääränä oli antaa opiskelijoille sodan ajan tehtävien 
edellyttämät strategian, taktiikan, tekniikan, esikuntatyös-
kentelyn sekä johtamisen perusteet ja luoda käsitys tutki-
muksen sekä kansainvälisen yhteistoiminnan periaatteista. 
Eriytyvän jakson pituus oli 11 opintoviikkoa. Sen toimiala-
kohtaisia opintoja olivat toiminnan ja talouden suunnittelu 
sekä varusmies- ja reserviläiskoulutuksen suunnittelu. 

Opinnoista noin kolme opintoviikkoa toimeenpantiin 
puolustushaara-, aselaji- tai toimialakouluissa puolustus-
haarojen ja aselajien tarpeiden mukaisesti. Päämääränä 
oli valmentaa opiskelijat käytännön työtehtäviin joukko-
osastoissa, esikunnissa ja laitoksissa. Esiupseerikurssilla 
laadittiin henkilökohtainen, kolmen opintoviikon laajuinen 
tutkimustyö. Tutkimustyön tuli olla laajennettavissa diplo-
mityöksi, mikäli opiskelija valittiin yleisesikuntaupseerikurs-
sille. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tekemän esityksen perus-
teella Pääesikunnassa tehtiin toukokuussa 2003 päätös, 
että esiupseerikurssia ei järjestetä vuonna 2004. Vuonna 
2005 esiupseerikurssi aloitettaisiin normaalisti.190 Perus-
teina olivat muun muassa voimavarojen kohdistaminen 
suunnitteluun ja opiskelijamäärien tasaaminen välivuoden 
jälkeen.191 

 » ETÄOPETUS K ÄY T TÖÖN

Vuonna 2005 tapahtuneessa uudistuksessa otettiin Esiup-
seerikurssilla 58 käyttöön etäopetus osana monimuoto-
opetusta. Esiupseerikurssin monimuotoistaminen tapahtui 
pitkälti Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristön, 
Koulutusportaalin avulla. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 
että syyskaudella pääosa opiskelusta tapahtui etäopiske-
luna omissa joukko-osastoissa. Etäopiskeluvaiheen aikana 
opiskeltiin teoriaa ja muita perusteita. Syyskauteen sisältyi 
viisi viikon mittaista lähijaksoa. Tammikuun alusta kurssi 
koottiin Maanpuolustuskorkeakouluun kuuden kuukauden 
lähijaksolle, jonka aikana painopiste oli taktiikan harjoituk-
sissa. 

Jatkotutkinnon yleisjärjestelyt muutettiin siten, että myös 
yleisesikuntaupseerikurssilla jatkaneet opiskelijat kävivät 
esiupseerikurssin loppuun. Näin palattiin alkuperäiseen jär-
jestelmään. Kaikille haluttiin antaa mahdollisuus suorittaa 
esiupseerikurssi ja saada siitä todistus, koska esiupseeritut-
kinto saattoi jäädä yleisesikuntaupseerikurssilla aloittavalta 
syystä tai toisesta suorittamatta. Valinta yleisesikuntaup-
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seerikurssille tapahtui vasta esiupseerikurssin loppuvaihees-
sa noin kuukausi ennen kurssin päättymistä. Uusi järjestely 
aiheutti erityisjärjestelyjä siirtymävaiheessa niille upseereil-
le, jotka olivat saaneet aiemmin opinto-oikeuden yleisesi-
kuntaupseerikurssille ja jotka olivat tätä oikeutta siirtäneet. 
Heille järjestettiin täydentävät opinnot, jotta he saattoivat 
aloittaa yleisesikuntaupseerikurssin samoista lähtökohdista 
kuin esiupseerikurssin kokonaan käyneet.192 

 » TULEVA ISUUDEN K A AVA I LUT

Upseerin perusopintojen kehityksen mukaisesti esiupseeri-
kurssin opetussisältö tarkistetaan viimeistään, kun sota-
tieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet upseerit ovat 
tulossa esiupseerikurssille. Vuonna 2011 Pääesikunnan te-
kemien linjausten mukaisesti ensimmäinen uusimuotoinen 
esiupseerikurssi aloitetaan vuonna 2017. Kurssin laajuus on 
30 opintopistettä ja pituus noin viisi kuukautta. Tuolloin 
esiupseerikurssi ja yleisesikuntaupseerikurssi erotetaan 
toisistaan itsenäisiksi opetustapahtumiksi. 

Esiupseerikurssien ja muiden täydennyskoulutuskurssi-
en opetussuunnitelmat tarkistetaan laaditun aikataulun 
mukaan vuosien 2014–2015 aikana. Uusi esiupseerikurssi 
antaa opiskelijalle valmiudet toimia puolustushaaransa 
yhtymien ja joukkoyksiköiden poikkeusolojen esikuntien 
esikuntaupseerin tehtävissä. Kurssilla voidaan kaavailujen 
mukaan kouluttaa myös erikoisupseereita Puolustusvoimi-
en tarpeiden mukaisesti. Kurssi toteutetaan ensisijaisesti 
monimuotoisena lähiopetuksena, mutta ennen kurssia 
opiskelijoiden tietoja ajantasaistetaan valmistavilla etäopin-
noilla. Opintojen painopiste tullee olemaan sotataidossa ja 
erityisesti operaatiotaidossa ja taktiikassa. Kurssin aikana ei 
laadita tutkielmaa eikä opetukseen sisälly tutkijakoulutus-
ta, koska maisteriopintojen tutkimuskoulutuksen katsotaan 
olevan riittävä peruskoulutus. Kurssi jakautuu vanhan 
käytännön mukaisesti puolustushaaroittain linjoihin ja 
rajavartiolinjaan. Koulutus on puolustushaara- ja aselajipai-
notteista.193 

Kaavailujen mukaan esiupseerikurssi antaa tulevaisuu-
dessa opiskelijalle valmiudet toimia puolustushaaransa 
yhtymien sekä joukkoyksiköiden poikkeusolojen esikuntien 
esikuntaupseerin tehtävässä. Opintojen jälkeen upseerilla 
on Maavoimien yhtymätason. Ilmavoimien lennoston sekä 
Merivoimien rannikkoalueen ja taisteluosaston esikuntien 
esikuntaupseerien tehtäviin vaadittavat valmiudet. Lisäksi 
hän ymmärtää johtajuuden ja sotatekniikan merkityk-
sen operaatioiden toteuttamisessa. Esiupseerikurssi on 
tarkoitettu niille upseereille, jotka eivät ole hakeutuneet tai 
tulleet valituksi yleisesikuntaupseerikurssille. 

Esiupseerikurssi alkaa kaavailujen mukaan noin kaksi 
vuotta sen jälkeen kuin samaa kadettikurssia olevat upsee-
rit ovat aloittaneet yleisesikuntaupseerikurssin.194

 » KOKEMUKSIA VUOSIEN VARRELTA 

Valinnat yleisesikuntaupseerikoulutukseen olivat keskuste-
lun kohteena uusimuotoisen koulutusjärjestelmän alkuvai-
heessa vuonna 1994. Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, 
kontra-amiraali Esko Illi korosti esiupseerikurssin avajaisissa 
vuonna 1994 pitämässään puheessa, että esiupseerikurs-
sia ei suunniteltu ”karsintakurssiksi”. 195 Hän palasi asiaan 
saman kurssin päätöstilaisuudessa pitämässään puheessa 
kesäkuussa 1995: 

”Ensimmäinen uusimuotoinen esiupseerikurssi päättyy opetuksen 
osalta juhannuksen alla. (…) K yseessä on ollut pilottikurssi, jon-
ka toimeenpanotausta jo pidettyjen yleisesikuntaupseerikurssin 
pääsykokeiden vuoksi on ollut vähintään ongelmallinen. Opiske-
lijat ovat kokeneet kurssin karsintakurssiksi, mikä ei tietenkään 
ole esiupseerikurssin varsinainen tarkoitus. Kun pelisääntöjä tar-
kistettiin siten, että pääsykokeisiin Liisankadulle on vielä mah-
dollisuus osallistua ilman, että kurssia sinänsä laskettaisiin yri-
tyskerraksi, helpottui tilanne varmasti yksilötasolla.” 196

Esiupseerikurssien johtaja, everstiluutnantti Reijo Seppänen 
arvioi vuonna 2000 saavutettuja tuloksia Maanpuolustus-
korkeakoulun lehdessä:

”Saadun palautteen perusteella voidaan todeta, että koulutus 
on tuottanut asetetut tiedot ja taidot omaavia esiupseereita ja 
yleisesikuntaupseereita Puolustusvoimien eri tehtäviin.”

Hänen mukaansa opetuksen sisältöä oli kehitetty koko 
ajan muun muassa myös vastaamaan paremmin turvalli-
suusympäristössä ja teknisessä kehityksessä tapahtuneita 
muutoksia.197 

Vuonna 2007 päättyneen Esiupseerikurssin 59 kurssiker-
tomuksen mukaan kurssilla opiskeli yhteensä 48 upseeria, 
joista maasotalinjalla opiskeli 24, ilmasotalinjalla 16 ja meri-
sotalinjalla 7. Opistoupseeritaustaisia oli kaksi ja erikoisup-
seereita kaksi, jotka olivat molemmat insinööriupseereita. 
Halukkuutta jatko-opintoihin yleisesikuntaupseerikurssille 
oli paljon enemmän kuin paikkoja. Opinto-oikeuden yleis-
esikuntaupseerin tutkintoon sai 17 opiskelijaa eli noin 36 
prosenttia kurssin vahvuudesta, joten ohjeena ollut tavoite 
täyttyi. Opiskelijapalautteen keskiarvo oli 3,73 tavoitteen 
ollessa 3,7. Ainelaitokset olivat omissa palautteissaan 
tyytyväisiä opetuksen onnistumiseen ja opiskelijoiden 
asenteeseen. 

Kurssin johtaja, everstiluutnantti Kai Kalmari esitti kerto-
muksessaan marraskuussa 2007 merkittäviä kehittämiskoh-
teita. Verkkotuetun etäopiskelun tasossa oli parantamisen 
varaa ainakin opiskelijapalautteen perusteella. Opiskelijat 
kritisoivat myös kevään pitkiä luentojaksoja, joten Kalmari 
esitti niiden keventämistä ja monimuotoistamista. Opistoup-
seeri- ja erikoisupseeritaustaisilla opiskelijoilla saattoi hänen 
mukaansa olla jatkossakin vaikeuksia operaatiotaidossa ja 
taktiikassa, koska heillä ei ollut mahdollisuuksia hankkia 
käytännön kokemusta pataljoonan johtamisesta. Kalmari 
esitti, että yleisesikuntaupseerikurssin pääsykoe tulisi erottaa 
esiupseerikurssista ja järjestää erillisenä joka toinen vuosi.198 
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Halukkuus yleisesikuntaupseerikoulutukseen on vaihdel-
lut jonkin verran vuosien kuluessa. Keskimäärin esiupsee-
rikurssilta noin 10 upseeria on kieltäytynyt jatkomahdolli-
suudesta. Esimerkiksi vuonna 2000 päättyneen Esiupseeri-
kurssin 53 yleisesikuntaupseerikoulutukseen hyväksytyistä 
opiskelijoista jatkosta kieltäytyi 16 upseeria. Perusteiksi 
esitettiin sosiaaliset, taloudelliset ja runsaisiin siirtoihin 
liittyvät tekijät.199 Kysely halukkuudesta tehdään voimassa 
olevan menettelyn mukaisesti ennen kuin valinnat yleisesi-
kuntaupseerikoulutukseen on tehty. 

 » ENS IMMÄISET NA ISET JATKOTUTK INTOA SUOR IT TAMA SSA

Maanpuolustuskorkeakoulun Esiupseerikurssi 64 päättyi 
20. kesäkuuta 2012. Kurssitodistus annettiin sadalle opis-
kelijalle. Heidän joukossaan oli ensimmäiset kaksi esiup-
seerikurssin suorittanutta naista. Valmistunut esiupseeri-
kurssi aloitti opintonsa elokuussa 2011, ja opinnot kestivät 
yhteensä 44 viikkoa. Viikkojen aikana kurssi osallistui 
muun muassa Ruotsissa järjestettyyn Combined Joint Staff 
2012 -harjoitukseen, Karjalan kannakselle suuntautuneelle 
sotahistorian opintomatkalle sekä esikunta- ja johtamishar-
joitukseen Santahaminassa. Osaamisen ja oppimisen lisäksi 
testattiin myös opiskelijoiden fyysistä kuntoa. Yleisesi-
kuntaupseerikurssille 56 opinto-oikeuden sai 43 upseeria. 
Heidän joukossaan oli kapteeniluutnantti Ulla Murtomäki. 
Hän on ensimmäinen nainen, joka on hyväksytty yleisesi-
kuntaupseerikurssille Suomessa.200 

Yleisesikuntaupseerin tutkinto 

Yleisesikuntaupseerin tutkinto on vaatimuksena Puolus-
tusvoimien ylimpiin everstin ja kenraalin tehtäviin. Suo-
men puolustusvoimien tarvitsemat yleisesikuntaupseerit 
koulutettiin itsenäisyytemme alkuvuosina ulkomailla muun 
muassa Ranskassa ja Ruotsissa. Yleisesikuntaupseerien 
kouluttamisesta vastannut Sotakorkeakoulu perustettiin 3. 
marraskuuta 1924. Avauspuheessaan Sotakorkeakoulun 
johtaja, kenraalimajuri V. P. Nenonen kuvasi korkeakoulun 
tehtävää: ”Suomen armeijan tulee, voidakseen menestyksellä 
toimia tehtävässään, maansa puolustamisessa, luoda itselleen 
omaperäinen taktiikka ja strategia ja se voi tapahtua ainoas-
taan kotimaisessa sotakorkeakoulussa.” Opettajiksi kutsuttiin 
alkuvaiheessa upseereita Ruotsista, Ranskasta, Italiasta ja 
Englannista.201

Sotien jälkeen ensimmäinen yleisesikuntaupseerikurssi 
käynnistyi tammikuussa 1946. Tuolloin aloitettiin kahden 
vuoden kestoiset yleinen ja tekninen linja. Teknisen linjan 
opiskelijat kävivät myös kaksivuotisen yleisen linjan. Vuon-
na 1949 kaksivuotinen yleinen linja jaettiin maa-, meri- ja 
ilmasotalinjaan. Tekninen koulutus lyhennettiin vuonna 
1966 yhteen vuoteen, ja opiskelijat aloittivat opintonsa 
vuotta aikaisemmin kuin yleinen linja. Sotakorkeakouluun 
pääsemiseksi järjestettiin vaativat pääsykokeet aivan toi-
minnan alkuvaiheista lähtien. Monipäiväisiin pääsykokeisiin 

Yleisesikuntaupseerin tutkintoon kuuluu diplomityön lisäksi lukuisia 
sotilaallisia harjoitteita. 

Karttaharjoitus käynnissä. Perinteistä harjoittelumuotoa ei voida 
täysin korvata tietokonetekniikalla. 

valmistautumista varten upseereille myönnettiin sotien jäl-
keen kuukauden palkallinen virkavapaus. Teknilliselle opin-
tosuunnalle pyrkiville järjestettiin erillinen valmennusjakso 
ennen pääsykoetta. Pääsykokeisiin oli mahdollista osallistua 
kaksi kertaa ja virkavapaus myönnettiin vain kerran.202 

Yleisesikuntaupseerikoulutuksen uudistamisen perusteita 
linjattiin edelleen 1990-luvun alkupuolen upseerikoulu-
tusuudistuksessa. Puolustusvoimain komentajan 1988 
tekemän päätöksen203 mukaisesti yleisesikuntaupseerin 
tutkinnon tavoitteena oli antaa upseerille valmiudet toimia 
maanpuolustukseen ja puolustusvalmisteluihin suunnitte-
lu- ja kehittämistehtävissä, rauhan ajan puolustushaaransa 
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joukko-osaston komentajana sekä sodan ajan yhtymän 
komentajana. Yleisesikuntaupseerin koulutuksen pituudek-
si määritettiin noin 18 kuukautta eli mitoitukseltaan noin 
60–70 opintoviikkoa. Opiskelijat yleisesikuntaupseerin 
tutkintoon otettiin valintamenettelyn kautta. Koulutukseen 
tuli sisältyä valinnaismahdollisuus matemaattis-luonnon-
tieteellisissä ja erikseen määritettävissä muissa aineissa, 
joiden osuus olisi noin 30 prosenttia kokonaisuudesta. 
Päätöksessä korostettiin, että yleisesikuntaupseerin tutkin-
to on ”korkeakoulujen tutkintojärjestelmän mukainen jatkotut-
kinto (lisensiaattitutkinto)”. Ilmolan upseerikoulutustyöryhmä 
oli päätynyt puolustusvoimain komentajan hyväksymässä 
raportissaan yleisesikuntaupseerikurssin laajuudessa 70 
opintoviikkoon, millä olisi varmistettu rinnastettavuus 
lisensiaatin tutkintoon.204 Tämä päätös kuitenkin muuttui 
vuonna 1993 Pääesikunnan tekemällä päätöksellä, jolloin 
yleisesikuntaupseerikurssin suunnittelun perusteeksi muo-
toutui noin 40 opintoviikkoa. Perusteena todettiin talou-
dellisen tilanteen muutos. Samalla rinnastusmahdollisuu-
della lisensiaattitutkintoon ei enää ollut perusteita, koska 
tutkinto vastasi vain ylempää korkeakoulututkintoa.205 

Vuonna 1997 alkaneen yleisesikuntaupseerikurssin valin-
tamenettelyn perusteet ohjeistettiin helmikuussa 1993.206 
Ohje käsitteli siirtymävaihetta vuoteen 2003 saakka. 
Siinä annettiin perusteet eri kadettikurssien komentami-
sesta esiupseerikursseille ja selvennettiin mahdollisuudet 
päästä yleisesikuntaupseerikurssille. Vuosina 1994–1996 
toimeenpantavilta esiupseerikursseilta parhaimmistolle 
annettiin suoraan opinto-oikeus yleisesikuntakurssille. 
Muilla upseereilla oli tietyin edellytyksin mahdollisuus pääs-
tä kurssille erikseen järjestettävän pääsykokeen kautta. 

Jokaisen esiupseerikurssia suorittamattoman oli pyrittävä 
yleisesikuntaupseerikurssille vuonna 1994 tai tämän jäl-
keen hänen oli mentävä uusimuotoiselle esiupseerikurssille. 
Yleisesikuntaupseerin pääsytutkintoon komennettavalle 
ei myöskään enää myönnetty valmistautumista varten 30 
vuorokauden vapautusta palveluksesta. Samoin poistettiin 
teknillisten opintosuuntien pyrkijöille aikaisemmin järjestet-
ty valmennusjakso. 

Jatkosuunnittelun perusteita täsmennettiin elokuussa 
1994 annetulla ohjeella207 yleisesikuntaupseerikurssien 
tavoitevahvuuksista ja laajojen opintojen valinnoista. Oh-
jeessa määritettiin ensimmäisen vuonna 1997 alkavan yleis-
esikuntaupseerikurssin tavoitevahvuudeksi 90 upseeria. 
Ohjeessa annettiin puolustushaaroittain tavoitevahvuuk-
siksi Maavoimille 81 prosenttia, Merivoimille 10 prosenttia 
ja Ilmavoimille 9 prosenttia kurssille osallistuvista Puolus-
tusvoimien upseereista. Ohjeessa täsmennettiin kuitenkin, 
että paremmuus ratkaisee kurssille pääsyn.

Ohje sisälsi myös joustavuuskohdan, joka jatkossa 
lisäsi haasteita kurssien järjestäjille. Valintamenettelyssä 
hyväksyttyjen upseerien opiskeluoikeutta tuli voida siirtää 
ylimenokauden järjestelyiden takia seuraavalle yleisesi-
kuntaupseerikurssille. Toisaalta tälläinen joustavuus lisäsi 
yksilötasolla halukkuutta yleisesikuntaupseerikurssille. Pää-
esikunta virallisti yleisesikuntaupseerikurssin pääsykokeen 
järjestelyt keväällä 1996 antamallaan pysyväisohjeella.208 
Siinä edellä todetut periaatteet vahvistettiin ja ohjeistet-
tiin tarkemmin pääsytutkintoon osallistumismahdollisuus, 
tutkintovaatimukset ja käytännön järjestelyt.209 

Ensimmäinen uusimuotoinen yleisesikuntaupseerikurssi 
alkoi Santahaminassa 9. kesäkuuta 1997 ja siirtyi omiin 
tiloihinsa Liisankadulle 1. syyskuuta 1997. Kurssille hyväk-
syttiin paremmuusjärjestyksessä vuosina 1995 ja 1996 val-
mistuneilta esiupseerikursseilta kummaltakin 15 upseeria. 
Vuonna 1997 valmistuneelta esiupseerikurssilta hyväksyttiin 
vastaavasti 45 upseeria. Keväällä 1997 pidettyyn erilliseen 
pääsykokeeseen hyväksyttiin 50 upseeria. Kokeeseen 
osallistui lopulta 28 upseeria, joista opiskeluoikeus annettiin 
15 upseerille. Viidelle upseerille myönnettiin oikeus siirtää 
opintojen aloittaminen myöhemmäksi. Näin kurssilla aloitti 
yhteensä 85 upseeria, joista 59 opiskeli maasotalinjalla, 12 
merisotalinjalla ja 14 ilmasotalinjalla. Rajavartiolaitoksesta 
oli mukana yhteensä seitsemän upseeria.210 

 » KOMENNUS KURSS I L LE

Opiskelijoita ei enää entisen käytännön mukaisesti siirretty 
Maanpuolustuskorkeakouluun, vaan heidät komennettiin 
kurssille. Näin kurssiajalta maksettiin virkaehtosopimus-
ten mukaiset korvaukset ja Maanpuolustuskorkeakoulu 
velvoitettiin järjestämään opiskelijamajoitus.211 Päätös 
perustui vuonna 1994 Pääesikunnassa tehtyyn laskelmaan, 
jossa todettiin, että komennusmenettelyllä säästettäisiin 
noin miljoona markkaa (noin 221 000 euroa/2011) kurssia 

Yleisesikuntaupseerikurssi 49:n valmistujaistilaisuudessa jaettiin 
todistukset valmistuneille. Virolainen kapteeni Urmas Leppmets oli 
yksi onnellisista vastavalmistuneista. Leppmets oli aloittanut opinnot 
Suomessa jo 90-luvulla monen muun virolaisen tavoin. 
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kohden.212 Seuraavan vuoden 1995 alussa korkeakoulu 
hyväksyi Pääesikunnan esityksen, että uusimuotoisessa 
järjestelmässä siirrytään komennusmenettelyyn myös yleis-
esikuntaupseerikurssien opiskelijoiden kohdalla. Komen-
nusmenettely edellytti noin 150:tä lisämajoituspaikkaa.213 

Maanpuolustuskorkeakoulu teki ajoittain esityksiä 
Pääesikunnalle yleisesikuntaupseerikursseilla opiskelevi-
en taloudellisen aseman parantamiseksi. Vuoden 1994 
keväällä korkeakoulu esitti erityisen huolestuneisuutensa 
käynnissä olleiden yleisesikuntaupseerikurssien eriarvoisuu-
desta henkilökohtaisten palkanlisien maksamisessa, koska 
osa sai kyseisen lisän ja osa ei. Samoin oppilaaksi siirretyn 
muuttokustannusten korvauksen kumoutuminen heikensi 
edelleen opiskelijoiden taloudellista asemaa.214 

Maanpuolustuskorkeakoulu pystyi järjestämään majoi-
tuksen siten, että opiskelijat olivat kurssin alkaessa vuonna 
1997 majoitetut Vuosaareen, Santahaminaan ja Keskus-
sotilassairaala Tilkan oppilasasuntolaan. Santahaminaan 
majoittuneet siirtyivät elokuussa Kruununhakaan. Kesän 
aikana opetus painottui yhteisinä opintoina järjestettyyn 
tutkijakoulutukseen.215 Kurssi siirtyi sille varattuihin tiloihin 
Liisankadulle edellisen yleisesikuntaupseerikurssin päätyt-
tyä syyskuussa 1997.216 

Viimeinen varsinainen pääsykoe yleisesikuntaupseeri-
kurssille järjestettiin 16. – 18.3. 1999. Pääosa opiskelijoista 
valittiin edelleen esiupseerikurssin opintomenestyksen 

perusteella.217 Vuodesta 2002 alkaen otettiin käyttöön 
lisävalintamenettely oikeusturvan takaamiseksi ja riittävän 
suuren ja monipuolisen kurssikohtaisen opiskelijajoukon 
aikaansaamiseksi. Käytännössä lisävalintamenettely tar-
koitti osallistumista käynnissä olleiden esiupseerikurssien 
koulutyöviikon tentteihin.218 

Ilmainen koulutus edellyttää opiskelijalta kirjallista sitou-
tumista Puolustusvoimiin tai Rajavartiolaitokseen erikseen 
määritetyksi ajaksi. Vuonna 2008 Maanpuolustuskorkea-
koulusta annetun lain mukaan sitoumusajan pituus yleis-
esikuntaupseerin tutkinnon suorittamisesta on enintään 
kolme vuotta. 

 » OPETUSSUUNN ITELMAT

Pääesikunnan käskyn mukaan yleisesikuntaupseerikurssit 
toimeenpantiin vuonna 1991 voimassa olleiden opetus-
suunnitelmien mukaisesti vuonna 1993 alkaneeseen yleisen 
opintosuunnan ja vuonna 1994 alkaneeseen teknisen opin-
tosuunnan kursseihin saakka. Ensimmäinen uusimuotoinen 
yleisesikuntaupseerikurssi alkoi vuonna 1997. Ylimeno-
kauden todettiin jatkuvan vuoteen 2003, johon saakka 
opetussuunnitelmissa oli otettava huomioon opiskelijoiden 
muuttuva koulutustausta. Sotakorkeakoulu velvoitettiin 
tarkistamaan vuosien 1992–1996 pääsytutkinnot ja vuonna 
1993 alkaneiden yleisesikuntaupseerikurssien opetussuun-
nitelmat.219 

Yleisesikuntaupseerikurssin opetustapahtuma Liisankadulla vuonna 1998 ennen muuttoa Santahaminaan. 



Minun ensi tuntumani Maanpuolus-
tuskorkeakouluun syntyi vastates-
sani perustamisjuhlan cocktailtilai-

suuden järjestämisestä vuonna 1993. Ehdin 
vielä toteuttaa laadittuja ja samalla työstää 
eri työryhmissä uusia opetussuunnitelmia 
korkeakoulun parina ensimmäisenä toimin-
tavuotena.

Hankittuani muutaman vuoden ajan lisä-
kokemusta Mikkelissä palasin vuonna 2000 
Johtamisen laitoksen johtajaksi. Ensimmäi-
nen vaikutelmani tuolloin oli korkeakoulussa 
tapahtunut merkittävä kehitys ensimmäisenä 
vuosikymmenenä. Päästyäni paremmin pe-
rille yksityiskohdista totesin matriisiorgani-
saation toimivuuden olevan vieläkin haaste 
korkeakoulun toiminnassa, mikä johtui muun 
muassa henkilöstön nopeasta vaihtuvuu-
desta. Positiivinen puoli haasteessa oli, 
että toiminta edellytti aktiivista ja tiivistä 
yhteistoimintaa muiden laitosten ja tulos-
yksiköiden toimijoiden kanssa. Paperisota 
ei toiminut, vaan piti pyrkiä lähitaisteluun 
asioiden edistämiseksi. Tämä vuoden harjoit-
teluvaihe ”kentällä” oli tarpeen ottaessani 
vastaan hallintojohtajan tehtävät. 

Hallintojohtajakaudelleni osui opetuk-
sen alalla ajallisesti 
kaksi upseerikoulu-
tusuudistusta sekä 
etäopetuksen tehos-
tettu sisäänajo. Tuol-
loin hallintojohtaja oli 
rehtorin apuna vas-
tuussa opetuksesta 
ja opetusneuvoston 
johtamisesta. Kadet-
tikoulujen johtajien 
ja erikseen nimetty-
jen projektiupsee-
r ien t yös tämänä 
koulutusuudistuksen 
suunnittelu ja edel-
lisen uudistuksen sisäänajo sujui hyvin. 
Täydennyskoulutusosaston ja Jatkotutkinto-
osaston opettajien venyminen etäopetuk-
sen kiemuroihin oli ihailtavaa alkuvaiheen 
hämmennyksen mentyä ohi. Näin pystyin 
panostamaan uuden organisaation luomi-
seen, kun Puolustusvoimien Koulutuksen 
Kehittämiskeskuksen liittäminen korkeakou-
luun käynnistyi toimikauteni puolivälissä. 

Kaikissa projekteissa korostui vanha to-
tuus, että tietoa ei voi jakaa liikaa. Samoin 
totesin konkreettisesti, että henkilökoh-
tainen tuntuma projektien osallistujiin ja 
heidän tuntemuksiinsa ei saanut kadota. 
Sotamuseon materiaalin siirto Vammalasta 
uusiin sijoituspaikkoihinsa erilaisine sopi-
muksineen ja muine toimenpiteineen sekä 

Sota-arkiston ulkoistamiskaavailut neuvot-
teluineen avasivat korkeakoulun erillisten 
osien motivoitunutta toimintaa ja korkeaa 
osaamisen tasoa. 

Yliopistoyhteistyö oli osa-alue, jota tuli 
opeteltua muun muassa hallintojohtajien 
tapaamisissa sekä joskus myös rehtorien 
neuvostossa rehtorin sijaisena. Niistäkin jäi 
erittäin myönteinen vaikutelma. Maanpuo-
lustuskorkeakoulu oli selvästi saavuttanut 

yleisen hyväksynnän. 
Yliopistojen hallin-
tojohtajien kansain-
välisen seminaarin 
järjestäminen Suo-
messa heti toimikau-
teni alussa oli sopiva 
yhteistyömuoto oppia 
tuntemaan kollegat. 
Ulkomaiden osallis-
tujille elämysmatkan 
luonteinen si ir t y-
minen miinalaivalla 
Kauppatorilta Santa-
haminaan Maanpuo-
lustuskorkeakoulun 

esittelyyn lisäsi nähdäkseni korkeakoulun 
tunnettavuutta myös kansainvälisesti, koska 
sitä muisteltiin vielä parin vuoden päästä 
tapaamisessa Pekingissä. 

Olen viimeisen parin vuoden aikana tar-
kemmin selvitellyt korkeakoulun historiaa 
ajanjaksolta, jonka uskoin hyvin tuntevani. 
Näin jälkikäteen on todettava, että paljon 
sellaista tapahtui, mistä minulla ei ollut 
aavistustakaan. Saattoi olla parempikin, 
etten tiennyt? Päällimmäisin mielikuvani 
korkeakoulusta oli työssä ollessani ja on 
edelleen, että korkeakoulu on rajallisine 
resursseineen asiantuntijaorganisaatio, 
joka kykenee selkeästi ohjattuna todella 
mittaviin suorituksiin.
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Yleisesikuntaupseerikurssien johtaja, eversti Finn-Göran 
Wennström käynnisti vuonna 1993 alkaneiden yleisesi-
kuntaupseerikurssien opetussuunnitelmien tarkistuksen 
syksyllä 1992. Esityksessään hän totesi, että perusrun-
kona on vanha opetussuunnitelma. Eräänä tarkistamista 
vaativana yksityiskohtana hän toi esille tutkijakoulutuksen, 
” joka pitänee ajatella täysin uudelleen siirryttäessä ainelaitosjärjes-
telmään”.220 

Yleisesikuntaupseerin tutkinto oli kaksiosainen muodos-
tuen esiupseerikurssista ja yleisesikuntaupseerikurssista. 
Yleisesikuntaupseerin tutkinnon suunnittelun päämääränä 
oli, että opiskelijat saavuttivat ylimpiin upseerin tehtäviin 
sodan ja rauhan aikana vaadittavat tiedot ja taidot sekä 
yleisen korkeakoulujärjestelmän mukaisen ensimmäisen 
jatkotutkinnon tasoiset tutkijavalmiudet. 

Ensimmäisen yleisesikuntaupseerikurssin päämääränä 
oli antaa upseerille ylimpiin upseerin tehtäviin vaadittavat 
tiedot ja taidot, valmius toimia sodan ja rauhan ajan yli- ja 
keskijohdon esikuntien yleisesikuntaupseerin tehtävissä. 
Lisäksi upseerin tuli saada perusta toimia sodan ja rauhan 
ajan yli- ja keskijohdon komentajatehtävissä, joihin harjaan-
nutaan kurssin jälkeisissä yleisesikuntaupseerin tehtävissä 
sekä saamalla täydennyskoulutusta. Samoin hänen tuli 
saada valmiudet osallistua tehtävien hoidon edellyttämään 
kansainväliseen toimintaan.221 

 » YLE ISES IKUNTAUPSEER IKURSS I  UUDISTUU 

Saatujen kokemusten perusteella aloitettiin järjestelmän 
tarkistamisen selvitystyö jo heti vuosituhannen vaihteessa. 
Jatkotutkinto-osaston johtaja, eversti Tapio Partanen laati 
vuonna 2000 muistion,222 jossa käsiteltiin erilaisia muutos-
tarpeita ja vaihtoehtoja sekä ainelaitosten kannanottoja 
esityksiin. Muutostarpeen keskeinen perusta oli Jatkotut-
kinto-osaston kurssien vahvuuksien radikaali pienenemi-
nen 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajaksi ja 
tästä johtuvat ongelmat muun muassa operaatiotaidon ja 
taktiikan opetusryhmien koossa. Teknisesti helpoimmaksi 
keinoksi todettiin yleisesikuntaupseerikurssin järjestäminen 
vain joka toinen vuosi, jolloin kurssin vahvuus kasvaisi. 

Pääesikunnan päällikkö hyväksyi tammikuussa 2002223 
yleisesikuntaupseerikurssin ja esiupseerikurssin eriyttämi-
sen heti esiupseerikurssin yhteisten opintojen perusteella 
tapahtuneen opiskelijavalinnan jälkeen. Näin yleisesikun-
taupseerikurssi sai lisää pituutta yli kaksi kuukautta eli noin 
kymmenen opintoviikkoa. Aikaisemmin tapahtuneen lievän 
opiskeluajan kasvun myötä yleisesikuntaupseerikurssin 
pituudeksi tuli siten yhteensä 64 opintoviikkoa. Tällä me-
nettelyllä ei opiskelun kokonaisaika kuitenkaan kasvanut. 
Yleisesikuntaupseerin tutkintoon johtaneet opinnot kesti-
vät edelleen kaksi opintovuotta eli noin 93 opintoviikkoa. 
Teknisen valmentavan, 40 opintoviikon, jakson käyneillä 
upseereilla yleisesikuntaupseerin tutkinnon pituus oli noin 
130 opintoviikkoa. Yleisesikuntaupseerikurssin päämää-

”Tietoa  
ei voi jakaa  

liikaa.”

Eversti Esko Vaahtolammi
HALLINTOJOHTAJA 2001 – 2005

Oppiminen oli jatkuvaa
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rä säilyi perusteiltaan ennallaan. Lisämääreinä kirjattiin 
perusvalmiuksien antaminen kokonaismaanpuolustukses-
ta, sotilasstrategiasta ja Puolustusvoimien strategisesta 
johtamisesta. 

Yleisesikuntaupseerikurssi alkoi vuosittain keväällä 
esiupseerikurssin yhteisten opintojen päätyttyä. Ensimmäi-
sellä opintojaksolla noin 14 opintoviikon aikana opiskelijat 
saivat muun muassa perusteet esiupseerikurssilla laaditun 
tutkimustyön laajentamiseksi diplomityöksi. Elokuussa 
loman jälkeen käynnistyneen toisen 23 opintoviikon jakson 
yhtenä tavoitteena oli luoda strategiset perusteet koko-
naismaanpuolustuksen ja kriisinhallinnan ymmärtämiseksi. 
Lisäksi käsiteltiin muun muassa toimintaa sotaa alemman 
asteisissa tilanteissa. Kolmannessa vaiheessa seuraavan 
vuoden alussa perehdyttiin komentajuuteen ja johtajuu-
teen sekä sodan ajan operaatioihin. Tämä vaihe oli noin 
12 opintoviikkoa. Neljännen 16 opintoviikon opintojakson 
pääteemana oli kriisinhallinta ja Puolustusvoimien kehittä-
minen. Viimeiseen jaksoon ajoittuivat ulko- ja kotimaiset 
opintomatkat sekä esikunta- ja johtamisharjoitus. Jokai-
seen jaksoon pyrittiin liittämään sotapeli, esikuntatyösken-
telyn harjoitus tai muu sovellettu harjoitus. 

Kaikille kohdistuvien yhteisten opintojen ohessa järjes-
tettiin kaikilla jaksoilla puolustushaarakohtaista eriytyvää 
opetusta. Syventävien opintojen järjestelyt muutettiin ja 
käyttöön otettiin yliopistomalli, jossa syventäminen tapah-
tuu tutkimustyön kautta. Yhtenä perusteena muutokselle 
oli myös se, että vuodesta 2002 alkaen jatkotutkintoa 
suorittamaan tuli upseereita, jotka olivat suorittaneet ylem-
män korkeakoulututkinnon mukaisen upseerin tutkinnon. 
Heillä oli aikaisempaa paremmat edellytykset syventää 
opintojaan tutkimuksen kautta. Tutkijakoulutus muodostui 
metodi- ja menetelmäopinnoista sekä itsenäisestä tutki-
mustyöskentelystä. Diplomityön tekemiseen oli varattu 20 
opintoviikkoa. Jäljelle jäänyt aika käytettiin pääosa strate-
giaan ja kansainväliseen yhteistyöhön, johtamisoppiin sekä 
operaatiotaitoon ja taktiikkaan.224 

Tuolloin voimassa olleen Maanpuolustuskorkeakoulusta 
annetun asetuksen (612/2001) mukaan yleisesikuntaup-
seerin tutkintoa suorittamaan voitiin hyväksyä hakija, joka 
oli suorittanut nelivuotisen upseerin tutkinnon tai uusitun 
upseerikoulutuksen mukaisesti sotatieteiden maisterin 
tutkinnon. Asetus mahdollisti, että yleisesikuntaupseerin 
tutkintoa suorittamaan voitiin hyväksyä myös muussa kor-
keakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut 
henkilö. 

Seuraavan muutosesityksen teki Maanpuolustuskorkea-
koulun Jatkotutkinto-osaston johtaja, kommodori Georgij 
Alafuzoff. Hän esitti helmikuussa 2002, että yleisesikun-
taupseerikurssia ei toimeenpantaisi vuonna 2004. Vuodes-
ta 2005 alkaen yleisesikuntaupseerikurssi aloitettaisiin joka 
toinen vuosi. Hän perusteli, että näin kursseille saataisiin 
järkevän toiminnan mahdollistama määrä opiskelijoita ja 

samalla poistuisi kahden päällekkäisen yleisesikuntaup-
seerikurssin aiheuttamat tila- ja muut resurssiongelmat.225 
Pääesikunta hyväksyi esityksen, ja yleisesikuntaupseerikurs-
si toteutettiin vuosina 2004 ja 2006 sekä niiden jälkeen 
parillisina vuosina.226 

Vuonna 2005 hyväksytyssä tarkistuksessa esiupseeri-
kurssin opetuksessa otettiin käyttöön etäopetus ja kaikki 
kävivät esiupseerikurssin loppuun. Näin yleisesikuntaup-
seerikurssi alkoi vasta kesällä. Vuoden 2005 tarkistuksen 
jälkeen jatkotutkinnon opintoihin voivat osallistua myös 
Puolustusvoimien ulkopuoliset opiskelijat Maanpuolustus-
korkeakoulun rehtorin myönnettyä opinto-oikeuden. Osa 
opintojaksoista sisälsi turvaluokiteltua aineistoa, jolloin 
ulkopuolisten osallistumista jouduttiin rajoittamaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, prikaatikenraali 
Pertti Salminen hyväksyi esittelyssä228 kesäkuussa 2005, 
että yleisesikuntaupseerikurssin ja tekniikan lisäopintojen 
opetussuunnitelmat tarkistetaan 31.12.2005 mennessä ja 
opintoviikkopohjaiset suunnitelmat muutetaan opintopis-
teiksi 31. huhtikuuta 2006 mennessä.

 » TULEVA ISUUDEN K A AVA I LUJA

Pääesikunnan linjausten mukaisesti uusimuotoinen yleis-
esikuntaupseerikurssi aloitetaan vuonna 2015 ja pääsykoe 
järjestetään vuonna 2014.229 Yleisesikuntaupseerin tutkinto 
on edelleen sotatieteellinen jatkotutkinto. ”Tutkinto antaa 
opiskelijoille vaadittavat tiedot ja taidot sekä tutkijavalmiudet 
upseerin ylimpiin normaali- ja poikkeusolojen tehtäviin. Käytän-
nön työssä saavutetun osaamisen ja hankitun kokemuksen myötä 
tutkinnon suorittaneelle on mahdollisuus edetä komentajatehtäviin 
ja muihin ylimpiin Puolustusvoimien, puolustushallinnon, Raja-
vartiolaitoksen tai kansainvälisiin johtotehtäviin.” 

Kurssi jakautuu puolustushaaralinjoihin ja rajavartiolin-

Kaavio 5

Jatkotutkinnon rakenne vuoden 2005 uudistuksessa. Sotakorkeakoulun ja Tais-
telukoulun puolustushaaralinjojen nimet palautettiin uudistuksen yhteydessä 
sotalinjoiksi._
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jaan. Kurssin opinnoista yli puolet on sotatieteiden opin-
toja. Sotataidon opinnoista noin 75 prosenttia muodostuu 
operaatiotaidosta ja taktiikasta. Tutkintoon hakeudutaan 
pääsykokeella, joka on osa opintoja. Pääsykokeen tavoit-
teena on yhtenäistää hakijoiden osaamista. Upseeri voi 
osallistua pääsykokeeseen kaksi kertaa. Ensisijaisesti yleis-
esikuntaupseerin tutkintoon hakeudutaan noin 4–5 vuotta 
sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
Hakeutuminen tulee tapahtua ennen kuin henkilö täyttää 
42 vuotta.230 

 » OT TEI TA KURSS IEN AR JESTA

Yleisesikuntaupseerikurssi 47 toimeenpantiin 22.6. 
1999 – 25.8. 2000. Se jakaantui kolmeen linjaan: Maa-
voimalinjaan 47, Merivoimalinjaan 22 ja Ilmavoimalinjaan 
24. Aloitusvahvuus oli 69 suomalaista ja yksi saksalainen 
upseeri. Opiskelijoita oli neljältä esiupseerikurssilta. Esiup-
seerikurssilta 52 valittiin opintomenestyksen perusteella 
59 opiskelijaa ja pääsytutkinnon perusteella hyväksyttiin 
seitsemän opiskelijaa. Opintojensa aloittamista oli siirtänyt 
vuonna 2000 alkavaksi kolme opiskelijaa, jotka oli hyväk-
sytty jo aiemmin yleisesikuntaupseerikurssille. Melkein 
kaikki kurssin opiskelijat olivat suorittaneet uusimuotoisen 
esiupseerikurssin.

Kurssilta valmistui hyväksytysti 64 suomalaista ja yksi 
saksalainen upseeri. Yksi opiskelija erosi Puolustusvoimista 
kesken kurssin ja kolme siirtyi opiskelemaan ulkomaisiin 
sotakorkeakouluihin. Samassa aikataulussa valmistui majuri 
Asko Valta Englannin sotakorkeakoulusta. Diplomityönsä 
hän teki Maanpuolustuskorkeakouluun, koska Englannissa 
tehty työ ei laajuudeltaan vastannut Maanpuolustuskorke-
akoulun vaatimuksia. Tämä oli yleisin peruste, jonka joh-
dosta kaikkia ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei hyväksyt-
ty suoraan suomalaiseksi yleisesikuntaupseerin tutkinnoksi.

Opettajien vaihtuvuus oli kurssilla häiritsevä tekijä, koska 
opettajien keskimääräinen palvelusaika oli vain 1,5 vuotta. 
Keskeisin harjoitus oli esikunta- ja johtamisharjoitus tou-
kokuussa 2000. Opintomatka ulkomaille tehtiin Belgiaan 
ja Saksaan. Diplomitöiden arvioinnissa oli kertomuksen 
mukaan laitosten välillä epätasapainoa. Opiskelijoiden 
antaman palautteen keskiarvo oli 3,6. Kaikki ylennettiin 
kurssin aikana majuriksi tai komentajakapteeniksi.231 

Yleisesikuntaupseerikurssi 51 toimeenpantiin 17.6. 
2002 – 28.8. 2003 ja sen kokonaisvahvuus oli 32. Päätty-
vältä Esiupseerikurssilta 55 valittiin opintomenestyksen 
perusteella 21 opiskelijaa, edelliseltä Esiupseerikurssilta 54 
kaksi, Esiupseerikurssilta 53 neljä ja Esiupseerikurssilta 52 
kolme opiskelijaa. Seitsemän opiskelijaa valittiin lisävalin-
nassa maaliskuussa 2002. Valintaan osallistui kymmenen 
halukasta upseeria. Esiupseerikurssilta 55 jatko-oikeuden 
saaneista neljän upseerin opiskelua siirrettiin perustellusta 
syystä myöhemmäksi. Yhden upseerin aloitusvuodeksi hy-
väksyttiin 2003 ja kolmen aloitusvuodeksi 2004.232 Edellä 

oleva on hyvä esimerkki siitä järjestelystä, johon jouduttiin, 
kun opintojen siirto mahdollistettiin opiskeluhalukkuuden 
lisäämiseksi.

Yleisesikuntaupseerikurssin 51 opiskelijat antoivat myös 
sanallisen palautteensa kurssistaan. Myönteisimpinä 
kokemuksina he toivat esille erinomaisen yhteishengen, 
sotahistorian matkat, suhteet opettajiin ja muutoinkin 
opetuksen erinomaisen tason. Tieteellisyys oli heidän 
mukaansa tuonut koululle uutta ja parempaa sisältöä. 
Eniten opiskelua haittaavina tekijöinä mainittiin muun 
muassa yhteisoperaatioiden opetuksen puute, taktiikan 
suuri osuus, liian täyteen ahdetut kurssit ja oppiaineiden 
irrallisuus tosistaan. Lisäksi ongelmia oli aiheuttanut lasten 
hoitaminen epäsäännöllisisten ja pitkien päivien takia. 
Kehittämistavoitteina esitettiin muun muassa luentojen 
minimointia, opetuksen painopisteen selkeyttämistä, 
ainelaitosten tiiviimpää yhteistyötä, kokeneempia opetta-
jia, linjojen yhteisiä harjoituksia sekä opetusmenetelmien 
monipuolistamista. Lisäksi opiskelijat olisivat lisänneet 
ohjelmaan viikkoliikunnan.233 

 » OP ISKEL I JO I TA ULKOMAILTA

Syyskuussa 2002 alkaneella uusimuotoisella esiupseeri-
kurssilla opiskeli yhteensä 11 virolaisupseeria. Kesällä 2002 
alkaneella yleisesikuntaupseerikurssilla opiskeli viisi ulko-
maalaista upseeria. Ensimmäistä kertaa Maanpuolustus-
korkeakoulun historiassa opinnot aloitti myös kiinalainen 
upseeri, everstiluutnantti Yao Qin Kiinan kansantasavallan 
asevoimista. Hän opiskeli kuten muutkin ulkomaalaiset 
opiskelijat enimmäkseen suomen kielellä. Muut ulkomaa-
laiset upseerit olivat majurit Sven Andersson ja Risto Lumi 
Virosta, majuri Jan Johansson Ruotsista ja everstiluutnantti 
Helmut Gebers Saksasta. He kaikki tutustuivat ennen kurs-
sinsa alkua kahden viikon ajan suomalaiseen yhteiskuntaan 
ja puolustusjärjestelmään.234 

Tieteelliset jatkotutkinnot 

Tohtorikoulutus

Pääesikunnan koulutusosasto lähetti joukko-osastoille ja 
laitoksille vuoden 1988 alussa kyselyn kiinnostuksesta tie-
teelliseen jatkokoulutukseen.235 Sotakorkeakoulussa asiasta 
vastasi tutkimusjohtaja, professori Mikko Viitasalo.236 Pää-
esikunnan ja Sotakorkeakoulun välisissä neuvotteluissa saa-
tiin sovittua tieteellisen jatkokoulutusjärjestelmän pääpiir-
teet. Tutkinto pohjautui yleisesikuntaupseerin tutkintoon 
ja edellytti päätoimista opiskelua eriasteisissa upseerin 
viroissa Sotakorkeakouluun määrättynä. Jatko-opiskelijalle 
voitiin antaa myös muita alaansa kuuluvia töitä. Opintoihin 
arvioitiin kuluvan kolmesta neljään vuotta. Väitöskirjan 
aihepiirin tuli hyödyttää Puolustusvoimien suunnittelu- ja 
kehitystoimintaa.
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Tavoitteena oli suorittaa tohtorin tutkinto ilman lisen-
siaatin tutkintoa. Ensimmäisessä vaiheessa, 1990-luvun 
alkupuolella, kyseessä olivat valtiotieteen ja �loso�an 
tohtorin tutkinnot Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä 
tiedekunnassa sekä kauppatieteen jatkotutkinnot Helsingin 
kauppakorkeakoulussa. Myöhemmin tulisi harkittavaksi, 
tarvitaanko Sotakorkeakoulussa suoritettavaa tohtorin tut-
kintoa, josta julkisuudessa käytettiin nimikettä ”sotatietei-
den tohtori”. Viimeksi mainittu merkitsisi omien tieteellis-
ten koulutusohjelmien perustamista Sotakorkeakouluun. 

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon kehitystyö 

Puolustusministeriö otti kantaa tohtorikoulutukseen hy-
väksyessään Pääesikunnan esitykseen upseerikoulutuksen 
kehittämiseksi.237 Ylemmän jatkotutkinnon valmisteluissa 
puolustusministeriö piti tärkeänä sitä, että suunnittelun 
yhteydessä selvitetään mahdollisuudet tohtoriksi väittele-
miseen myös sotatieteellisissä aineissa. Puolustusvoimain 
komentaja, kenraali Jaakko Valtanen hyväksyi joulukuussa 
1989 yleisesikuntaupseerien tieteellisen jatkokoulutuksen 
aloittamisen kokeiluluonteisesti Sotakorkeakoulun ja Helsin-
gin kauppakorkeakoulun kesken tehdyn yhteistoimintaso-
pimuksen puitteissa 1. syyskuuta 1990 alkaen.238 Yhteis-
toimintasopimus Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa 
allekirjoitettiin vuotta aiemmin toukokuussa 1989. Alustavat 
neuvottelut Helsingin yliopiston kanssa yhteistoimintasopi-
muksen tekemiseksi oli myös aloitettu samaan aikaan.239 

Koulutukseen oli alussa tarkoitus valita yhdestä kahteen 
upseeria. Opiskelun arvioitu kestoaika kokopäivätoimisesti 
opiskellen oli noin neljä vuotta. Opiskelu toteutettiin up-
seerin palkkaeduin ja palvelussuhteen ehdoin. Opiskelijan 
sijoituspaikkana oli Sotakorkeakoulu. Opiskeluun liitettiin 
Sotakorkeakoulun johtajan tarkemmin määrittämiä muita 
virkatehtäviä opiskelun sallimissa rajoissa. Jatko-opiskelijan 
edellytettiin opintojen alkaessa sitoutuvan Puolustusvoimi-
en palvelukseen opiskeluajan mittaiseksi ajaksi opintojen 
päättymisestä lukien.240 

Professori Mikko Viitasalon alkuperäisen suunnitelman 
tarkoituksena oli, että tohtorikoulutus järjestetään osana 
Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää ja ensi vaiheessa 
yhteistyössä muun korkeakoululaitoksen kanssa. Myöhem-
min harkittaisiin, pyritäänkö järjestämään itsenäistä sotatie-
teellistä jatkokoulutusta Sotakorkeakoulussa tai myöhem-
mässä Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tämä vaatisi kaikissa 
tapauksissa merkittäviä voimavaralisäyksiä.

Jatkokoulutusohjelman mukaiset tieteenalat, joilla 
tohtorinkoulutus ensi vaiheessa pyrittiin aloittamaan, olivat 
valtiotieteet (yleinen valtio-oppi, kansainvälinen politiikka 
ja poliittinen historia), historiatieteet sekä kauppatieteet.241 
Koulutuksen tarpeet ja tavoitteet olivat selkeät: tieteellisen 
jatkokoulutuksen tavoitteena oli kouluttaa yleisesikuntaup-
seereita Puolustusvoimien vaativiin tutkimusjohto-, tutki-
mus-, opetus- ja suunnittelutehtäviin. Lisäksi tieteellisellä 
jatkokoulutuksella kehitettiin Puolustusvoimien korkea-

Maanpuolustuskorkeakoulun professorit vuosipäivänä 2003. Vasemmalta oikealle Mikko Viitasalo, Ohto Manninen, Kalevi Ruhala,  
Jarmo Toiskallio ja Vesa Tynkkynen. 
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koulujen antama koulutus vertailukelpoiseksi siviilikorkea-
koulujen koulutusjärjestelmän kanssa.

Sotakorkeakoulu oli vuoden 1989 alussa suorittanut 
jatkokoulutuksen halukkuuskyselyn, jonka perusteella 82 
upseeria ilmaisi kiinnostuksensa tieteellisiin jatko-opintoi-
hin.242 Sotakorkeakoulussa tehdyn arvion mukaan Puolus-
tusvoimissa oli sen hetkisen organisaation puitteissa noin 
20 tehtävää, joissa palvelevalla yleisesikuntaupseerilla olisi 
merkittävää hyötyä tieteellisestä jatkokoulutuksesta.

Tutkinnon pääelementit 

Sotakorkeakoulun tieteelliseen jatkokoulutusohjelmaan 
todettiin kuuluvan seuraavat pääelementit:243 suoritet-
tu yleisesikuntaupseeritutkinto ja jatkokoulutuspaikka 
Sotakorkeakoulussa, mikä toteutettiin määräämällä upseeri 
Sotakorkeakouluun erityistehtävänään harjoittaa pää-
toimisia jatko-opintoja. Lisäksi tuli suorittaa varsinaiset 
tieteelliset jatko-opinnot Helsingin kauppakorkeakoulun 
jatkokoulutusohjelmassa korkeakoulun tutkintovaatimusten 
mukaisesti.

Muistion mukaan ohjelmaan hyväksytystä käytettiin 
nimitystä jatko-opiskelija, joka perehdytettiin Sotakorkea-
koulun käytännön tutkimustoimintaan. Lisäksi hänet otet-
tiin mukaan Sotakorkeakoulussa toimiviin tutkimusryhmiin 
sekä käynnissä oleviin tai käynnistettäviin tutkimushankkei-
siin. Tehtävät valittiin siten, että ne lisäsivät asianomaisen 
kokemusta vaativissa tutkimustehtävissä ja paransivat 
hänen valmiuksiaan suoriutua opinnäytetöistä.

Sotakorkeakoulussa virassa olevalle jatko-opiskelijalle 
oli kaavailtu muiksi mahdollisiksi tehtäviksi muun muassa 
diplomitöiden ohjausta, tutkimustehtäviä sekä vähäisessä 

määrin opetustehtäviä. Menettelytavaksi oli sovittu, että 
ensin Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori hyväksyi 
upseerin jatko-opiskelijaksi, minkä jälkeen Sotakorkeakoulu 
esitti puolustusvoimain komentajalle upseerin määräämistä 
tehtävään. Koska kysymyksessä oli uusi toiminta, haluttiin 
seurantaan ja valvontaan kiinnittää erityistä huomiota. 
Opiskelijan työpaikalla oleminen oli tarkoin määritetty. 
Mikäli opiskelija ei ollut Helsingin kauppakorkeakoulussa 
viikko-ohjelmansa mukaisesti, hänen tuli työskennellä vir-
kapaikallaan. Opiskelijan tuli esimerkiksi ilmoittaa kirjasto-
työskentelystä työpaikalleen.244 

Jatko-opiskelijan viralliset ohjaajat olivat Helsingin 
kauppakorkeakoulun nimeämiä. Lisäksi Sotakorkeakoulun 
tutkimusjohtaja harjoitti jatko-opintojen yleistä seurantaa. 
Sotakorkeakoulun johtaja määräsi Sotakorkeakoulusta 
tutkimusjohtajan esittelystä kullekin jatko-opiskelijalle 
yhden valvojan, jolla oli tohtorin oppiarvo. Valvoja ei ollut 
tutkimustyön ohjaaja. Tuolloin Sotakorkeakoulussa palveli 
kuusi tohtorin tutkinnon suorittanutta henkilöä. Heidän 
tieteellinen pätevyytensä ei kuitenkaan ulottunut kauppa-
tieteiden alalle, joten he tukivat jatko-opiskelijaa sellaisissa 
kysymyksissä, jotka olivat yhteisiä kaikille jatko-opinnoille. 
Lisäksi jatko-opiskelija velvoitettiin informoimaan tutkimus-
johtajaa kerran kuussa opintojensa edistymisestä. 

Tohtorikoulutuksen käynnistyminen

Tieteellisessä jatkokoulutusohjelmassa tohtoritutkinnon 
aloittivat syksyllä 1990 kaksi upseeria Helsingin kauppakor-
keakoulussa ja 1992 kaksi upseeria Helsingin yliopistossa.245 

Jatkokoulutusohjelmassa suoritettiin ensimmäinen lisen-
siaatin tutkinto vuonna 1993246 ja ensimmäinen tohtorin 
tutkinto vuonna 1995. Everstiluutnantti Pertti Salminen 
väitteli valtiotieteiden tohtoriksi Helsingin yliopiston 
valtiotieteellisessä tiedekunnassa 13. joulukuuta 1995. 
Väitöskirjan otsikko oli Puolueettomuuden nimeen: sotilas-
johto Kekkosen linjalla ja sen sivussa 1961–1966.247 Seuraavan 
vuoden kesäkuussa väitteli everstiluutnantti Vesa Tynk-
kynen Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 
aiheenaan Hyökkäyksestä puolustukseen: taktiikan kehittymisen 
ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa. Lisäksi komentaja Ilkka 
Haapalinna väitteli saman vuoden lokakuussa Helsingin 
kauppakorkeakoulussa.248 

Sotatieteiden tohtoriksi kolmella tieteenalalla 

Maanpuolustuskorkeakouluun nimettiin ensimmäiset kaksi 
professoria 1. elokuuta 1998. Sotahistorian laitoksessa 
aloitti professorina FT Ohto Manninen. Strategian laitok-
sessa aloitti samana päivänä VTT Kalevi Ruhala. Strategian 
laitoksen vierailevana professorina aloitti suurlähettiläs, 
emeritusprofessori, VTT Klaus Törnudd.249 Nimitykset loivat 
Maanpuolustuskorkeakoulussa edellytykset omaan tieteel-
liseen jatkokoulutukseen.

Sotatieteiden tohtorin tutkinnosta säädettiin Maan-

Maanpuolustuskorkeakouluun nimettiin ensimmäiset kaksi  
professoria 1. elokuuta 1998. Sotahistorian laitoksessa aloitti  
professorina FT Ohto Manninen (kuvassa) ja Strategian laitoksessa 
VTT Kalevi Ruhala. 
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puolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muutoksella 
vuonna 1997 (888/1997). Sen mukaan sotatieteiden 
tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan tuli suorittaa 
tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot, osoittaa tutkimus-
alallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä laatia väitöskir-
ja ja puolustaa sitä julkisesti.

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon yleiset tutkintovaati-
mukset vahvistettiin helmikuussa 1999. Rehtorin käsky 
sisälsi tarkentavat määräykset tohtorin tutkinnon sisäl-
löstä kolmessa eri ainekohtaisessa ohjelmassa (strategia, 
sotahistoria ja sotilaspedagogiikka). Tutkintovaatimuksiin 
sisältyi ainekohtaisten opintojen lisäksi viiden opintoviikon 
laajuinen tieteellinen jatkokoulutusseminaari. Opintojen 
laajuus oli 30 opintoviikkoa väitöskirjan lisäksi. Tieteellinen 
jatkokoulutusseminaari alkoi syksyllä 1999. Koska toh-
toriopiskelijoita oli aluksi suhteellisen vähän, seminaarit 
pidettiin alkuvaiheessa kaikille oppiaineille yhteisinä.250 
Tutkimusohjelmien lisääntyessä tutkimusneuvosto päätti 
jatkotutkintoseminaarien hajauttamisesta laitoksittain 
vuoden 2004 alusta. Samalla luovuttiin yhteisistä jatkokou-
lutusseminaareista.251 

Sotatieteiden lisensiaattiopinnot 

Maanpuolustuskorkeakoulussa ei sen toiminnan aikana ole 
nähty tarvetta käynnistää sotatieteiden lisensiaatin koulu-
tusohjelmaa. Tohtorin tutkintoa suorittamaan on hyväk-
sytty vain yleisesikuntaupseereita, joilla on korkeakoulun 
näkökulmasta ollut sekä jatkotutkinto että valmiudet 
tohtoriopintoihin. Erillistä lisensiaattijärjestelmää ei ole siitä 
syystä tarvittu. Asiasta on kyllä keskusteltu muun muassa 
säädöksiä muutettaessa.252 

Korkeakoulututkintojen järjestelmän selkiytymisen ja 
saatujen kokemusten myötä Maanpuolustuskorkeakou-
lussa on kuitenkin päädytty siihen, että sotatieteiden 
lisensiaatin koulutusohjelma olisi syytä käynnistää. Korkea-
koulu teki asiasta esityksen253 Pääesikunnalle toukokuussa 
2005. Esityksessä todettiin, lisensiaatin tutkintona tehty 
työ voitaisiin ”välitutkintona” hyödyntää paremmin. Uusi 
tutkinto ei esityksen mukaan vaatisi uusia kursseja tai 
opintoja, eikä se maksaisi mitään tai sitoisi henkilöresurs-
seja. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kontra-amiraali 
Antero Karumaa hyväksyi esityksen, ja Pääesikunta ilmoitti 
syyskuussa 2011, että sotatieteiden lisensiaatin tutkinnon 
suunnittelua voidaan jatkaa Maanpuolustuskorkeakoulun 
esityksen perusteella.254 

Valintaperusteet

Yleisesikuntaupseerin tutkinto oli aluksi edellytyksenä 
sotatieteiden tohtorin opinnoille. Maanpuolustuskorke-
akoulusta annetun asetuksen muutoksella vuonna 2001 
tehtiin mahdolliseksi sotatieteiden tohtoriksi väitteleminen 
myös toisessa korkeakoulussa suoritetun ylemmän kor-
keakoulututkinnon pohjalta, mutta vain erityisestä syystä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvoston mukaan 
tällaisia erityinen syy oli esimerkiksi se, että tohtoriopinnot 
eivät soveltuneet muissa yliopistoissa suoritettavaksi tai 
tutkimuksen aihe oli Puolustusvoimien kannalta poikkeuk-
sellisen tärkeä, tieteellisesti mielenkiintoinen tai lisäarvoa 
tuova.255 

Päätöksen jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä tekee 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori tutkimusneuvoston 
esityksen mukaisesti. Ulkomaalaiset hakijat tohtorikoulu-
tusohjelmaan hyväksyy Pääesikunnan henkilöstöpäällikkö 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin esityksestä. Tieteel-
lisen jatkokoulutusohjelmaan voidaan tutkimusneuvoston 
päätöksellä hyväksyä ensisijaisesti sellaisia väitöskirjan 
tekijöitä, joiden väitöskirjojen aiheet ovat sotatieteellisiä ja 
kokonaismaanpuolustuksen kannalta hyödyllisiä.256 

Sotatieteiden tohtoreita yli kymmenen vuoden ajan

Ensimmäiset sotatieteiden tohtorin opiskeluoikeudet myön-
nettiin kesäkuussa 1999 kolmelle upseerille. Ensimmäisenä 
sotatieteiden tohtoriksi väitteli komentaja (evp) Aarni Lehti 
vuonna 2003. Hänen väitöskirjansa Baltian kuvernement-
tien ja Suomen merkitys Venäjän keisarilliselle laivastolle v. 
1856 – 1914 kuului sotahistorian oppiaineeseen. Vuosittain 
keskimäärin kahdesta neljään opiskelijaa on aloittanut 
opinnot sotatieteiden tohtoriohjelmassa. Vuoden 2012 
loppuun mennessä väitelleitä sotatieteiden tohtoreita oli 
yhteensä 18 henkilöä. 

Vuoden 2012 alussa kaikilla ainelaitoksilla oli omat sota-
tieteiden tohtorikoulutusohjelmansa. Sotatieteiden tohtorin 
tutkintoon voidaan siten opiskella johtamisen, sotahisto-
rian, operaatiotaidon ja taktiikan, sotilaspedagogiikan, 
strategian ja sotatekniikan oppiaineissa. Ohjelmissa oli mu-
kana yhtensä noin 50 opiskelijaa. Päätoimisia opiskelijoita 
oli neljä. Heidät valitaan erityisen hakumenettelyn kautta. 
Sotatieteiden tohtorin tutkinnon sitoumusaika Puolustus-
voimien palvelukseen on täysin palkkaeduin tapahtuvan 
opiskeluajan pituinen.258 

Vuoden 2012 alussa tohtoriksi väitelleitä upseereita oli jo 
lähes kuusikymmentä ja upseerin virassa oli vajaa puolet. 
Muutama upseeri on väitellyt tohtoriksi upseerin tehtäväs-
tä eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Upseerit ovat väitelleet 
laajasti eri tieteen aloilta, kuten valtiotieteistä, tekniikasta, 
historiasta, �loso�asta, kasvatustieteistä ja sotatieteistä. 
Puolustusvoimiin on tämän kehityksen myötä muodostu-
nut mittava määrä eri tieteenalojen osaamista.259 

Maanpuolustuskorkeakoulu oli vuonna 2012 euroop-
palaisten sotilaskorkeakoulujen joukossa ainoa, jolla oli 
sotatieteiden tohtorin tutkinto. Tämä on herättänyt kiin-
nostusta muissa sotilaskorkeakouluissa. Maanpuolustus-
korkeakoulun tohtorikoulutusohjelmassa oli syksyllä 2012 
yli kymmenen prosenttia ulkomaisia upseereita. Erityisesti 
Ruotsin Försvarshögskolanin kanssa on käynnistynyt tiivis 
yhteistyö, mikä mahdollistaa Försvarshögskolanille kymme-
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nen tohtoriopiskelijan kiintiön tulevina vuosina.260 
Ensimmäinen ulkomaalainen sotatieteiden tohtori 

valmistui Maanpuolustuskorkeakoulussa vuonna 2012. 
Komentaja Marcus Mohlinin väitöskirja sotatieteiden tohto-
rin tutkintoa varten tarkastettiin Maanpuolustuskorkeakou-
lussa 26.3.2012. Väitöstilaisuuden aikoihin Marcus Mohlin 
toimi Ruotsin puolustusvoimien palveluksessa. Hän oli 
strategian ja kansainvälisten suhteiden opettajana Ruotsin 
Försvarshögskolanissa.261 

Sotatieteiden tohtorin ulkoiset tunnukset 

Maanpuolustuskorkeakoulu esitti Pääesikunnalle, että 
sotatieteiden tohtorin tutkinnon suorittaneille annettaisiin 
tunnusmerkki. ”Esitystä ei hyväksytty, koska oli kuulemma liikaa-
kin merkkejä armeijassa. Tohtorin hatun tummanharmaaseen 
väriin sain idean Sotamuseon vanhaa univormua katsellessa, eli 
sen housujen väristä”, Maanpuolustuskorkeakoulun entinen 
rehtori, kenraalimajuri Seppo Tanskanen muistelee.262 

Pääesikunnan päätöksessä263 torjuttiin pääosa esityksis-
tä. Pukuihin tai arvomerkkeihin ei hyväksytty muutoksia. 
Tohtorin hattua ei hyväksytty pidettäväksi virkapuvun 
kanssa ”edes akateemisissa tilaisuuksissa”. Tohtorin hattu 
Maanpuolustuskorkeakoulun tunnuksineen sen sijaan 
hyväksyttiin käytettäväksi frakin kanssa. Hyväksynnän sai 
myös sotatieteiden ST-lyhenteen käyttäminen upseerinar-

von yhteydessä. Päätöksessä todettiin, että jonkinlainen 
joukko-osastoristin tilalla kannettava pieni tunnusmerkki 
voisi tulla kyseeseen.

Maanpuolustuskorkeakoulu teki vuoden 2002 alkupuo-
lella esityksen rintamerkistä.264 Esitykseen sisältyi piirros ja 
sen heraldinen selitys. Merkin heraldinen pohja oli sama 
kuin tohtorin hatun lyyrassa. Merkin oli suunnitellut Sota-
museon heraldikko Liisa Kontiainen. Perusteluissa todettiin, 
että ”Maanpuolustuskorkeakoulu pitää tärkeänä, että kor-
keakoulussa suoritettu ylin tutkinto näkyy upseerin virkapuvussa 
kannettavasta tunnusmerkistä”. 

Puolustusvoimain komentaja ei kuitenkaan hyväksynyt 
esitystä. Tämän jälkeen asia oli esillä muutamaan ottee-
seen, esimerkiksi vuonna 2008. Puolustusvoimien johto 
pitää edelleen nykyistä merkki- ja tunnusjärjestelmää 
riittävänä, eikä esitystä otettu vuonna 2010 vahvistettuun 
merkki- ja tunnusnormistoon.265 

Tutkimuksen ohjaaja Teknillisen korkeakoulun (nyk. Aalto yliopisto) 
Tuotantotalouden osaston professori Matti Vartiainen onnittelee 
everstiluutnantti Rainer Peltonimeä hänen tohtoriväitöstilaisuu-
dessaan. 

Sotatieteiden tohtorin hatun lyyrassa on kuvattu avonainen laa-
kerinlehväseppele, jonka keskellä on Maanpuolustuskorkeakoulun 
joukko-osastotunnus.
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VTM Ulla Anttila väitteli ensimmäisenä naisena sotatieteiden 
tohtoriksi elokuussa 2012. Hänet hyväksyttiin Maanpuolustuskor-
keakoulun tohtoriopiskelijaksi vuonna 2007. Hän on ensimmäinen 
sotatieteiden tohtoriksi väitellyt siviili, jolla ei ole taustalla sotilas-
koulutusta.257 

Eräs kokemus tohtoriopinnoista

Akateemisen tohtorin tutkinnon suorittaneiden upsee-
rien määrä on viime vuosien aikana kasvanut tasaisesti. 
Lukumäärän kasvu johti osaltaan myös siihen, että tohto-
riupseerit järjestäytyivät vuoden 2011 lopulla ja perustivat 
oman yhdistyksen, Tohtoriupseerit ry:n. 

Tohtoriupseerien yhdistyksen tarkoituksena on muun 
muassa ylläpitää ja kehittää jäsenkuntansa tieteellistä 
toimintaa ja vuorovaikutusta yhteiskunnassa. Tekniikan 
tohtorin jatkotutkinnon suorittanut everstiluutnantti Rainer 
Peltoniemi valittiin yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjoh-
tajaksi. Hän kuvaa tohtorin tutkinnon merkitystä omien 
kokemustensa perusteella: 

”Suurin tohtorin tutkinnon tuloksena saatu hyöty on henkilö-
kohtainen osaamispääoma, elämänkokemus ja tieteen tekemi-
sen taito, jonka jokainen väitöstutkimus väistämättä tuo tekijäl-
leen. Jokainen väitellyt tohtoriupseeri on oman väitöksensä tie-
teenalan kiistaton asiantuntija. Väitösprosessi tekee myös nöy-
räksi, koska työn myötä sisäistää oman rajallisuutensa tiedon 
käsittelyssä ja ymmärtää, että asioita voi ja pitää lähestyä eri 
näkökulmista, jolloin prosessin lopputulos voi myös olla hyvin 
erilainen – ei siis ole olemassa yhtä oikeaa totuutta. (…) Kes-
keisin etu ja hyöty, jonka väitös tekijälleen tuottaa, on kunkin 

väitelleen tohtorin henkilökohtaisesti kokema asia. Valtaosalle 
merkitys on ollut siinä, että on ollut mahdollisuus kouluttaa it-
sensä niin pitkälle kuin se akateemisesti on mahdollista, ja siten 
lisätä omaa henkistä pääomaansa, osaamistaan, uramahdolli-
suuksiaan ja työmarkkinakelpoisuuttaan. (…) Kaikille niille, 
jotka pohtivat jossain elämänsä vaiheessa tohtoriopintoja ja väi-
töskirjan tekemistä, haluan sanoa ohjenuorana, että kannattaa 
ilman muuta aloittaa, mikäli itsellä on tunteenpaloa asiaa koh-
taan. Kaikkein vaikeinta on prosessin aloittaminen, ja sen jäl-
keen on helpompaa.” 266

Siviilien sotatieteiden maisteriopinnot 

Vastavuoroisuus velvoittaa

Maanpuolustuskorkeakoulun opintojen avaaminen siviileille 
on korkeakoulun perustamisesta lähtien ollut esillä viralli-
sissa ja epävirallisissa keskusteluissa. Eräänlaisena avauk-
sena voitaneen pitää puolustusministeriön helmikuussa 
1991 antamaa kehotusta opiskeluilmapiirin avoimuuden 
ja muiden yliopistojen kanssa tapahtuvan yhteistoiminnan 
lisäämiseksi. Erityisenä pontena on toteamus, että ”on 
tutkittava myös sellaisia yhteistoiminnan muotoja, jossa muiden 
korkeakoulujen opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa kursseja 
maanpuolustuskorkeakoulussa.” 267  Tutkintojen avaamista kä-
siteltiin myös Pääesikunnassa muun muassa vuonna 2004, 
jolloin todettiin, että vastavuoroisuusperiaatteen mukai-
sesti Puolustusvoimien on tarjottava muulle yhteiskunnalle 
mahdollisuuksia hyödyntää koulutustarjontaansa soveltuvin 
osin.268 

Asiaa käsiteltiin Maanpuolustuskorkeakoulun neuvot-
telukunnassa keväällä 2007. Everstiluutnantti Kari-Pekka 
Rannikko Pääesikunnan henkilöstöosastosta alusti käyn-
nissä olleeseen lainsäädäntötyöhön liittyen sotatieteiden 
kandidaatti- ja maisteritutkintojen avaamisesta.269 Hän 
totesi, että tutkintojen avaamisen yhtenä lähtökohtana 
on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen. 
Kokonaismaanpuolustuksen kehittäminen edellyttää 
maanpuolustuksen osaamisen kehittämistä laajemmalti 
yhteiskunnassa. Rannikko korosti:

”Sotatieteiden tutkintojen avaaminen vain tutkintoja suoritta-
ville opiskelijoille lähentäisi sotatiedettä muihin tieteenaloihin 
ja Maanpuolustuskorkeakoulua muihin yliopistoihin. Vasta-
vuoroisuusperiaate velvoittaa.” 

Perustutkinnot aukeavat

Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta 2008 (1121 / 2008 § 
16) mahdollisti muuhun kuin upseerin virkaan johtaviin 
opintoihin pyrkivän opiskelijan ottamisen sotatieteellisiin 
opintoihin. Maanpuolustuskorkeakoulusta annettu asetuk-
sen muutos vuonna 2001 (612/2001 § 17 a) oli jo avannut 
sotatieteiden tohtorin tutkinnon myös muussa korkeakou-
lussa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon pohjalta 
suoritettavaksi. 
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Suunnittelu aloitettiin vuonna 2008. Sotatieteiden 
maisterin tutkinto, joka ei johda upseerin virkaan, avattiin 
siviilitaustaisille opiskelijoille kokeiluna vuonna 2009. Kokei-
lulle oli määritetty selkeät tavoitteet Pääesikunnan kanssa 
sovittujen periaatteiden mukaisesti.270 Puolustusvoimien 
palveluksessa olleet HTK Teija Makkonen ja FM Niina Ni-
kulainen valittiin erillisen haun ja valintakokeen perusteella 
sotatieteiden maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. 
Heidät komennettiin maisteriopintoihin opiskelemaan 
upseerien pitkien kurssien mukaisilla ehdoilla. Poikkeuksen 
muodosti opiskeluajan palkkaus, joka heidän osaltaan oli 
hakuajankohdan mukainen palkka.271 

Valintamenettelyt pähkinänkuoressa

Haku ensimmäiseen varsinaiseen siviileille suunnattuun 120 
opintopisteen laajuiseen maisterikoulutukseen käynnistyi 
loppuvuodesta 2010.272

Koulutus on avoin kaikille vähintään soveltuvan alan 
alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Hakija voi 
valita kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta, jotka ovat 
kansallinen turvallisuus tai kansainvälinen turvallisuus. 
Opiskelijalla on mahdollisuus hakea vain toiseen suuntautu-
misvaihtoehtoon. Kansallisen turvallisuuden pääaineena on 
johtaminen ja sivuaineena sotataito, jonka oppiaineista voi 
valita strategian ja historian, sotilaspedagogiikan tai muun 
viranomaisyhteistyöhön liittyvän sotatieteiden alan. Kan-
sainvälistä turvallisuutta opiskellaan pääaineena sotataito 
ja sivuaineina johtaminen, sotilaspedagogiikka tai muu 
kriisinhallintaan liittyvä ala. 

Siviileille tarkoitettuun sotatieteiden maisterikoulutuk-
seen valitaan opiskelijat hakemusasiakirjojen, esivalinnan 
ja kaksivaiheisen valintakokeen kautta. Valintakokeessa on 
kirjallinen osuus ja haastattelu. Valintakokeen ensimmäinen 
vaihe, kirjallinen osuus, järjestetään hakuasiakirjojen perus-
teella kutsutuille hakijoille. Toiseen vaiheeseen, haastatte-
luun, valitaan enintään 20 parhaiten menestynyttä hakijaa. 
Kahden suuntautumisvaihtoehdon opintoihin valitaan 
kumpaankin yhteensä enintään kymmenen opiskelijaa. 

Opinto-oikeus myönnetään suoraan maisterintutkintoon, 
mutta hyväksytyltä voidaan tarvittaessa edellyttää täyden-
täviä kandidaattivaiheen pääaineen opintoja. Tällä pyritään 
takaamaan pääaineen syventävien opintojen opiskeluval-
miudet.273 

Opiskelijat laativat oman henkilökohtaisen opintosuunni-
telmansa poimimalla opintoja sotatieteiden maistereiden, 
esiupseerikurssin tai yleisesikuntaupseerikurssin opintotar-
jonnasta. Pääaineen opinnot valitaan Maanpuolustuskor-
keakoulun opintotarjonnasta. Sivuaineen opintoja voi valita 
joustavaan opinto-oikeussopimukseen perustuen myös 
muusta yliopistosta. Siviileille suunnattu tutkinto poikkeaa 
upseerin virkaan johtavasta tutkinnosta siten, että siihen ei 
sisälly sotilasammatillisia opintoja.274 

Vuonna 2011 valintakokeisiin pyrki yhteensä 31 hakijaa. 

Kokeisiin kutsuttiin 12 hakijaa. Opinto-oikeus myönnettiin 
viidelle henkilölle 19. syyskuuta 2011. Opinto-oikeus on 
voimassa vuonna 2014 tapahtuvaan sotatieteiden kol-
mannen maisterikurssin (SM 3) päättymiseen saakka.275 
Opiskelijat aloittivat varsinaiset opintonsa syksyllä 2012 
suoritettuaan sitä ennen tarvittavat täydentävät kandidaat-
tivaiheen opinnot. 

Muut koulutustehtävät

Maanpuolustuskorkeakoulun laaja-alaista tietämystä ja 
korkeatasoista opetusta on hyödynnetty myös muussa kuin 
tutkintoon johtavassa opetuksessa. Täydennyskoulutus- ja 
kertausharjoitusvelvoitteet tuovat mukanaan myös korkea-
koulun opettajakunnalle hyödyllistä kokemusta tutkinto-
opetuksessa hyödynnettäväksi.

Täydennyskoulutus ennen Täydennyskoulutusosastoa

Vuoden 1991 upseerikoulutusuudistuksen suunnittelun 
viimeistelemiseksi Pääesikunta määräsi upseerikoulutuk-
sen jatkosuunnittelun suoritettavaksi Sotakorkeakoulun 
johtamana työryhmätyönä, jossa on puolustushaarojen 
ja aselajikoulujen edustus.276 Yhtenä tehtävänä oli laatia 
1. huhtikuuta 1993 mennessä ennen esiupseerikurssia 
toimeenpantavien rauhan ajan perusyksikköpäällikkökurs-
sin, puolustushaarojen vastaavien kurssien, sodan ajan 
joukkoyksikkökomentajakurssin ja huoltoupseerikurssin 
opetussuunnitelmat sekä esitykset koulutuksen toimeen-
panosta. Kurssit esitettiin toimeenpantaviksi noin 2–5 
vuotta perustutkinnon jälkeen ennen upseerin sijoittamista 
uuteen tehtävään. Rauhan ajan Maavoimien perusyksikön 
päällikkökurssi kaavailtiin järjestettävän maanpuolustusalu-
eittain kahtena intensiivijaksona noin kahden viikon pitui-
sena. Puolustushaarojen tuli järjestää vastaavat kurssinsa 
noin kolmen viikon pituisina.

Sodan ajan joukkoyksikön komentajakurssi kaavailtiin 
toimeenpantavaksi aselajeittain kolmena viikon pituisena 
kurssina. Kurssi toteutettaisiin kahtena kolmena intensii-
vijaksona. Tätä kurssia ei suunniteltu toimeenpantavaksi 
Ilma- ja Merivoimissa. Edellytyksenä molemmille kursseille 
komentamiselle oli ennen kurssia järjestetyn tasokokeen 
läpäisy. Kursseihin valmistauduttiin opiskelemalla kurssien 
keskeinen oppimateriaali ennakkoon siten, että kursseihin 
sisältyisi vain soveltavaa opetusta.277 

Pääesikunta määräsi vuonna 1993 Maanpuolustuskorke-
akoulun ohjaamaan upseerien koulutusjärjestelmään sisäl-
tyviä jatkotutkintoa edeltävän ja sen jälkeen toimeenpanta-
van täydennyskoulutuksen yhteistoiminnassa Maa-, Meri- 
ja Ilmavoimien kanssa. Käsketyt kurssit oli suoritettava 
ennen jatkotutkintojen opintojen aloittamista. Maavoimien 
rauhan ajan perusyksikön päällikkökursseista vastuuseen 
määrättiin Maanpuolustusalueet. Maavoimien sodan ajan 
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joukkoyksikön komentajakurssit tuli toimeenpanna asela-
jeittain vuosittain 1–3 kurssina. Maavoimaesikunta vastasi 
kurssien toimeenpanosta. Maanpuolustuskorkeakoulu ja 
aselajien oppilaitokset määrättiin vastuuseen käytännön 
järjestämisestä.278 

 Pääesikunnan koulutusosasto ohjeisti279 tammikuussa 
1994, että esiupseerikurssin opinnot mahdollistivat eri ase-
lajien ja huollon opintojen eriyttämisen aselajipäälliköiden 
ja huoltopäälliköiden tehtäviin, joten aikaisemmin hyväksy-
tystä huoltoupseerikurssista voitiin luopua. Näin Maanpuo-
lustuskorkeakoululle tuli vuosittain toteutettavaksi sodan 
pataljoonan komentajakurssit. Kurssien toteutus aloitettiin 
vuonna 1995. Niitä järjestettiin pääsääntöisesti vuosittain 
kaksi, ja niiden toimeenpanosta vastasi Taktiikan laitos.280 

Sotakorkeakoulun vastuulla 1960-luvulta alkaen olleet 
ylemmän päällystön kurssit siirtyivät vuonna 1993 Maan-
puolustuskorkeakoulun Jatkotutkinto-osaston hoidetta-
viksi. Vajaan kuukauden kestäneellä, ajallisesti kahteen 
osaan jaetulla kurssilla käsiteltiin operatiivisen alan lisäksi 
kriisinhallintaa ja valmiudellisia asioita sekä muun muassa 
joukkoyksikön komentajan tehtäviä. Kursseja järjestettiin 
vuosittain. Kurssille komennettiin yleisesikuntaupseereita 
noin 5–7 vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Myö-
hemmin kurssille komennettiin Puolustusvoimien tarpeen 
mukaan myös erikoisupseereita ja esiupseerikurssin suorit-
taneita upseereita.281 

Korkeakoulun toiminnan alkuvaiheessa täydennyskoulu-

tuksena toteutettiin vielä vuosina 1993 ja 1994 yhteensä 
kolme jalkaväen kapteenikurssia Tuusulassa.282 

Erikoisupseerien täydennyskoulutuksena järjestettiin 
insinööriupseerikurssi joka toinen vuosi vuodesta 1993 
alkaen.283 Erikoisupseerien täydennyskoulutuskurssi 2 jär-
jestettiin joka vuosi. Kurssi oli tarkoitettu henkilöille 10–15 
vuotta palvelukseen tulon jälkeen.284 

Koulutustaidon laitos järjesti muun muassa panssa-
rintorjuntaupseerikursseja. Lisäksi Taktiikan laitos järjesti 
reserviläisille erikoishenkilöstön erillisiä koulutustilaisuuksia, 
joita olivat muun muassa tiedustelu-upseerien perusope-
tustilaisuus ja tiedustelukomppanian johtohenkilöstön 
opetustilaisuus.285 

Täydennyskoulutusosasto aloittaa toimintansa

Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutusosasto 
aloitti toimintansa Kapteenitalossa kesäkuussa 1999, ja 
osaston avajaisia vietettiin 10.6.1999. Alkuvaiheessa Täy-
dennyskoulutusosastoon kuuluivat osaston johtaja, eversti 
Hannu Saarnilahti, koulutussuunnittelija, valtiotieteiden 
maisteri ja kasvatustieteen kandidaatti Virpi Levomaa sekä 
kurssisihteeri Tuula Soisalo. Syksyllä osasto sai lisävah-
vistuksena tutkijan. Opettajina toimivat ainelaitosten 
opettajat. Täydennyskoulutusosaston tehtävänä oli tarjota 
täydennyskoulutusta Puolustusvoimien eri henkilöstöryhmi-
en korkeakoulututkinnon suorittaneille tai muille henkilöil-
le, joilla on riittävät opiskeluvalmiudet.286 

Taistelukoulun kampus Tuusulan Rantatiellä tuli osaksi Maanpuolustuskorkeakoulua vuonna 2006. 
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Alkuvaiheessa suunniteltiin toteutettavaksi suppeita opin-
tokokonaisuuksia, jotka olivat laajuudeltaan 1–5 opintoviik-
koa. Niiden aikana annettiin nykyisten ja tulevien tehtävien 
hoitamista palvelevaa koulutusta. Suppeiksi opintokoko-
naisuuksiksi suunniteltiin muun muassa Maanpuolustuksen 
opintokokonaisuus 1 (3 ov) ja Maanpuolustuksen opintoko-
konaisuus 2 (5 ov). Maanpuolustuksen opintokokonaisuuksi-
en kohderyhminä olivat korkeakoulututkinnon suorittaneet 
siviilit, erikoisupseerit ja sotilaspapit.287 Opintokokonaisuu-
den 1 tavoite oli perehdyttää osallistujat Puolustusvoimien 
tehtäviin, toimintaan ja Puolustusvoimien eri järjestelmiin. 
Opintokokonaisuuden 2 ja erikoisopintokokonaisuuksien 
tavoitteena oli perehtyä rauhan ja sodan ajan sotilasaineisiin 
siten, että opiskelijat voitaisiin sijoittaa saamansa koulutuk-
sen perusteella esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Ylemmän päällystön kurssi, pataljoonan komentaja-
kurssi ja panssarintorjuntaupseerikurssi olivat ensisijaisesti 
upseereille tarkoitettuja kursseja. Nämä jo aikaisemmin 
Maanpuolustuskorkeakoulun vastuulle kuuluneet kurssit 
siirrettiin nyt Täydennyskoulutusosastoon.288 

Kuusi opiskelijaa aloitti vuonna 2000 laajat ammatillises-
ti pätevöittävät koulutusohjelmat. Näiden PD-ohjelmien 
(Professional Development) laajuus oli 20–40 opintoviik-
koa. Laajat ammatillisesti pätevöittävät koulutusohjelmat 
oli tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille siviileille, 
erikoisupseereille, sotilaspapeille ja myös opistoupseereille. 
Ylempiin johto-, päällikkö- ja asiantuntijatason (esiupseeri-
taso) tehtäviin johtavassa täydennyskoulutuksessa opiskeli-
joille annettiin puolustushallinnon tuntemusta lisäävää sekä 
suunniteltua ylempää tehtävätasoa palvelevaa koulutusta. 
Kurssille otettiin Puolustusvoimien tarpeen mukaan noin 

viisi henkilöä vuosittain.289 
Täydennyskoulutuksessa käytettiin monimuoto-opiske-

lun menetelmiä. Opetus sisälsi itseopiskelutehtäviä sekä 
etä- ja lähiopiskelujaksoja. Opetuksessa hyödynnettiin 
virtuaaliopiskelun mahdollisuuksia ja Puolustusvoimien esi-
kuntajärjestelmää. Koulutuspakettien ja henkilökohtaisten 
opiskelusuunnitelmien laatimisesta vastaavat suunnittelutii-
mit koottiin ainelaitosten opettajista ja Täydennyskoulutus-
osaston henkilöstöstä.290 

Täydennyskoulutus aloitettiin järjestämällä syksyllä 1999 
suppeiden opintokokonaisuuksien muutaman opintoviikon 
laajuinen pilottikurssi. Opintokokonaisuuden suunnitelleet 
Maanpuolustuskorkeakoulun opettajat olivat osallistuneet 
Turun yliopiston monimuoto-opetuksen suunnittelun ja 
ohjauksen koulutusohjelmaan.

Tähtäin korkeammalle

Syksystä 1998 alkaen oli aikaisemmin upseerien tutkinnon 
suorittaneilla upseereilla mahdollisuus täydentää tutkin-
tonsa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi. Näiden ohjaus 
siirrettiin Täydennyskoulutusosaston vastuulle. Heidän 
opintonsa painottuivat metodiopintoihin ja tutkimustyön 
laadintaan. Ohjelmaan oli valittu syksyn 2000 alkuun men-
nessä 65 täydentäjää. Kuusi upseeria oli siihen mennessä 
valmistunut.291 Vuonna 2002 tässä täydennyskoulutusoh-
jelmassa oli 98 opiskelijaa, joista valmistui kahdeksan.292 

Tutkintoaan täydentävien piirissä heräsi kysymys heidän 
suorittamansa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi hyväksy-
tyn upseerin tutkinnon (160 ov) nimestä. Voidaanko heitä 
nimittää sotatieteiden maistereiksi vuonna 2001 tehdyn 
upseerikoulutusuudistuksen perusteella? Täydennyskoulu-

Maanpuolustuksen opintokokonaisuus meneillään. Opettajana FT Alpo Juntunen. 



105

2 Sotatieteiden huipulla 2 Sotatieteiden huipulla

tusosaston johtaja, eversti Antti Myyryläinen esitti, että ne 
tutkinnon täydentäjät, jotka saavat tutkintonsa valmiiksi 
ennen 2. kesäkuuta 2005, suorittavat alkuperäisen suun-
nitelman ja hyväksynnän mukaisesti upseerin tutkinnon. 
Maisterin tutkinto tuli suorittaa vielä erikseen. Sotatie-
teiden maisterin tutkinto edellytti upseerin tutkinnossa 
tehtyä tutkielmaa (40–60 sivua) laajemman pro gradu 
-tutkielman laatimista. Myös Maanpuolustuskorkeakoulun 
johtoryhmässä käsiteltiin asiaa. Kokouksessa todettiin, että 
sotatieteiden maisterin tutkinto ei ole arvonimi, jota voi 
anoa jälkikäteen, vaan sen saaminen perustuu määräysten 
mukaisesti suoritettuun tutkintoon.293 

Puolustusvoimien tuloyksiköillä oli mahdollisuus tila-
ta ”täsmäkoulutuskursseja” henkilöstölleen tai esittää 
yksittäistä henkilöä ”takapenkkiläiseksi” opinto-oppaan 
mukaiselle yksittäiselle kurssille. Samoin osasto oli vel-
voitettu suunnittelemaan kielen täydennyskoulutuksen 
aloittamista vuonna 2001. Toinen uusi koulutusohjelma oli 
toimialapäällikkökurssi. Sen tavoitteena oli antaa täyden-
nyskoulutusta esiupseerikurssin käyneille upseereille heidän 
tarvitsemillaan toimialoilla.294 

Osastossa järjestettiin täydennyskoulutusta myös viro-
laisupseereille. Vuonna 1999 seitsemän virolaista upseeria 
aloitti perustutkintonsa täydentämisen Maanpuolustus-
korkeakoulussa. He olivat saaneet kaksivuotisen upsee-
rikoulutuksen Suomessa vuosina 1992–1996. Virolaisten 
opiskeluohjelma koostui opinnoista Tarton yliopistossa ja 
Maanpuolustuskorkeakoulussa.295 Viron puolustusvoimien 
yhdistyneiden oppilaitosten tiloissa juhlittiin 16. elokuuta 
2001 seitsemän virolaisupseerin valmistujaisia. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Aarno Vehviläi-
nen ja tutkimusjohtaja Mikko Viitasalo kävivät luovutta-
massa juhlassa todistukset. Uudet yksitoista korkeakoulun 
Täydennyskoulutusosaston virolaisopiskelijaa aloittivat 
täydentävät opintonsa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi 
Tartossa 21. elokuuta 2001.296 

Opistoupseerien täydennyskoulutus 

Pääesikunta käski Maanpuolustuskorkeakoulua suunnitte-
lemaan opistoupseerien täydennyskouluttamisen sup-
peilla opintokokonaisuuksilla (1–5 ov), joiden tavoitteena 
oli kehittää opistoupseerien valmiuksia opistoupseerien 
ylimpiin tehtäviin. Samoin korkeakoulu määrättiin suunnit-
telemaan opistoupseerien jatkokoulutus, jonka tavoitteena 
oli upseerin tutkinto. Vuonna 2001 alkavan opistoupseerin 
jatkokoulutuksen tavoitteena oli voimassa olevan upseerin 
tutkinnon suorittaminen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen 
opistoupseerit oli tarkoitus nimittää avoinna oleviin upsee-
rin virkoihin.297

Opistoupseerien tutkinnon täydentäminen upseerien 
tutkinnoksi aloitettiin Maanpuolustuskorkeakoulussa 
alkuvaiheessa niiden opistoupseerien osalta, joilla oli 
korkeakouluopintoja. Vuonna 2003 oli tarkoitus aloittaa 

opistoupseerien jatkokurssin käyneiden tutkinnon täyden-
täminen. Opinnot toteutettiin monimuoto-opetuksena 
Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutusosastossa. 
Upseerin tutkintoon hyväksi luettiin opistoupseerien aikai-
sempia sotilas- ja siviiliopintoja.298 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori oli hyväksynyt 18 
opistoupseeria aloittamaan vuonna 2001 upseerin tutkin-
non suorittamisen. Aiempien opintojen hyväksi luettavuu-
den ja korvaavuuden yleiset perusteet olivat: opisto- tai 
toimiupseeritutkinto 50 opintoviikkoa, luutnanttikurssi 
kymmenen opintoviikkoa, ja lisäksi työkokemusta korvat-
tiin yksi opintoviikko per vuosi, mutta kuitenkin enintään 
kymmenen opintoviikkoa. Muista korkeakouluopiskeluista 
korvaavuudet harkittiin erikseen tapauskohtaisesti. Korvaa-
vuudet hyväksyi Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori.

Opintosuunnitelman tuli käskyn mukaan sisältää ainakin 
seuraavat opintokokonaisuudet: taktiikka 20 opintoviik-
koa, johtamistaito 8 opintoviikkoa, sotatekniikka (sisältää 
tietojenkäsittelyn) 6,5 opintoviikkoa, turvallisuuspolitiikka 
4 opintoviikkoa, sotilaspedagogiikka 5–10 opintoviikkoa ja 
tutkijakoulutus 10 opintoviikkoa. Opinnot toteutettiin lähi- 
ja etäopiskeluna Maanpuolustuskorkeakoulussa ja puolus-
tushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa.299 

 » OP ISTOUPSEER IN TUTK INNON TÄYDENTÄMINEN 

SOTAT IETE IDEN MAISTER IN TUTK INNOKSI 

Pääesikunnan päällikön esittelyssä hyväksyttiin periaatteet 
opistoupseerin tutkinnon täydentämiseksi. Päätöksen mu-
kaan opistoupseerin jatkokoulutuksen tavoitteena oli sota-
tieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen. Tavoitteen 
mukaiseen koulutukseen saattoi hakeutua vuodesta 2002 
alkaen. Hakemukset lähetettiin Maanpuolustuskorkea-
koulun Täydennyskoulutusosastoon vuosittain maaliskuun 
loppuun mennessä. Tutkintoaan täydentämään saattoi 
hakeutua opistoupseeri, jolla oli hakuajan päättyessä palve-
luskokemusta opistoupseerin virassa vähintään viisi vuotta 
ja palvelusaikaa sotilaseläkeoikeuden saavuttamiseen 
vähintään kymmenen vuotta. Opistoupseerin tai toimiup-
seerin tutkinnon lisäksi ei vaadittu muita opintoja. 

Täydentäjät valittiin valintakokeen perusteella, ja koe 
pidettiin kadettikurssin valintakokeen yhteydessä. Valin-
takokeen sisältö oli periaatteessa sama kuin kadettikurs-
sille hakijoilla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori sai oikeudet myöntää 
vuosittain opiskeluoikeudet enintään 30 opistoupseerille.300 

 » OP INTOJEN TOTEUT TAMINEN 

Opistoupseerit täydensivät tutkintonsa ensimmäisessä 
vaiheessa sotatieteiden kandidaatin tutkinnoksi. Opinnot 
toteutettiin Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskou-
lutusosastossa monimuoto-opiskeluna henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman mukaisesti. Opintosuunnitelma tehtiin 
aikaisempien opintojen hyväksiluettavuuden sekä henkilöl-
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le suunnitellun urapolun ja tehtävien perusteella siten, että 
jatkokoulutus sotatieteiden kandidaatin tutkinnoksi tuli 
suoritettua enintään kolmen vuoden aikana. Lähiopiskelus-
sa täydentäjä osallistui sotatieteiden kandidaatin tutkinnon 
mukaiseen koulutukseen. Etäopiskelussa opiskelu toteutet-
tiin itseopiskeluna ja ohjattuna etäopiskeluna.

Tutkinnon täydentäminen sotatieteiden kandidaatin 
tutkinnoksi suoritettiin opistoupseerin virassa. Opiskelu oli 
opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan joukko-osasto maksoi 
opiskelun aikaisesta lähiopiskelusta aiheutuvat matka- ja 
päivärahakustannukset. Opetusta antaneet laitokset jär-
jestivät maksuttoman majoituksen. Tämä oli pääsääntönä, 
mutta hotellimajoituskin hyväksyttiin erityisistä syistä. Etä- ja 
itseopiskelu sekä tutkimustyön tekeminen tapahtui omassa 
joukko-osastossa. Yhtä etäopiskeluna toteutettavaa opinto-
viikkoa kohden oli työpisteen järjestettävä opiskelua varten 
vähintään kaksi työpäivää. Muilta osin etä- ja itseopiskelu 
tapahtui opiskelijan omalla ajalla viikonloppuisin ja iltaisin.

Tutkinnon täydentämistä ohjasi ja valvoi Täydennyskou-
lutusosasto. Täydennyskoulutusosasto vastasi oppimis-
prosessin ohjaamisesta ja ainelaitokset oppimisen sisällön 
tuottamisesta. Tutkinnon suoritettuaan saattoi opiskelija 
siirtää sotatieteiden maisterin opintojen aloittamista. 
Opinto-oikeus säilyi viisi vuotta, jonka ajan opiskelija oli 
opistoupseerin virassa.

Opintojen toisessa vaiheessa opistoupseerit suorittivat 
sotatieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat opinnot, noin 
40 opintoviikkoa. Opintojen ajaksi opiskelijalle myönnet-
tiin anomuksesta palkatonta virkavapautta. Opintoihin 
kuulunut lähiopetus päättyi opintojen alkamista seuraavan 
vuoden helmikuun lopussa. Opiskelijat palasivat joukko-
osastoonsa opintoihin kuuluneen tutkimustyön tekemistä 
varten, minkä jälkeen opiskelijoiden virkavapaus päättyi. 
Virkavapauden saattoi keskeyttää käyttämällä esimerkiksi 
vuosilomia ja säästövapaita. Opiskelija opiskeli kadetin 
palvelusarvossa, ja hänelle maksettiin kadetin päivärahaa. 

Kiinnostus täydennyskoulutukseen lisääntyi siinä määrin, 
että korkeakoulun johtoryhmän kokouksessa Taktiikan 
laitoksen edustaja, eversti Vesa Tynkkynen toi esille, että 
opintojaan täydentävien osallistumisoikeutta joudutaan 
rajoittamaan luokkatilojen rajallisuuden takia ja että opin-
toja ei voida toteuttaa yhtä laadukkaasti kuin aikaisemmin. 
Hänen mukaansa kadettien harjoituksessa saattoi olla 
mukana enemmän täydentäjiä ja virolaisia kuin varsinaisia 
opetuskohteita, kadetteja.301 Sama asia todettiin vuoden 
2003 toimintakertomuksessa.302 

Sittemmin halukkuus täydennyskoulutukseen on laske-
nut. Opistoupseereista noin sata on täydentänyt tutkinton-
sa vuoden 2011 loppuun mennessä upseerin tutkinnoksi 
tai sotatieteiden maisterin tutkinnoksi. Ensimmäiset kaksi 
opistoupseeritaustaisista upseereista valmistui Esiupseeri-
kurssilta 59 vuonna 2007. Sen jälkeen heitä on osallistunut 
esiupseerikursseille vuosittain 6–15 upseeria. Esimerkiksi 

vuonna 2012 esiupseerikurssilla aloitti 12 opistoupseeri-
taustaista upseeria.303 

Vuonna 2000 Täydennyskoulutusosastossa järjestettiin 
yksitoista erilaista kurssia tai opetustapahtumaa, joille 
osallistui yhteensä 269 henkilöä. Vuonna 2003 kursseja 
järjestettiin 31, ja niihin osallistui yhteensä 811 henkilöä.304 
Täydennyskoulutusosaston siirtyessä Tuusulaan vuoden 
2006 alusta parani erityisesti mahdollisuus tarjota maksu-
tonta majoitusta. Rajalliset resurssit ovat kuitenkin osaltaan 
vaikuttaneet siihen, että korkeakoulutasoisten toimiala-
kurssien opiskelijamäärät ovat vuosittain noin 800 – 900 
opiskelijaa. 

Toiminta Tuusulassa

Tuusulaan vuonna 2006 muodostetun uuden Täyden-
nyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen (TKKK) Täyden-
nyskoulutusosasto toimeenpanee puolustushallinnon ja 
Rajavartiolaitoksen henkilöstölle tehtävätasokohtaista sekä 
henkilöstöalan toimialankohtaista täydennyskoulutusta 
siten kuin Pääesikunta yhteistoiminnassa Maanpuolustus-
korkeakoulun kanssa määrittää. Täydennyskoulutusosasto 
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voi järjestää myös puolustushallinnon ja Rajavartiolaitoksen 
ulkopuolisille tarkoitettuja maksullisia kursseja. 

Opetuksen vahvuusalueena on henkilöstöalan osaami-
nen. Täydennyskoulutuksen kokonaispalveluun kuuluvat 
valtakunnallisesti myös henkilöstöalan sekä palaute- ja 
arviointipalveluiden (NetJotos) helpdesk- ja tukipalvelut. 
Koulutustarjonta julkaistaan vuosittain ilmestyvässä Maan-
puolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutuskalenterissa.305 

Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen päätehtävä-
nä oli vuoden 2008 loppuun mennessä aloittaa toiminta 
Puolustusvoimien henkilöstöalan osaamiskeskuksena. 
Organisaation virallinen vahvistaminen siirtyi vuoden 2009 
puolelle.306 

Täydennyskoulutusosaston koulutustarjonta jakautuu 
tehtävätasokohtaiseen, toimialakohtaiseen ja puolustus-
haarakohtaiseen täydennyskoulutukseen sekä muuhun 
koulutukseen. Esimerkiksi tehtävätasokohtaisen kou-
lutuksen päämääränä on varmistaa, että henkilöllä on 
pohjakoulutuksen lisäksi omalla tehtävätasollaan sodan ja 
rauhan aikana tarvittavat tiedot ja taidot. Päämääränä on 

Taistelukoulun kampuksen päärakennus. Vanha osa on entinen Suojeluskuntain Päällystökoulu. 

lisäksi luoda valmiuksia laajemmalle tehtäväalalle ja vaati-
vampiin tehtäviin. Täydennyskoulutukseen hakeudutaan 
erikseen, ja valinnassa merkittävänä tekijänä on organisaa-
tion tarve.307 

Monipuolinen henkilöstöalan koulutus on viime vuosina 
korostunut täydennyskoulutuksessa. Lisäksi keskus osal-
listuu eri tietojärjestelmien toiminnalliseen kehittämiseen. 
Koulutustiloja on mahdollista saada myös Puolustusvoimi-
en yksiköiden omaan koulutuskäyttöön. Toimintaa kuvaa-
vina lukuina kurssi- ja seminaaritoiminnassa vuonna 2010 
majoitusvuorokaudet olivat 4 525 ja kaikkien tilaisuuksien 
osallistujavuorokaudet 21 000. 

Tehtäväkohtaista täydennyskoulutusta
 » TEKN I IK AN L ISÄOP INNOT 

Komentajakapteeni Auvo Viita-aho Tekniikan laitokses-
ta kuvaa artikkelissaan vuonna 2003 uutena alkaneiden 
tekniikan lisäopintojen tarvetta ja syntyvaiheita. Hänen 
mukaansa upseereille annettavan tekniikan opetus oli 
viime vuosina muuttanut koulutusjärjestelmän uudistusten 



108

2 Sotatieteiden huipulla 2 Sotatieteiden huipulla

mukana monesti muotoaan. Vuonna 1994 toimeenpantiin 
viimeistä kertaa vuoden kestävät tekniset opintosuunnat 
osana yleisesikuntaupseerin tutkintoa. Sen jälkeen teknii-
kasta saattoi opiskella syventävät opinnot – näiden osuus 
jäi kuitenkin noin 15 prosenttiin opinnoista: 

”Tekniikan osaamisen tarvetta Puolustusvoimissa ei ole ase-
tettu kyseenalaiseksi. Teknologioiden ja tekniikan ymmärtämi-
nen – yhdistettyinä operatiivisten tarpeiden ja käyttöympäris-
tön tuntemiseen – johtaa todennäköisesti hyvään lopputulokseen 
järjestelmiä kehitettäessä. Olisi Puolustusvoimille vahingollis-
ta jättää upseerien tekniikan opetus liian ohuelle näinä aikoi-
na, kun teknisten järjestelmien toiminnasta ollaan yhä riippu-
vaisempia. Upseereille pyritään antamaan vuoden aikana par-
haat mahdolliset valmiudet osallistua ja myöhemmin johtaa 
materiaali- ja tietoteknisiä hankintoja sekä materiaalin ylläpi-
toa. Valmiuksia luodaan myös järjestelmien suorituskyvyn ana-
lysointiin ja tutkimustehtäviin.” 308

Vuonna 2012 tekniikan lisäopintojen laajuus on 60 opin-
topistettä. Kurssin aloittaneiden opiskelijoiden määrä oli 
11 henkilöä. Opetuksen toteuttaa Sotatekniikan laitos 
pääosin verkkotuettuna monimuoto-opetuksena. Kurs-
sista voi suorittaa kokonaisuuden (kokopäiväopiskelija) tai 
vain haluamansa opintojaksot (osaopiskelijat). Kurssi on 
kohdistettu esiupseerikurssin tai yleisesikuntaupseerikurssin 
suorittaneille, Puolustusvoimien muulle korkeakoulutetulle 
siviilihenkilökunnalle ja erikoisupseereille sekä joustavan 
opinto-oikeuden kautta tuleville muille jatko-opiskelijoille.

Tekniikan lisäopinnoilla valmennetaan opiskelijat toi-
mimaan materiaalisen valmiuden eri tehtävissä. Lisäksi 
opiskelijoille annetaan valmiudet tehdä sekä materiaalista 
valmiutta että taktiikkaa ja operaatiotaitoa tukevia teknisiä 
tarkasteluja ja analyysejä. Joko osittain tai kokonaan 
suoritettuna opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden 
myös muille henkilöstöryhmille Puolustusvoimien teknisissä 
tehtävissä pätevöitymiseen tai tutkintojen täydentämiseen. 
Kaikkien kurssien esitietovaatimuksena on perusopintojen 
sotatekniikan kurssien suorittaminen tai vastaavat tiedot. 
Opintokokonaisuuksia ovat sotatekniikka (28 op), operaa-
tioanalyysi (8 op) ja sotatalous (24 op).309

Vuonna 2012 valmistunut tekniikan lisäopintojen kurssi 
oli järjestyksessään seitsemäs. Kaikkiaan kursseilta on val-
mistunut yhteensä 63 opiskelijaa. Vuonna 2012 valmistui 
15 kurssilaista. Heidän lisäkseen osaopintoja suoritti hen-
kilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan 16 opiskeli-
jaa.310 Pääesikunnan hyväksymän alustavan suunnitelman 
mukaisesti tekniikan lisäopintojen opetussuunnitelmat 
tarkistetaan siten, että vuosina 2016–2017 voidaan käyn-
nistää opetus uusittujen suunnitelmien mukaisesti.311 

 » TO IM IAL APÄ ÄLL IKKÖKURSS I 

Ensimmäinen toimialapäällikkökurssi järjestettiin vuon-
na 2002.312 Aselajit ja toimialat vastaavat yhteistyössä 
Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa toimialakohtaisten 

tavoitteiden määrittelystä ja toteuttamisesta. Yhteiset 
opinnot järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulussa. Toimi-
alakohtaisten opintojen järjestämisestä vastaavat aselaji- ja 
puolustushaarakoulut.

Vuonna 2012 toimialapäällikkökurssin kokonaisvahvuus 
oli 50 henkilöä. Kurssin laajuus oli 12–18 opintopistettä, 
ja ajallisesti se oli sijoitettu noin kymmenen kuukauden 
kalenterijaksolle. Kurssin kohderyhmänä olivat noin 8–10 
vuotta sitten esiupseerikurssin suorittaneet upseerit. Tois-
sijaisesti kurssi oli tarkoitettu puolustushallinnon viroissa 
oleville, korkeakoulututkinnon suorittaneille erikoisup-
seereille ja siviileille. Kurssin toimialat olivat henkilöstöala, 
logistiikka-ala, operatiivinen ala ja turvallisuusala. Johtamis-
järjestelmäalaa ei järjestetty vuonna 2012.

Toimialapäällikkökurssin päämääränä oli, että opiskelijat 
voidaan sijoittaa toimialaltaan hankitun osaamisen perus-
teella rauhan ja sodan ajan vaativiin esimies- ja johtotehtä-
viin.

Toimialapäällikkökurssin yhteisten opintojen tavoitteena 
oli ymmärtää Suomen turvallisuus ja puolustuspoliittiseen 
toimintaympäristöön sekä sisäiseen turvallisuuteen vaikutta-
via tekijöitä, ymmärtää osaamisen kehittämisen ja johtami-
sen perusteet, kehittää esimies- ja vuorovaikutustaitojaan 
ja kehittää toimialaansa ennakoimalla Puolustusvoimien 
tulevat tarpeet muun yhteiskunnan kehittymisen mukaises-
ti. Opintokokonaisuuteen sisältyi Puolustusvoimien esimies- 
ja vuorovaikutusvalmennuksen koulutusohjelma.313 

 » YLEMMÄN PÄ ÄLLYSTÖN KURSS I 

Koko Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan ajan on 
vuosittain järjestetty Ylemmän päällystön kurssi (YPK). Esi-
merkiksi YPK 43 toteutettiin vuonna 2012 kuuden opinto-
pisteen laajuisena. Kurssiin sisältyi yhden ja kahden viikon 
lähiopetusjaksot. Kurssille osallistui 60 henkilöä. Kurssin 
kohderyhmänä olivat puolustushallinnon virassa toimivat 
yleisesikuntaupseerit, esiupseerit, ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneet erikoisupseerit ja siviilit.

Yleisesikuntaupseerit komennetaan kurssille noin seitse-
män vuotta yleisesikuntaupseeritutkinnon jälkeen. Kurssille 
komennetaan ne esiupseerit, joita on kaavailtu ylempiin 
johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin ja jotka ovat 
käyneet toimialapäällikkökurssin, sekä erikoisupseerit ja 
siviilit yleensä 15 – 25 vuoden palveluksen jälkeen.

Kurssin 43 päämääränä oli perehtyä kokonaismaan-
puolustuksen järjestelyihin, viranomaisyhteistyöhön sekä 
Puolustusvoimien kehittämiseen. Kurssin tavoitteena oli, 
että opiskelija syventää tietoja yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisesta ja viranomaisyhteistyöstä, syven-
tää tietoja Puolustusvoimien strategisesta ja operatiivisesta 
suunnittelusta sekä antaa ajankohtaista tietoa yhteiskun-
tamme kehitykseen vaikuttavista tekijöitä ja Suomen ulko- 
ja turvallisuuspolitiikasta. 

Maanpuolustuskorkeakoulu esitti vuonna 2011, että 
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kurssin pituutta jatkettaisiin yhdellä viikolla.314 Tämä mah-
dollistaisi muun muassa tilannepelin liittämisen kurssiin. 
Kurssi esitettiin toimeenpantavaksi vuodesta 2016 alkaen 
joka toinen vuosi. Pääesikunta hyväksyi alustavasti esityk-
sen ja totesi, että kurssia ei avata yhteistyökumppaneille.315 

 » SODAN A JAN PATAL JOONAN KOMENTA JAKURSS I 

Yksi sodan ajan pataljoonan komentajakursseista järjes-
tettiin kevään ja kesän aikana 2012. Kurssi 22:n laajuus 
oli yhdeksän opintopistettä. Kurssin kohderyhmänä olivat 
Kadettikurssin 92 ja sitä ennen valmistuneet jalkaväkipe-
ruskoulutetut upseerit. Kurssi jakaantui yleiseen ja meka-
nisoituun linjaan. Kurssille saattoi hakeutua myös muiden 
aselajien kuin jalkaväen upseereita. Kurssin käytännön 
toteutuksesta vastasi Taktiikan laitos.

Opintojen tavoitteena oli, että kurssin jälkeen upseeri 
hallitsee sodan ajan pataljoonan keskeisimpien taistelula-
jien taktisen suunnittelun sekä osaa sodan ajan pataljoo-
nan johtamisen prikaatin osana ja pataljoonan toimintaa 
tukevien asejärjestelmien taktisen käytön. Tavoitteena oli, 
että kurssilla saavutettujen valmiuksien sekä tehtävässä 
harjaantumisen jälkeen hänet voitiin sijoittaa sodan ajan 
pataljoonan komentajaksi. Sijoituskelpoisuuden saavut-
taminen edellytti kehittymistä rauhan ajan harjoituksissa. 
Kurssin jälkeen joukko-osasto vastasi upseerien käytännön 
harjoittelusta joukkoyksikön komentajan tehtäviin kartta-, 
maasto-, taistelu- ja sotaharjoituksissa.

Kurssi käsitti noin kahden viikon (3 op) laajuisen valmis-
tavan jakson sekä noin neljän viikon intensiivijakson (6 op). 
Valmistava jakso käsitti neljä lähipäivää ja viisi etätyösken-
telypäivää. Opiskelijoille tuli varata lähipäivien jälkeen kurs-
sikirjallisuuden ja muun aineiston opiskeluun viisi työpäivää 
siten, että he eivät tehneet näiden päivien aikana muita 
virkatehtäviään.316 

Perehtymiskoulutus
 » SOT I L A SL A ITOSTEN OPET TA J I EN OPETUSOHJELMA 

Opettajien pedagoginen täydennyskoulutus on keskeinen 
osa yliopistojen sisäistä opetuksen laadun kehittämistä. 
Opetustilaisuuden tarve oli otettu esille muun muassa 
sotakoulukokouksessa Panssariprikaatissa kesällä 2001.317 
Hajanaisten toimien jälkeen Maanpuolustuskorkeakoulun 
johto päätti vuoden 2006 aikana käynnistää pedago-
gisen täydennyskoulutuksen kymmenen opintopisteen 
yliopistolliseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteeksi asetettiin, 
että jatkossa opinnot muodostaisivat pysyvän osan uusien 
opettajien ammatillista perehdyttämistä Maanpuolustus-
korkeakoulussa ja sen alaisissa puolustushaara-, aselaji-, ja 
toimialakouluissa.318 

 » SOT I L A SOPETUSL A ITOSTEN OPET TA J I EN OP INTOKOKONAISUUS 

Sotilasopetuslaitosten opettajien opintokokonaisuuden 
laajuus oli vuonna 2012 kymmenen opintopistettä ja 

osallistujien määrä oli 20 henkilöä. Kohderyhmänä olivat 
Maanpuolustuskorkeakoulun ja puolustushaara-, aselaji-, ja 
toimialakoulujen opettajat tai opettajatehtäviin suunnitellut 
henkilöt.

Kurssin tavoitteena oli kehittää valmiuksia toimia sotilas-
laitoksen opettajana ja aktiivisena työyhteisön jäsenenä. 
Opintokokonaisuus rakentui neljästä moduulista, joita olivat 
pedagoginen osaaminen lähiopetuksessa, pedagoginen 
osaaminen etäopetuksessa, opinnäytetöiden ohjausosaami-
nen ja kehittämisosaaminen. Opintokokonaisuuden kukin 
moduuli muodosti itsenäisen kokonaisuuden. Tämä mahdol-
listi opintojen suorittamisen joustavasti. Moduulit 1–3 saat-
toi suorittaa vaihtoehtoisessa järjestyksessä. Neljäs moduuli 
oli opintokokonaisuuden viimeinen ja kokoava lähijakso. 
Neljänteen moduuliin sisältyi Opetuksen hyvät käytänteet 
-seminaari, jossa kurssin opiskelijoilla oli aktiivinen rooli. 

 » MONIMUOTOKOULUT TA J I EN KOULUTUSOHJELMA

Monimuotokoulutuksen aloittamiseksi todettiin tarpeelli-
seksi järjestää erityisiä monimuotokouluttajien koulutus-
tilaisuuksia vuosituhannen vaihteesta alkaen. Monimuo-
tokouluttajien koulutusohjelma oli Maanpuolustuskorke-
akoulun Täydennyskoulutusosaston ja Turun yliopiston 
täydennyskoulutuskeskuksen yhdessä suunnittelema 
kymmenen opintoviikon mittainen opintokokonaisuus. 
Koulutus oli tarkoitettu Puolustusvoimien henkilökun-
taan kuuluville opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 
mukana oleville henkilöille, jotka joutuivat kehittämään ja 
käyttämään monimuotomenetelmiä. Koulutusohjelman 
tarkoituksena oli antaa valmiuksia avoimen oppimis- ja 
työskentely-ympäristön hyödyntämiseen Puolustusvoimien 
koulutusjärjestelmässä.319 

Maanpuolustuskorkeakoulun erityispiirteitä
 » TO IM INTAVALMIUSTEHTÄVÄT

Osana Puolustusvoimia myös Maanpuolustuskorkeakoulul-
le on määrätty omat poikkeusajan tehtävät. Korkeakoulun 
poikkeusolojen toimintaan tarvittavien joukkojen perusta-
mistehtävät ovat jonkin verran vaihdelleet vuosien saa-
tossa. Perustamistehtävä edellyttää laadittavien toiminta-
suunnitelmien lisäksi muun muassa vastuuta perustettavan 
joukon materiaalisesta ja koulutuksellisesta valmiudesta. 
Tämän johdosta Maanpuolustuskorkeakoulu on järjestänyt 
eritasoisia kertausharjoituksia, joko omissa tutkinto-ope-
tukseen kuuluvissa harjoituksissaan tai erillisissä tehtävä-
kohtaisissa kertausharjoituksissa. 

Tilanteen vaatiessa puolustusvalmiutta kohotetaan, 
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinto-opetus sekä osa tut-
kimustoiminnasta keskeytetään ja muu toiminta sovitetaan 
vallitseviin olosuhteisiin. Pääosa korkeakoulun sotilashenki-
löistä luovutetaan perustettaviin sodan ajan johtoportaisiin 
ja joukkoihin, ja korkeakoulun sodan ajan kokoonpanoon 
sijoitettu henkilöstö aloittaa poikkeusolojen ajan tehtävien-
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”Tahto 07”- esikunta- ja johtamisharjoituksessa testattiin muun muassa viranomaisyhteistyötä. 

sä täysimääräisen hoitamisen. Maanpuolustuskorkeakoulu 
muuttuu sotaan valmistautuvaksi yksiköksi.320 

Maanpuolustuskorkeakoulun oma harjoitustoiminta 
tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet testata laadittuja poik-
keusolojen suunnitelmia. Poikkeusolojen organisaatioon 
sijoitettujen henkilöiden tulee yleensä vuosittain osallistua 
oman esikuntansa tai joukkonsa suunnitelmien laaditaan ja 
niiden testaamiseen. Toisaalta Maanpuolustuskorkeakou-
lun tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa Puolustusvoimien 
ja Rajavartiolaitoksen sodan ja rauhan ajan tehtävissä 
tarvittava osaava ja motivoitunut upseeristo sekä harjoittaa 
sotilaallista maanpuolustusta edistävää tutkimusta.321 Näin 
opetushenkilöstön osallistuminen omakohtaisesti poikkeus-
olojen tehtävän vaatimaan toimintaan luo hyviä ja konk-
reettisia perusteita tutkinto-opetukseen ja tutkimukseen. 

Vuoden 2008 uudistuksessa Maanpuolustuskorkea-
koulun sai jälleen tehtäväkseen armeijakunnan esikunnan 
muodostamisen.322 Sen myötä alkanut suunnittelukierros 
sitoo jatkotutkinnon opettajat todelliseen suunnitteluun 
ja tarjoaa opettajakunnan osaamisen avulla hyvän mah-

dollisuuden kehittää toimintojen laaja-alaista suunnittelua 
kaikki puolustushaarat käsittävissä toiminnoissa. Vuosit-
tainen rasite vaihtelee tehtävien suunnitteluvaiheen tai 
kertausharjoitusten toteuttamisaikataulujen mukaisesti. 
Esimerkiksi vuonna 1994 poikkeusolojen vaatimaan suun-
nitteluun kului alle kuusi prosenttia kokonaistyöajasta.323 
Vuoden 2007 toimintakertomuksen mukaan merkittävä 
osa jatkotutkinnon opettajien työpanoksesta kohdistui 
armeijakunnan suunnitteluun ja koulutukseen, mikä jossain 
määrin häiritsi jatkotutkinnon toimeenpanoa. ”Samalla kui-
tenkin erityisesti Taktiikan laitoksen opettajat saattoivat kehittää 
opetusta konkreettisempaan suuntaan.” 324

Poikkeusolojen toiminnan opetus pyritään toteuttamaan 
erityisesti yleisesikuntaupseerikoulutuksessa eri puolilla 
Suomea. Näin opiskelijoille muodostuu kokonaiskäsitys 
koko valtakunnan puolustamisesta erityispiirteineen. 
Opetusmenetelmä pyritään valitsemaan mahdollisimman 
todenmukaiseksi. Esimerkiksi yleisesikuntaupseerikurssilla 
pidetyt sotilaslääniharjoitukset ovat olleet hyvä koulutus-
muoto. Niissä harjaannutaan järjestely- ja operatiivisen alan 
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Korkeakoulun oma siviilihenkilöstökin osallistuu sotaharjoituksiin tuntuman saamiseksi sotilasaineiden opetukseen. 

suunnitteluun. Oppilasupseerit joko tarkastelevat vastuu-
alueen oikeita suunnitelmia tai tekevät vertailuun sopivia 
rinnakkaissuunnitelmia. Tämä harjoitusmuoto antaa opis-
kelijoille tuntuman todelliseen salaiseen suunnittelutyöhön. 
Samalla myös sotilasläänin esikunnan suunnittelijat saavat 
uusia ajatuksia suunnitelmien laatimiseen.325 

 
 » KERTAUSHAR JO ITUKSET 

Maanpuolustuskorkeakoulun kertausharjoitusvelvoitteet 
kohdistuvat ensisijaisesti sen omalla perustamisvastuulla 
oleviin joukkoihin tai esikuntiin. Niiden vaatima rahoitus- ja 
toteutusaikataulu hyväksytään toiminta- ja taloussuunnit-
telussa, jolloin otetaan huomioon muun muassa korkea-
koulun oman harjoitustoiminnan asettamat tarpeet. 

Maanpuolustuskorkeakoululle on myös ajoittain määri-
tetty eräiden erikoishenkilöiden kouluttaminen erityisissä 
tehtäväkohtaisissa kertausharjoituksissa. 

Kertausharjoitusten vuosittainen rasite vaihtelee mel-
koisesti. Vuonna 1994 järjestettiin pääkaupunkiseudulla 
Puolustusvoimien pääsotaharjoitus ”Leijona”. Harjoituk-
seen liittyen korkeakoulu toteutti yhteensä seitsemän eri 
kertausharjoitusta. Harjoituksessa testattiin muun muassa 
sodan ajan johtamispaikkoja ja niiden viestijärjestelmiä. 
Lisäksi Taktiikan laitos järjesti kaksi tehtäväkohtaista kerta-
usharjoitusta. Kyseiset harjoitukset vaativat korkeakoululta 
”huomattavaa työpanosta”.326 

Vuonna 2003 Taktiikan laitos ja Johtamisen laitos to-
teuttivat kaksi esikunta- ja johtamisharjoitusta palvelevaa 
noin viikon mittaista kertausharjoitusta. Niissä koulutet-
tiin ja päivitettiin armeijakunnan ja prikaatin esikunnille 
esimerkiksi viimeisimmät tieto- ja johtamisjärjestelmät ja 
esikunnan työskentelytavat. Reserviläisille tehdyn kyselyn 
perusteella kertausharjoitukset onnistuivat hyvin ja ne 
olivat järjestelyiltään toimivia.327 

Opetus 

Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen vahvuuksia ovat 
teorian ja käytännön yhdistyminen sekä opetuksen palau-
tejärjestelmän pitkä perinne. Opetus on korkeatasoista ja 
työelämälähtöistä. Haasteena on sotatieteellisten opintojen 
ja niihin yhdistettyjen ammatillisten osaamisvaatimusten 
yhteinen kuormittavuus. Maanpuolustuskorkeakoulun 
opetus perustuu puolustusjärjestelmän sodan ja rauhan 
ajan tarpeisiin.328 

Opetuksen yleiset tavoitteet

Puolustusvoimien opetukseen on perinteisesti kytketty 
muun muassa käsitteet ”äksiisikoulutus”, ”oppiminen 
kantapään kautta” ja ”toistaminen tekee mestarin”. 
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Upseerikoulutuksessa nämä periaatteet ovat edelleen osa 
oppimisen opettamisen teoriapohjaa. Upseerikoulutuksen 
uudistuksissa korostettiin konstruktivismin periaatteita, 
jolloin oppimisessa painotetaan oppijan kannustamista 
itseohjautuvuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnal-
lisuuteen. Arviointikaan ei ole tällöin vain opettajan asia, 
vaan opiskelija itse arvioi omaa oppimistaan. Nykyään 
upseerikoulutuksessa puhutaan myös elinikäisestä oppimi-
sesta. Sen mukaan ihminen ei ole koskaan "valmis", vaan 
kehitystä ja muutosta tapahtuu läpi elämän.

 Eversti Ilkka Ilmolan upseerikoulutusuudistuksen työ-
ryhmän mukaan329 opiskeluilmapiiriä tuli muuttaa entistä 
avoimemmaksi. Opiskeluympäristöä tuli muuttaa siten, 
että opetuksen, opetusmenetelmien ja opetusmateriaalin 
tasoa nostetaan vastaamaan tiedekorkeakoulun vaatimuk-
sia. Opettajien määrässä ja pätevyysvaatimuksien määrit-
telyssä tuli ottaa huomioon koulutusjärjestelmän opetus-
metodologian sekä laajentuvien opetus- ja tutkimustavoit-
teiden asettamat vaatimukset. Opettajien tuli olla kaikilla 
kursseilla ainakin jatkotutkinnon perusosan suorittaneita 
ja jatkokursseilla ainakin yleisesikuntaupseerin tutkinnon 
suorittaneita.

Työryhmä esitti, että opetustiloina tarvitaan yhdeksän 
erikoisluokkaa, 20 luokkaa sekä kolme auditorioita tai 
opetusstudiota. Lisäksi tarpeelliseksi todettiin muunneltava 
koulutushalli ja erilliset ryhmä- ja koulutustilat. Opiskelijoi-
den majoitustiloista osalta todettiin, että niiden lukumää-
rän ja laadun tulisi mahdollistaa täysipainoinen opiskelu.330 

Myös eversti Pertti Pyötsiän työryhmä otti kantaa ope-
tussuunnitelmien toteuttamiseen tarvittavaan opettajavoi-
maan. Lähtökohtana oli, että Maanpuolustuskorkeakoulus-
sa harjoitettavalle tutkimustyölle oli tulossa oma, pääosin 
opetustyöhön sitoutumaton tutkijaresurssinsa.331 

Puolustusministeriön vastauksessa332 helmikuussa 1991 
korostettiin, että upseerin tutkinnon tason tuli vastata 
ylempää korkeakoulututkintoa kiinnittämällä opetuksen, 
oppimateriaalin ja opettajien tason kehittämiseen erityistä 
huomiota. Lisäksi vastauksessa oli muun muassa keho-
tus opiskeluilmapiirin avoimuuden ja muiden yliopistojen 
kanssa tapahtuvan yhteistoiminnan lisäämiseen. Näin oli 
päätetty selkeät laadulliset ja määrälliset suuntaviivat, 
joiden mukaan opetusta tuli kehittää.

Opetuksen johtosuhteet
 » OPET TA JANEUVOSTOT

Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Jan Klenberg 
hahmotteli vuonna 1990 työryhmien raporttien pohjilta 
selkeät ohjeet koulutusorganisaatioksi.333 Lisäksi hän linjasi 
opettajien tasovaatimuksia toteamalla, että tuntiopettaja-
järjestelmää olisi kehitettävä siten, että korkeakouluun voi-
taisiin nimittää dosentteja. Tämä teki mahdolliseksi pitkä-
aikaiset ja pysyvät tuntiopettajasuhteet. Saman päätöksen 
mukaan tieteellinen jatkokoulutus järjestettäisiin toistaisek-

si yhteistoiminnassa siviilikorkeakoulujen kanssa.334 
Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan alkuvaiheessa 

opetusta antaneet osastot sijaitsivat kolmella paikkakun-
nalla: Kruununhaassa, Santahaminassa ja Tuusulassa. Niillä 
kullakin oli oma opettajaneuvostonsa, jotka käytännössä 
melko itsenäisesti vastasivat opetuksen sisällöstä. Opetta-
janeuvostojen yleisenä tehtävänä oli kurssin opetukseen 
ja tutkimustoimintaan liittyvien asioiden käsittely sekä opis-
kelijoiden arviointia ja tutkintojen hyväksymistä koskevat 
asiat. Opettajaneuvoston puheenjohtajana toimi tutkinto-
osaston johtaja ja jäseninä olivat kyseisen kurssin johtaja, 
linjanjohtajat ja erikseen nimetyt Maanpuolustuskorkea-
koulun opettajat.335 

Ainelaitosten johtajat yrittivät parhaansa mukaan johtaa 
eri kurssien opetuksen läpivientiä ja suunnittelua. Yleis-
esikuntaupseerikurssin vanhin puolustushaara- ja aselaji-
opettaja oli omalta osaltaan periaatteellisessa vastuussa 
puolustushaaransa tai aselajinsa opetuksen sisällöstä ja 
jatkuvuudesta eri kurssitasoilla. 

Tutkinto-osastojen opettajaneuvostot ovat säilyneet 
pääpiirtein entisellään sekä kokoonpanoiltaan että teh-
täviltään. Tiedon kulun takaamiseksi Opintoasianosasto 
nimeää opettajaneuvostoihin sihteerin. Oppilaskunnalla on 
velvollisuus nimetä opettajaneuvostoon edustaja kyseiseltä 
kurssitasolta. Poikkeuksen tekee Täydennyskoulutus- ja 
kehittämiskeskuksen opettajaneuvosto, johon opiskelijajä-
sentä ei nimetä.336 

 » NEUVOT TELUKUNTA 

Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunnan tehtävänä 
oli alun perin tukea ja edistää korkeakoulun opetusta ja 
tutkimusta ja tehdä esityksiä korkeakoulun toimintaedelly-
tysten kehittämiseksi. Neuvottelukunnan puheenjohtajana 

Ministeri Antti Tanskanen oli vuosina 2007 – 2012 Maanpuolustus-
korkeakoulun neuvottelukunnan puheenjohtaja. 
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toimi Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, varapuheen-
johtajana valmiuspäällikkö sekä jäseninä maavoima-
päällikkö, Merivoimien esikuntapäällikkö, Ilmavoimien 
esikuntapäällikkö, Puolustusvoimien pääinsinööri, Maan-
puolustuskorkeakoulun rehtori, Maanpuolustuskorkea-
koulun tutkimusjohtaja ja Jatkotutkinto-osaston johtaja 
sekä korkeakoulun hallintojohtaja, joka toimi sihteerinä. 
Neuvottelukunnan jäseniksi voitiin kutsua opetus- ja 
tutkimusalan asiantuntijoita myös muiden korkeakoulujen 
ja tiedeyhteisöjen piiristä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.337 
Ensimmäisenä ulkopuolisena jäsenenä neuvottelukuntaan 
kutsuttiin Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteel-
lisen tiedekunnan dekaani, professori Antti Siivola. Hän oli 
neuvottelukunnan jäsen yli kymmenen vuoden ajan.338 

Neuvottelukunnan kokoonpanoa on vuosien kuluessa 
tarkistettu pyrkien saamaan sen toimintaan mukaan enem-
män Puolustusvoimien ulkopuolisia toimijoita. Uudistettu 
neuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran keväällä 
2007. Tuolloin Puolustusvoimien ulkopuolisina jäseniä 
olivat vararehtori Hannele Niemi ja professori Markku Löy-
tönen sekä neuvottelukunnan puheenjohtajana toiminut 
ministeri Antti Tanskanen. 

Maanpuolustuskorkeakoulun silloinen rehtori, kenraali-
majuri Pertti Salminen totesi, että johtosäännöstä tehdyn 
analyysin perusteella on eduksi, että neuvottelukunnan pu-
heenjohtajana toimii siviilihenkilö. Muina jäseninä neuvot-

telukuntaan kuuluvat Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, 
Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, maavoimapäällikkö, 
Ilma- ja Merivoimien komentajat, Puolustusvoimien sota-
talouspäällikkö, sotavarustepäällikkö sekä Maanpuolustus-
korkeakoulun rehtori, tutkimusjohtaja ja hallintojohtaja. 
Sihteereinä toimivat Maanpuolustuskorkeakoulun varareh-
tori ja Puolustusvoimien koulutuspäällikkö.339 

Neuvottelukunnan tehtävät ovat pysyneet pääpiirtein 
entisellään. Tarkistusten jälkeen Maanpuolustuskorkeakou-
lun neuvottelukunta on rehtorin ja muun korkeakoulun 
johdon neuvoa-antava elin kokonaiskehittämisen kannalta 
keskeisissä ja laaja-alaisissa kysymyksissä. Se tukee ja edis-
tää korkeakoulun tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta. Vuosille 2013–2015 kutsutussa neuvotte-
lukunnassa on entisestään vahvistettu neuvottelukunnan 
osaamista Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskorkeakou-
lun tehtäväalueilla. Neuvottelukuntaa johtaa professori 
Markku Löytönen.340 

 » OPETUSNEUVOSTO

Korkeakoulun aloittaessa toimintansa opetusneuvosto oli 
rehtorin neuvoa antava elin, joka valmisteli rehtorin tär-
keimmät opetukseen liittyvät päätökset. Opetusneuvoston 
puheenjohtajana toimi Jatkotutkinto-osaston puheenjoh-
taja ja jäseninä olivat hallintojohtaja, ainelaitosten johtajat, 
Perustutkinto-osaston johtaja, kurssien (lukuun ottamat-

Opettamista on hyvä kokeilla aikaisessa vaiheessa opintoja, sillä joukko-osastoharjoittelu alkaa kandidaattivaiheen jälkeen. 
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ta kadettikurssia) ja linjojen johtajat sekä oppiaineiden 
pääopettajat. Opetusneuvoston sihteerinä toimi alkuvai-
heessa koulutus- ja järjestelyalan päällikkö ja myöhemmin 
vuosikymmen lopulla korkeakoulusihteeri.341 Asetustasolla 
opetusneuvoston asema vahvistettiin vasta vuonna 1997 
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa asetusmuu-
toksessa.342 Opetusneuvoston puheenjohtajaksi vaihtui 
vuosituhannen vaihteessa hallintojohtaja, koska hänet oli 
määrätty myös rehtorin ensimmäiseksi sijaiseksi.343 

Opetusneuvoston kokoonpanoa ja tehtäviä on tarkis-
tettu tilanteen tai säädösten velvoitteiden mukaisesti. 
Viimeisimmän päätöksen mukaisesti opetusneuvosto on 
rehtorin ja vararehtorin neuvoa-antava elin, joka valmiste-
lee tärkeimmät opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät 
rehtorin tai vararehtorin päätökset sekä tukee korkea-
koulun johtovastuulla olevien puolustushaara-, aselaji- ja 
toimialakoulujen opetuksen kehittämistä. Opetusneu-
vostoon kuuluu vararehtori puheenjohtajana ja jäseninä 
Kadettikoulun, Jatkotutkinto-osaston ja Täydennyskoulu-
tus- ja kehittämiskeskuksen johtajat, ainelaitosten johtajat, 
neljä vararehtorin nimeämää pääoppiaineiden professoria, 
Opintoasiainosaston päällikkö sekä oppilaskunnan asetta-
mat kurssi- ja tutkintokohtaiset kolme jäsentä.344

 » OPETUSAL AN KEH IT T YMINEN

Korkeakoulun toiminnan alkuvaiheessa esikunnassa ope-
tukseen liittyviä asioita koordinoi hallintojohtajan alaisena 

toiminut koulutus- ja järjestelyala. Tuolloin sen tehtävinä oli 
opetukseen ja tutkimukseen liittyvien käskyjen ja ohjei-
den valmistelu ja toimeenpano. Samoin sen tehtävänä oli 
luoda resurssit osastoille ja ainelaitoksille.345 1990-luvun 
lopulla toimialan nimeksi oli muotoutunut koulutus- ja 
suunnitteluala, jonka johtajana toimi esikuntaan sijoitettu 
koulutuspäällikkö. Toimialalle kuului moninaisia tehtäviä, 
kuten toiminnan ja talouden suunnittelu, toimintavalmius 
ja turvallisuustoiminta sekä koulutuksen välineistön ylläpito 
ja kehittäminen. Lisäksi toimialan tuli koordinoida kor-
keakoulun koulutuksen suunnittelua sekä pitää yhteyttä 
muihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.346 

Koulutusuudistusten ja opetusmenetelmien kehittymisen 
myötä opetukseen liittyvät tehtävät lisääntyvät siinä mää-
rin, että opetuksesta vastaavan hallintojohtajan alaisuuteen 
perustettiin 2003 omana toimialanaan opetusala. Sen teh-
täviä olivat korkeakoulun opetuksen koordinointi ja laadun 
varmistus sekä opetusmenetelmien kehittäminen. Samoin 
tehtäviin kuului edelleen opetukseen liittyvä yhteistyö mui-
hin korkeakouluihin ja yhteistoimintakumppaneihin. Näiden 
tehtävien hoitamisesta vastasivat suunnittelija, VTM Kristii-
na Tengvall ja tutkija, KT Markus Torkkeli. Lisäksi opetus-
alan vastuulla oli korkeakoulun tiedottaminen, josta vastasi 
tiedottaja, YTM Harri Valtonen. Esikunnan organisaation 
muutokset perustuivat muuttuneiden tehtävien asettamiin 
vaatimuksiin ja parempaan toiminnallisuuteen ennakoiden 
tehtävien prosessoinnin avulla saatavia lisäperusteita.347 

Yleisesikuntaupseerikurssien opettajaneuvoston kokous 1990-luvun alkupuolella. 
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Kevään ja alkukesän 2003 aikana Puolustusvoimiin 
palkattiin neljä päätoimista koulutussuunnittelijaa ja yksi 
tutkija. Avoin oppimis- ja työskentely-ympäristö -ohjelman 
käytännön toteutus oli heidän vastuullaan. Sijoituspaikat 
olivat Maanpuolustuskorkeakoulu, Maasotakoulu, Meriso-
takoulu ja Ilmavoimien Viestikoulu. Suunnittelijat vastasivat 
tiedonhankinnasta, analysoinnista ja raportoinnista ja osal-
listuivat verkkopedagogiikan kehittämiseen. Tutkija, KM 
Soili Paananen vastasi hankkeeseen liittyvästä tutkimukses-
ta. Maanpuolustuskorkeakoululle syntyi hankkeen myötä 
tarve ja edellytykset edellä todetulle opetusalan oman 
yksikön muodostamiselle.348 Päätoimisen vararehtorin viran 
perustamisen myötä opetusala siirtyi vuoden 2006 alusta 
hänen alaisuuteensa.

 » VAR AREHTOR IN TEHTÄVÄ

Rehtori, kenraalimajuri Aarno Vehviläinen esitti johtoryh-
män kokouksessa marraskuussa 2002, että ”opetuksen alalle, 
joka on toiminnallisesti volyymiltään laajin Maanpuolustuskor-
keakoulussa, tarvitaan vararehtori”.349 Muutos tapahtui vasta 
vuoden 2006 alussa, jolloin Puolustusvoimien Koulutuksen 
Kehittämiskeskus yhdistettiin Maanpuolustuskorkeakou-
luun. Yhdistämisessä vapautuneen Kehittämiskeskuksen 
johtajan virka muutettiin Maanpuolustuskorkeakoulun 
vararehtorin viraksi. Opetusala siirrettiin samalla hallinto-
johtajan alaisuudesta vararehtorin alaisuuteen.350

 » OP INTOA SIA INOSA STO

Maanpuolustuskorkeakoulun uusittu organisaatio otettiin 
käyttöön 1. tammikuuta 2009. Johtamista selkeytettiin 
vähentämällä rehtorin suoranaisten alaisten määrää seit-
semästätoista yhdeksään. Vararehtorin roolia opetuksen 
johtajana korostettiin asemoimalla ainelaitokset, Opinto-
asianosasto ja Kielikeskus vararehtorin alaisiksi, sisäisiksi 
tulosyksiköiksi.351 

Opintoasiainosasto toimii vararehtorin alaisuudessa kou-
lutuspäällikön johtamana. Osasto vastaa tutkintoihin joh-
tavan upseerikoulutuksen rekrytoinnista ja opiskelijoiden 
valinnasta Maanpuolustuskorkeakouluun, opetuksen ylei-

Opinto-oppaat ja pedagogiset käsikirjoitukset takaavat opintojen 
läpinäkyvyyden. 

Kadettien tehtäviin kuuluvat edustustehtävät eri messuilla. 

palkattiin neljä päätoimista koulutussuunnittelijaa ja yksi 
tutkija. Avoin oppimis- ja työskentely-ympäristö -ohjelman 
käytännön toteutus oli heidän vastuullaan. Sijoituspaikat 
olivat Maanpuolustuskorkeakoulu, Maasotakoulu, Meriso-
takoulu ja Ilmavoimien Viestikoulu. Suunnittelijat vastasivat 
tiedonhankinnasta, analysoinnista ja raportoinnista ja osal-
listuivat verkkopedagogiikan kehittämiseen. Tutkija, KM 
Soili Paananen vastasi hankkeeseen liittyvästä tutkimukses-
ta. Maanpuolustuskorkeakoululle syntyi hankkeen myötä 
tarve ja edellytykset edellä todetulle opetusalan oman 
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sestä kehittämisestä yhteistoiminnassa tutkinto-osastojen 
ja ainelaitosten kanssa. Opintoasiainosasto tuottaa lisäksi 
tutkinto-opiskelijoille tarvittavat opinto- ja opiskelijahal-
linnon palvelut sekä kehittää opetusta ja opetushallintoa 
yhteistoiminnassa korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten 
kanssa. Opintoasiainosasto tuottaa palveluita vuosittain 
kadettikursseille, maisterikursseille sekä jatkotutkinnon 
kursseille. Opintoasiainosasto vastaa myös ulkomaille 
komennettavan henkilöstön rekrytoinnista, valinnasta ja 
opiskelijahallinnon palveluiden tuottamisesta. Opintoasiain-
osaston tuotteita ovat muun muassa valintaopas, opinto-
oppaat, opintorekisteriotteet sekä tutkintotodistukset.352 

Opintoasianosaston koulutussuunnittelijat ylläpitävät 
yhteyksiä toimivaltansa puitteissa korkeakoulun eri sidos-
ryhmiin, kuten Peda-forumiin, ja opetusministeriöön, josta 
saadaan tietoa muiden korkeakoulujen ja koulutusta antavi-
en organisaatioiden opetuksen kehittämisestä koko korkea-
koulun käyttöön. Opintoasiainosasto ylläpitää ja kehittää 
korkeakoulun opetuksen palautejärjestelmää. Opintoasiai-
nosaston esimies, joka samalla on korkeakoulun koulutus-
päällikkö, koordinoi korkeakoulun toimintaa Pääesikunnan 
koulutussektorin, puolustushaarojen koulutuspäälliköiden 
sekä puolustushaara-, aselaji- ja toimialakoulujen kanssa.353 

Ainelaitokset vastaavat siitä, että opetus toteutetaan 
tutkintovaatimusten mukaisesti. Ainelaitokset suunnit-
televat tutkintovaatimusten perusteella yksityiskohtaiset 
kuvaukset opintojaksoista pedagogisten käsikirjoitusten 
muotoon sekä suunnittelevat opintojen läpiviennin yhdessä 
Kadettikoulun ja Jatkotutkinto-osaston kanssa. Ainelaitok-
set ohjaavat oman oppiaineensa sisällä puolustushaara-, 
aselaji- ja toimialakouluja niiden antamien opintojen suun-
nittelussa ja toteutuksessa.354 

Puolustushaara-, aselaji-  
ja toimialakoulut
Korkeakoulun perustamiseen liittyneessä asetuksessa 
Maanpuolustuskorkeakoulusta (668/1992 § 5) säädettiin, 
että Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori ohjaa myös muu-
alla kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa toimeenpantavaa 
upseerin tutkintoon ja jatkotutkintoihin johtavaa opetusta. 
Asetuksen periaatteet ovat edelleen voimassa. Maan-
puolustuskorkeakoulu johtaa puolustushaara-, aselaji- ja 
toimialakouluissa annettavaa sotatieteiden kandidaatin ja 
maisterin tutkintoihin johtavaa opetusta.355 

Käytännön tasolla Kadettikoulu on pitänyt jatkuvaa 
yhteyttä puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluihin 
opetukseen ja kurssien järjestelyihin liittyneissä asioissa. 
Vuosittain on järjestetty yhteisiä sotakoulukokouksia, joissa 
käsitellään ajankohtaisia asioita. Niihin osallistuvat kaikki 
upseerikoulutusta antavat sotilasopetuslaitokset.356 

Puolustushaaraesikunnat ja Rajavartiolaitoksen esikunta 
vastaavat upseerin virkaan sotatieteellisten tutkintojen 

lisäksi edellytettävistä sotilasammatillisista opinnoista. Puo-
lustushaarat ja Rajavartiolaitos ohjaavat näiden opintojen 
suunnittelua ja järjestämistä. Sotilasammatillista opetusta 
annetaan puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa 
sekä Raja- ja Merivartiokoulussa. 

Uusimmassa puolustusvoimauudistuksessa Maanpuolus-
tuskorkeakoulun rooli upseerikoulutuksen kokonaisuudesta 
vastaavana toimijana vahvistuu entisestään, kun korkea-
koulu saa mandaatin johtaa ”tutkinto-opetus, sotilas-
ammatilliset opinnot ja upseerikasvatus” -kokonaisuutta 
Puolustusvoimissa.357 

Seuraavassa esitellään lyhyesti koulut kesän 2012 tilan-
teen mukaisesti. Puolustusvoimien organisaatiotarkistukset 
aiheuttavat monissa kouluissa merkittäviä muutoksia vuosi-
kymmenen puoliväliin mennessä. 

Puolustushaarakoulut

Maasotakoulu on Maavoimien komentajan alainen Lap-
peenrannassa sijaitseva puolustushaarakoulu ja jalkaväen 
aselajikoulu. Maasotakoulun päätehtävät ovat maavoi-
makoulutus, maavoimien tutkimus ja valmiustehtävät. 
Maasotakoulu tuottaa päätehtäviensä myötä suorituskykyä 
Puolustusvoimille ja erityisesti Maavoimille. Maasotakoulu 
järjestää perus- ja täydennyskoulutusta. Maasotakoulussa 
opiskelee Puolustusvoimien palkattua henkilöstöä, sotilaita 
ja siviilejä. Maasotakoulu järjestää Maavoimien kadeteille 
sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtavia 
opintoja. Maasotakoulussa järjestetään muun muassa 
maasotalinjan sekä jääkäri-, kranaatinheitin- ja tieduste-
luopintosuuntien koulutus.

Merisotakoulu on Merivoimien komentajan alainen 
puolustushaarakoulu, joka sijaitsee Suomenlinnassa. 
Merisotakoulun korkeakouluosasto vastaa sotatieteiden 
kandidaattien ja maistereiden tutkintoihin kuuluvien Me-
rivoimien eriytyvien opintojen järjestämisestä. Upseereita 
koulutetaan laivasto-, rannikkojoukko- ja johtamisjärjestel-
mä-opintosuunnilla. Laivasto-opintosuunnan mukana opis-
kelee merivartio-opintosuunta, jolta valmistutaan Rajavar-
tiolaitoksen tehtäviin. Merisotakoulu on sotilasopetuslaitos, 
jossa opiskelee merikadetteja, varusmiehiä merivoimien 
reserviupseereiksi, Puolustusvoimien palkattua henkilöstöä 
sekä reserviläisiä kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa 
harjoituksissa. Lisäksi Merisotakoulu tutkii ja kehittää Meri-
voimien meri- ja rannikkosodankäyntiä.

Ilmasotakoulu on Ilmavoimien komentajan alainen 
Tikkakoskella sijaitseva puolustushaarakoulu. Ilmasotakoulu 
tuottaa varusmiehistä, reserviläisistä ja Puolustusvoimien 
henkilökunnasta osaajia rauhan-, kriisin- ja sodan ajan 
tehtäviin. Ilmavoimien kadettikursseilta valmistuu upsee-
reita myös Maa- ja Merivoimiin sekä Rajavartiolaitokseen. 
Ilmasotakoulu vastaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolai-
toksen ohjaajien alkeislentokoulutuksesta ja se toimii 
ilmatorjunnan sekä Ilmavoimien johtamisjärjestelmäalan 
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Maasotakoulussa korostuu käytännön harjoittelu. 

Merisotakoululla on Suomenlinnassa pieni planetaario, jota käytetään varsinkin vanhempien vuosikurssien merikadettien koulutuksessa. 
Tähtimerenkulkutaitoa tarvitaan esimerkiksi koulutuspurjehduksilla pitkien avomeriosuuksien aikana. 
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Lentosotakoulun suihkulentäjän kasteessa on kyse perinteestä, joka ajoittuu vaiheeseen, jossa kadetit ovat lentäneet ensimmäiset yksinlentonsa 
Hawk MK 66 -kalustolla. 

Tutkintoihin sisältyvää rajaturvallisuusalan opetusta annetaan Espoon ja Imatran koulutuskeskuksissa rajavartio- ja merivartio- 
opintosuunnalla. (RAJAVARTIOLAITOS)
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aselajikouluna. Ilmasotakoulussa toteutetaan ilmasotalin-
jan puolustushaaravaiheen opinnot sekä puolustushaara-, 
aselaji- ja toimialakouluvaiheessa ilmatorjunta- ja johtamis-
järjestelmäopintosuuntien koulutus. 

Raja- ja merivartiokoulu on rajaturvallisuuden ja 
meripelastusalan opetus- ja tutkimuslaitos. Tutkintoihin 
sisältyvää rajaturvallisuusalan opetusta annetaan Espoon ja 
Imatran koulutuskeskuksissa rajavartio- ja merivartio-opin-
tosuunnalla. Raja- ja merivartiokoulun tutkimus- ja tietopal-
veluyksikkö vastaa rajaturvallisuuden ja meripelastustoimen 
tutkimuksesta. Rajavartiolaitoksen keskeiset tutkimusalat 
ovat rajaturvallisuus, meripelastustoimi, turvallisuushallinto 
ja kansainvälinen yhteistyö.

Aselaji- ja toimialakoulut

Tykistökoulu on Niinisalossa sijaitseva kuuluva aselajikou-
lu. Tykistökoulun päätehtävänä on kouluttaa kenttätykis-
tön kadetteja, ammattisotilaita sekä reserviläisiä. Kenttäty-
kistön kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijat suorittavat 
aselajiopintonsa Tykistökoulussa. Tykistökoulu osallistuu 
myös kenttätykistön ja kranaatinheittimistön tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan sekä eri ampumaharjoituksien suun-
nitteluun ja johtamiseen.

Pioneeri- ja Suojelukoulu on Keuruulla sijaitseva asela-
jikoulu. Pioneeri- ja Suojelukoulussa järjestetään upseerien 
aselajin peruskoulutus, jatkokoulutus ja täydennyskoulutus 
osana Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maasotakoulun 
antamaa koulutusta. Pioneeri- ja Suojelukoulu osallistuu 
tutkimus- ja kehittämistehtäviin tekemällä kenttäkokeita, 
kehittämällä uusia menetelmiä, toimintatapoja ja välineitä 
sekä laatimalla toimintaohjeita ja oppaita.

Viestikoulu on Riihimäellä sijaitseva aselajikoulu. Vies-
tikoulu antaa upseerien perusopintoihin ja tutkintoihin 
kuuluvaa opetusta viesti-, johtamisjärjestelmä- ja elektro-
niikkahuoltolinjoilla. Viestitoiminnan tehtävänä on yhteyk-
sien järjestäminen johtamista, tiedustelua ja tulenkäyttöä 
varten. Yhteydet saadaan aikaa nykyaikaisilla viestijärjestel-
millä ja tietojärjestelmäpalveluilla.

Huoltokoulu on Lahdessa sijaitseva, Hämeen Rykment-
tiin kuuluva aselajikoulu. Huoltokoulun korkeakouluosasto 
järjestää sotatieteiden kandidaatti- ja maisteriopintojen 
huollon linjaperuskoulutuksen aselajiopinnot. Korkeakoulu-
osasto osallistuu huollon tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
painottuen huoltotaktiikan ja sodan ajan huoltojoukkojen 
suorituskyvyn kehittämiseen.

Panssarikoulu on Parolannummella sijaitseva jalkaväen 
toimialakoulu, jossa järjestetään muun muassa kandidaat-
ti- ja maisterivaiheen panssariopintosuunnan koulutus. 
Panssarikoulu toimii nykyään osana Panssariprikaatia. 
Panssarikoulun tärkein tehtävä on kouluttaa panssari- ja 
mekanisoitujen joukkojen palkattua henkilökuntaa ja 
sodan ajan reserviupseereita.

Urheilukoulu on Hämeen Rykmentissä Lahdessa 

sijaitseva aselajikoulu. Urheilukoulussa järjestetään osa 
sotilaspedagogiikan pääaineopintojen fyysisen kasvatuksen 
opintokokonaisuudesta yhteistyössä Maanpuolustuskorke-
akoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoona on 
Kouvolassa sijaitseva Maavoimien toimialakoulu, jossa jär-
jestetään muun muassa helikopteriopintosuuntien toimiala-
koulutusta. Helikopteripataljoona ylläpitää lentovalmiutta, 
kouluttaa Maavoimien helikopteriohjaajat ja jatkokouluttaa 
helikoptereiden vaatiman teknisen henkilöstön, suorittaa 
Puolustusvoimien palvelulentoja ja antaa virka-apua eri 
viranomaisille.

Ilmavoimien Teknillinen Koulu on Hallissa sijaitseva 
sotilasopetuslaitos, joka antaa lentoteknistä koulutusta 
Ilma- ja Maavoimien sekä Rajavartiolaitoksen henkilökun-
nalle että varusmiehille.

Lentosotakoulu on Kauhavalla sijaitseva sotilasope-
tuslaitos, joka järjestää muun muassa Ilmavoimien oh-
jaajaopintosuunnan eriytyvää opetusta. Lentosotakoulun 
päätehtävänä on jatkolentokoulutuksen antaminen soti-
laslentäjille. Kadettikurssin koulutuksesta osa järjestetään 
Lentosotakoulussa Kauhavalla, osa muissa joukko-osastois-
sa. Kadettikurssin jälkeen oppilas on valmis sotilaslentäjän 
ammattiin.

Opetuksen laatu

Opetuksen laatua on seurattu vastuuhenkilöiden tekemillä 
perinteisillä seuranta- tai tarkastuskäynneillä. Esimerkiksi 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori teki vuoden 2008 ai-
kana ohjauskäyntikierroksen kaikkiin puolustushaara-, ase-
laji- ja toimialakouluihin. Myös Puolustusvoimien ylin johto 
on ajoittain tehnyt tarkastuskäyntejä upseerikoulutusta 
antaviin sotilasopetuslaitoksiin. Myös palautekyselyt ovat 
olleet merkittävä väline opetuksen laadun valvonnassa.358 

Opetuksen laadunarviointi on osa koko korkeakoulun 
laadunvarmistusjärjestelmää, jonka kehittämiseen korkea-
koulun koko henkilökunta on sitoutunut johdosta opiske-
lijaan. Opetuksen jatkuva kehittäminen ja siihen liittyvät 
menettelytavat ja prosessit on pyritty kuvaamaan, yhte-
näistämään ja tekemään läpinäkyväksi niin opettajille, opis-
kelijoille kuin koko korkeakoulun muulle henkilökunnalle.

Opetuksen laadunvarmistus sisältää erilaisia osa-alueita, 
kuten opetuksesta annettavan palautteen, opetuksen 
arvioinnin, opetuksen laadun arviointityön ja opetusta 
koskevan dokumentoinnin. Tavoitteena on edistää opiskeli-
joiden syvällistä oppimista, laadukasta osaamista, kriittistä 
ajattelua ja elinikäisen oppimisen sisäistämistä. 

Ainelaitokset ja puolustushaara-, aselaji- ja toimialakou-
lut tekevät vuosittain opetuksen kehittämissuunnitelmat 
opetuksen laadunarviointimatriisin avulla käyttäen kaikkia 
vuoden aikana kerättyjä palautteita. Nämä kootaan johdol-
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le opetuksen kehittämisen työvälineeksi. Opetuksen laatua 
arvioidaan puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa 
myös opetuksen laadunarviointimenetelmällä.359 

Opetuksen palautejärjestelmä

Opetuksen kehittäminen on perustunut opetuksesta an-
nettavaan palautteeseen, joka sisältää sekä opiskelijoiden 
että opettajien antaman palautteen. Voimassa olevan oh-
jeistuksen mukaan palautteita ovat ainelaitosten vastuulla 
olevat opintojaksopalaute ja palaute opintokokonaisuuk-
sista sekä tutkinto-osastojen vastuulla olevat lukuvuosi-
palaute, koko tutkintoa koskeva palaute (kurssipalaute), 
viivästetty palaute (työelämäpalaute) sekä opinnäytetyön-
ohjauspalaute. Lisäksi Opintoasiainosasto toimeenpanee 
valintaan ja rekrytointiin liittyvät kyselyt sekä opetuksen 
laadun kyselyt. Opetuksen palautejärjestelmän koordinoin-
nista vastaa Opintoasiainosasto. 

Palautteet – viivästettyä palautetta lukuun ottamatta – 
puretaan aina opiskelijoiden kanssa palautetilaisuuksissa, 
minkä jälkeen myös opettajilla ja ainelaitoksilla on mahdol-
lisuus antaa oma palautteensa. Palautteista tehdään viral-
linen asiakirja ja tulokset raportoidaan ylimmälle johdolle 
opetuksen palautejärjestelmä prosessikuvan mukaisesti. 
Kyselyjen koordinoinnista ja historiatiedon tallennuksesta 
vastaa Opintoasiainosasto.360 

Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta astui voimaan vuon-
na 2009. Suurin ja näkyvin lain perusteella käynnistetty 
toimenpide oli opetuksen laadunvarmistuksen ulottaminen 
puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluihin. Ensimmäiset 
pilottiauditoinnit toteutettiin syksyllä 2009. Opinto-oppaan 
kehittämisen ohella aloitettiin vuonna 2009 pedagogis-
ten käsikirjojen laatiminen. Tuotosten avulla parannetaan 
tutkintojen läpinäkyvyyttä ja laadukkuutta.361 

Opetuksen kehittämisryhmä

Maanpuolustuskorkeakoulussa on vuodesta 2008 toimi-
nut ainelaitosten, Opintoasianosaston, tutkinto-osastojen, 
Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen ja Maanpuo-
lustuskorkeakoulun esikunnan kehittämisyksikön edusta-
jista sekä opiskelijajäsenistä koostuva opetuksen kehittä-
misryhmä. Opetuksen kehittämisryhmän puheenjohtajana 
toimii Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja, 
varapuheenjohtajana Maanpuolustuskorkeakoulun kou-
lutuspäällikkö ja sihteerinä Opintoasianosaston tehtävään 
nimeämä henkilö. 

Kehittämisryhmään nimetään yksi edustaja jokaisesta 
ainelaitoksesta, Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuk-
sesta, Maanpuolustuskorkeakoulun kehittämisyksiköstä ja 
yksi kummastakin tutkinto-osastosta. Maanpuolustuskor-
keakoulun oppilaskunta nimeää omat edustajansa kehittä-
misryhmään. Kehittämisryhmää täydennetään tarvittaessa 
asiantuntijoilla. Opetuksen kehittämisryhmän jäsenet 
valitaan ja määrätään tehtävään vuodeksi kerrallaan. 
Opetuksen kehittämisryhmä toimii vararehtorin johdossa. 
Kehittämisryhmän päämääränä on tukea Maanpuolustus-
korkeakoulun, puolustushaara-, aselaji- ja toimialakoulujen 
opetuksen kehittämistä sekä tukea vararehtoria ja Maan-
puolustuskorkeakoulun opetusneuvostoa opetukseen 
kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Opetuksen kehittämisryhmän tehtäviä ovat korkeakoulun 
opetuksen strategian suunnittelu, parhaimpien käytäntöjen 
tunnistaminen ja jakaminen, osallistuminen sotilasopetus-
laitosten opettajien opintokokonaisuuden suunnitteluun 
ja toteutukseen, opettajien kannustaminen pedagogisen 
osaamisen kehittämiseen ja yhteistyöhön yli ainelaitosra-
jojen, muissa yliopistoissa ja korkeakouluissa tapahtuvan 
opetuksen kehittämisen seuraaminen ja arviointi sekä 

Mentoritoiminta on luonteelta avointa ja luottamuksellista pienryhmätoimintaa. 
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pedagogisen kehittämisen koordinointi. Tärkeimpinä tehtä-
vinä ovat opetuksen laadun arviointien ja Opetuksen hyvät 
käytänteet -seminaarin suunnittelu ja toteuttaminen. 362

Opetusmenetelmiä

Maanpuolustuskorkeakoulun opetusmenetelmiä kehitettiin 
alkuvuosikymmenenä pitkäaikaiseen kokemukseen perus-
tuen ja ottaen huomioon opetusuudistuksessa hyväksytyt 
avoimuuden ja itseohjautuvuuden periaatteet. Opiskelijoi-
den vastuuta korostettiin. Opiskeluympäristöä kehitettiin 
resurssien mahdollistamalla tavalla. Opetuksen, opetusme-
netelmien ja opetusmateriaalin tasoa pyrittiin nostamaan 
vastaamaan tiedekorkeakoulun vaatimuksia. 

Perinteiset, hyväksi koetut menetelmät ovat säilyttäneet 
paikkansa opetuksessa. Karttaharjoitukset ja niiden perus-
teella tapahtuneet maastotarkastelut ovat kaikilla kurssi-
tasoilla edelleen ajankohtaisia sotatieteellisen yliopiston 
harjoitusmuotoja. 

Kadetit harjaantuvat tuleviin tehtäviinsä joukko-osastois-
sa tapahtuvien ohjattujen harjoittelujaksojen aikana. Tä-
män työharjoittelun opetustarkoituksena on, että kadetti 
hallitsee perusyksikön koulutustapahtumien suunnittelun ja 
johtamisen joukko-osastossa peruskoulutuskaudella ja pe-
rehtyy rauhan ajan perusyksikön päällikön ja varapäällikön 
tehtäviin sekä sisäistää toiminnan varusmiesten koulutta-
jana. Työharjoittelun laajuus on seitsemän opintoviikkoa. 

Harjoittelu tapahtuu siinä joukko-osastossa, johon kadetti 
on menossa töihin valmistumisensa jälkeen.363 

Yleisesikuntaupseerikurssilla on koko ajan jatkettu 
hyväksi koettua oppimismenetelmää nimeltään ”kotityö”. 
Siinä opiskelija tekee operaatiotaidon- ja taktiikan koeti-
lanteessa komentajan päätöksen koetehtävässä kuvatussa 
tilanteessa. Tekemänsä päätöksen perusteella hänellä on 
noin viikko aikaa tehdä itsenäisesti niitä toimintasuunnitel-
mia, joita hänen esikuntansa laatisi. Tämä opetustapahtu-
ma pakottaa opiskelijan perehtymään operatiivisen suun-
nittelun osatekijöihin ja osasuunnitelmien niveltämiseen 
komentajan tekemää päätöstä palvelevaksi kokonaisuudek-
si. Toisena merkittävänä oppina tulisi opiskelijan sisäistää 
ne suunnitteluperiaatteet, joita suurehkon työn laatiminen 
annetussa määräajassa edellyttää. 

Maanpuolustuskorkeakoulun opettajien yhtenä tehtä-
vänä on omalla toiminnallaan olla esimerkkinä tuleville 
upseereille. Ajoittain asiaan on kiinnitetty erityistä huomi-
ota. Esimerkiksi rehtori, kenraalimajuri Aarno Vehviläinen 
kiinnitti huomiota asiaan vuonna 2002:

”Maanpuolustuskorkeakoululla on vastuu syväjohtamisen 
opettamisesta ja koulutusmallin kehittämisestä. Opettajien on 
tuettava syväjohtamisen periaatteita ja oppeja. Viimeaikoina 
on ollut havaittavissa kyllästymistä asiaan.” 364

Medianhallinta on saanut oman tärkeän merkityksen-
sä upseerien koulutuksessa. Mediakoulutuksen yhtenä 

Upseerin tulee hallita toiminta median kanssa. Kuva mediaharjoituksesta 2007. 
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ilmentymänä oli vuonna 2002 Maanpuolustuskorkeakou-
lun ja Timo T.A. Mikkonen Communications Inc:n välinen 
opetussopimus.365 

Nykyään kadetit opiskelevat medianhallintaa neljän opin-
topisteen opintojaksona. Opintojakson keskeiset sisällöt 
ovat median nykytila ja merkitys organisaatioiden toimin-
nassa, organisaatioviestintä ja maineenhallinta, esimies- ja 
alaisviestintä, kriisitilanneviestintä, sosiaaliset mediat ja 
Puolustusvoimat, neuvottelutaidon teoria ja käytäntö, vai-
kuttavan puheen suunnittelu, harjoittelu ja analysointi sekä 
esiintymisen harjoittelu ja analysointi.366 

Mentorointi on viime vuosina otettu menestyksellisesti 
mukaan kadettien koulutukseen. Mentoroinnilla tar-
koitetaan tässä yhteydessä kokeneen, eläkkeellä olevan 
upseerin ja vähemmän kokeneiden opiskelijoiden välistä 
vuorovaikutusta, joka edistää oppimista: esimerkiksi ajat-
telun aktivoimista, keskustelun herättämistä, tukemista, 
opastamista, ohjaamista tai kyseenalaistamista. Mentoroin-
nin tavoitteena on oppimisen edistämisen lisäksi upseeri-
kasvatuskulttuurin välittäminen, hiljaisen kokemusperäisen 
tiedon hyödyntäminen sekä Maanpuolustuskorkeakoulun 
asiantuntijaverkoston vahvistaminen.

Mentorointi on ollut käytännössä esimerkiksi opintojak-

son sisältöjen käsittelyä pienryhmissä, oppimisen arviointia 
ja palautteen antamista, opinnäytetöiden ohjaamista tai 
asiantuntijaluentojen pitämistä.367 

Tietotekniikan hyödyntäminen

Tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet on resurssien 
puitteissa otettu mukaan opetuksen toteutukseen. Ko-
mentaja- ja esikuntahenkilöstön koulutussimulaattori (KESI) 
otettiin virallisesti käyttöön Maanpuolustuskorkeakoululla 
syyskuussa 2004. Simulaattorijärjestelmän avulla koulute-
taan ensisijaisesti sodanajan komentajia ja heidän esikun-
tiaan. Upseerikoulutuksessa järjestelmää hyödynnetään 
taktiikan ja operaatiotaidon opetuksessa ja tutkimuksessa. 
Järjestelmää uudistettiin vuoden 2011 aikana.368 

Avoimen opiskelu- ja työskentely-ympäristön (AVOT) 
kehittämisohjelma aloitettiin virallisesti vuoden 2000 ke-
sällä. Tavoitteena oli kehittää ja rakentaa valtakunnallinen 
toimintaympäristö Puolustusvoimiin. Maanpuolustuskor-
keakoulu vastasi oppimismenetelmä-hankkeesta. Puolus-
tusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus vastasi teknisen 
oppimis- ja työskentely-ympäristön hankkeesta.369 

Puolustusvoimien koulutusportaali (KOPO) oli avoin op-
pimis- ja työskentely-ympäristö internetissä. Sitä käytettiin 

Esikunta- ja johtamissimulaattorin (KESI) avulla harjoittelu on arkipäivää. Afgaanikenraali Jamaludin Saied tutustui simulaattoriin 
vierailunsa yhteydessä maaliskuussa 2013. 
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verkkotuetun ja monimuotoisen koulutuksen ja opiskelun 
tukena sekä kurssien hallinnoinnin työkaluna vuoden 2011 
loppuun saakka. Tämän jälkeen kaikki verkko-opetus on 
tapahtunut uuden Puolustusvoimien verkko-oppimis-
ympäristön, PVMoodlen, kautta. Avoimen opiskelu- ja 
työskentely-ympäristön kehittäminen loi edellytykset 
monimuoto-opetuksen kehittämiselle. Opiskelumenetel-
män käyttöönotto aloitettiin Maanpuolustuskorkeakoulun 
Täydennyskoulutusosastossa.370 

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Maasotakoulu ottivat 
käyttöön vuonna 2005 Suomen yliopistojen kirjasto-
järjestelmän, Voyagerin. Järjestelmästä sanottiin, että 
”moderni järjestelmä tukee opiskelijoiden tiedonhankintataitoja 
sekä kirjaston työtä. Samalla koulut astuvat yliopistomaailman 

yhteyteen tälläkin saralla.” 371 Maanpuolustuskorkeakoulun 
tiedonhankinnan edellytykset lisääntyivät ratkaisevasti, kun 
korkeakoulu liittyi Pääesikunnan rahoitustuella suomalaista 
opetusta ja tutkimusta palvelevan huippunopean Funet-
tietoverkon käyttäjäksi vuonna 2004.372 

Kansainvälisyyden ja kriisinhallintatehtävien vaatimukset 
johtivat osaltaan muun muassa uuden FINGOP-suunnitte-
luprosessin käyttöönottoon. Kansainvälisesti yhteensopiva 
suunnitteluprosessi soveltuu parhaiten strategis-operatiivi-
sen tason esikuntien rauhanaikana toteutettavaan opera-
tiiviseen suunnitteluun ja kansainvälisten kriisinhallintaope-
raatioiden suunnitteluun. Taktiikan laitos sai vuonna 2008 
lisäresursseja ottaakseen vastuun suunnitteluprosessin 
opetuksesta.373
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Sotatieteen laitoksesta nykypäivään

Sotahistoriallinen laitos muodostettiin vuonna 1952. 
Siihen kuuluivat Sotahistoriallinen toimisto, Sota-ar-
kisto, Sotamuseo ja Sotatieteellinen keskuskirjasto. 

Vuoden 1971 uudistuksessa nimi muutettiin toimintaa pa-
remmin kuvaavaksi Sotatieteen laitokseksi, koska strategi-
an tutkimusryhmä oli jo pari vuotta aikaisemmin aloitta-
nut tutkimustyönsä kokoonpanossa. Seuraavan vuosikym-
menen aikana laitoksessa aloitettiin myös sotilassosiologi-
an tutkimus, minkä lisäksi muodostettiin muun muassa rin-
tamatunnustyöryhmä.

Vuonna 1982 laitokseen perustettiin tutkimusjohtajan 
virka. Sotatieteen laitos liitettiin Sotakorkeakouluun 1. syys-
kuuta 1985. Tällöin Sotatieteen laitoksen tutkimusjohtaja 
siirtyi Sotakorkeakoulun tutkimusjohtajaksi, mikä oli edelly-
tyksenä tulevan Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksen 
ja tohtorikoulutuksen suunnittelulle.2 

Maanpuolustuskorkeakoulun muodostamisen yhtey-

Tutkimus
Maanpuolustuskorkeakoulu edustaa sotatieteissä suomalaisen yliopistomaailman syvintä 
osaamista. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus tukee toisaalta Puolustusvoimien pitkän 
aikavälin kehittämistä ja toisaalta tämän päivän tarpeita. Tutkimuksen avulla Maanpuolus-
tuskorkeakoulu varmistaa kykynsä tuottaa johtajia asiantuntijavalmiuksin.1 Sotatiede kattaa 
yleisten tieteenalojen sotaa, asevoimia, turvallisuutta ja kriisejä käsittelevät osa-alueet. 

dessä Sotahistorian toimistosta tuli Sotahistorian laitos ja 
strategian tutkimusryhmän muodostamasta Strategian 
toimistosta tuli Strategian laitos. Käyttäytymistieteellinen 
tutkimustoiminta siirrettiin uuden Puolustusvoimien Kou-
lutuksen Kehittämiskeskuksen Tutkimusosastoon. Sotatie-
teen laitos, alaisinaan Sotamuseo ja Sota-arkisto, jäi vielä 
korkeakoulun kokoonpanoon. Myöhemmin Sotatieteen 
laitos lakkautettiin suunnitelman mukaisesti ja Sotamuseo 
sekä Sota-arkisto siirtyivät omina tulosyksiköinään suoraan 
rehtorin alaisuuteen.3 

Upseerikoulutuksen uudistamisen työryhmä korosti 
tiedekorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaista tutkija-
koulutusta ja tutkijavalmiuksien luomista kaikilla tutkinto-
tasoilla.4 Sen päätöksen mukaan opetus ja tutkimus tuli 
organisoida laitoksiksi pääoppiaineittain tai pääaineoppi-
ryhmittäin. Opetus ja tutkimus sidottiin tällä tavoin yhdeksi 
kokonaisuudeksi.5 



Maanpuolustuskorkeakoulun tut-
kimusjohtajan virkaa pysyvällä 
nimityksellä hoitaneen Mikko Vii-

tasalon ollessa AKAVAn puheenjohtajana 
vuoden 1996 alusta vuoden 1999 puoleen-
väliin toimin viransijaisnimityksellä tutkimus-
johtajana. Olin tullut Sotakorkeakoulun Stra-
tegian toimistoon tutkijaksi vuosikymmenen 
alussa ja jatkanut sen jälkeen tutkijana ja 
erikoistutkijana Maanpuolustuskorkeakoulun 
Strategian laitoksessa. 

Aika tutkimusjohtajan viransijaisena oli 
haastavaa: elimme tiedekorkeakouluhank-
keen kannalta ratkaisevia vuosia, ja minun 
hoitaessani virkaa hankimme oikeuden 
perustaa professuureja ja antaa tohtorin 
tutkintoja. Tämän myötä saimme lopullises-
ti yliopistolliset tunnusmerkit. Ensimmäiset 
professuuritkin perustimme noina vuosina. 
Viranhoitoni aikana kukaan ei kuitenkaan 
ehtinyt väittelemään sotatieteiden tohtoriksi. 

Vastuualueellani 
siis tapahtui mer-
kittävää eteenpäin 
menoa Maanpuo-
lustuskorkeakoulun 
kehittämisessä, ja 
tämä tuotti tieten-
kin mielihyvää ja on-
nistumisen elämyk-
siä. Tässä kaikessa 
oli aivan ratkaise-
vassa asemassa 
Puolustusvoimien ja 
Maanpuolustuskor-
keakoulun johdon 
vahva sitoutuminen 
tiedekorkeakouluta-
voitteisiin. Tämä loi 
perustan myös niille 
kollegiaalisille suh-
teille, jotka minulla 
oli kauteni aikana 
toimineisiin Maan-
puolustuskorkeakoulun rehtoreihin. Oli help-
poa tulla toimeen kontra-amiraali Esko Illin 
ja kenraalimajuri Seppo Tanskasen kanssa. 

Omasta perspektiivistäni silloin lopulli-
sesti valittu tie, jolla edelleen olemme, oli 
ainoa mielekäs vaihtoehto. Mitä enemmän 
kokemuksia tästä tiestä karttuu, sitä parem-

min tämä varmasti ymmärretään. Muissa 
suhteissa tuona aikana ei merkittäviä ra-
kenteellisia uudistuksia korkeakoulussa 
tehtykään: esimerkiksi ainelaitosjako pysyi 

entisenä eikä johto-
ryhmän rakennetta 
uudistettu. En ole 
lainkaan vakuuttu-
nut siitä, että myö-
hemmin tehdyt rat-
kaisut olisivat olleet 
kaikki onnistuneita. 

En kokenut aikaa 
tutkimusjohtajan 
viransijaisena liian 
vaativana tai ras-
kaana, vaan olin 
tyytyväinen näkö-
alapaikkaan sekä 
sen mukanaan tuo-
maan dynamiikkaan 
ja haasteisiin. Koin 
olevani luonteelta-
ni viran vaatimuksiin 
nähden riit tävän 
järjestelmällinen ja 
sosiaalinen. Ehdin 

noina vuosina julkaista sellaista tutkimus-
takin, joka edesauttoi pätevöitymistäni 
myöhemmin strategian professorin virkaan, 
jota nyttemmin hoidan pysyvän nimityksen 
turvin. Kaikki aika ei siis kulunut pelkkiin 
hallinnollisiin tehtäviin. Mutta työaikahan 
on joustava käsite.

Professori Pekka Sivonen
TUTKIMUSJOHTAJAN VIRANSIJAINEN 

1996 – 1999

Tavoitteena
tiedekorkeakoulu

”Työaikahan 
on joustava

käsite.”
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Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkimusalan kehitys
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoiminnan suunnit-
telu perustui 1980-luvulla Sotakorkeakoulussa tutkimus-
johtajan, professori Mikko Viitasalon johdolla laadittuun 
vuosisuunnittelujärjestelmään. Samoin tieteellisen jatko-
koulutusohjelman käynnistyminen perustui Sotakorkeakou-
lun aikana vuosina 1987 – 1990 tehtyihin toimenpiteisiin.6 
Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisee edelleen Sotakorkea-
koulun aikanaan aloittamaa englanninkielistä Finnish De-
fence Studies -sarjajulkaisua, jossa esitellään korkeakoulun 
tutkimusta ja opetuksen painopistealueita.

Vuonna 1993 Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimukselle 
oli asetettu tavoitteeksi nostaa korkeakoulun tutkimustöi-
den tasoa, lisätä korkeakoulun julkaisutoimintaa ja myös 
vieraalla kielellä tapahtuvaa julkaisemista sekä parantaa 
tutkimustöiden hyödynnettävyyttä. Upseerin tutkinnon 
tutkielman vaatimustasoa oli jo nostettu. Jatkotutkinnon 
tutkimustöiden tasolle oli asetettu vaatimus saavuttaa 
tiedeyhteisöjen yleinen hyväksyntä. Laitosten sotatieteellis-
ten julkaisusarjojen tuli kestää vertailu alan kansainvälisessä 
tieteellisessä tutkimustoiminnassa.

Tutkimusjohtaja johti korkeakoulun tutkimustoimintaa ja 
tutkimusneuvostoa. Tutkimusneuvosto käsitteli tutkimuk-
sen suunnittelua ja muita keskeisiä kysymyksiä. Resurssien 
puute aiheutti suurimman ongelman tutkimuksen tason 
nostamiselle. Ainelaitosten henkilöstö sitoutui opetustehtä-
viin ja uusien opetussuunnitelmien sekä kurssien oppisisäl-
lön luomiseen. Opiskelijoiden opinnäytetyöt, seuranta- ja 
seminaarityöt sekä -raportit muodostivat tuolloin pääosan 
tutkimustoiminnasta. 

Tutkimushenkilöstöön saatiin vuonna 1993 uusi tehtä-
vänimike tutkijaesiupseeri. Tällaisessa tehtävässä toimivat 
tuolloin muun muassa entisen Sotatieteen laitoksen tutki-
mustehtävissä toimineet toimistoesiupseerit. Samoin tutki-
jaesiupseerin tehtävässä olivat Helsingin alueen siviilikorkea-
kouluissa jatko-opintoja suorittaneet neljä yleisesikuntaup-
seeria. Tutkijaesiupseereita oli neljässä ainelaitoksessa.7 

Vuoden 1994 joulukuussa korkeakoulu esitti kahden 
dosentin nimittämistä. Korkeakoulun vuoden 1994 tutki-
mussuunnitelma sisälsi 114 tutkimusnimikettä, joista 88 oli 
diplomitöitä ja 26 muita tutkimushankkeita.8 

Korkeakoulun ensimmäinen tutkimussuunnitelma 
julkaistiin tammikuussa 1994. Suunnitelma perustui 
Sotakorkeakoulussa käyttöön otettuun suunnittelumalliin. 
Tutkimusjohtaja, professori Mikko Viitasalon allekirjoittama 
suunnitelma käsitti vuodet 1994–1997. Sen mukaan uusi 
Maanpuolustuskorkeakoulu sai valtaosan tutkimustoimin-
taan soveltuvista henkilövoimavaroistaan entisestä Sota-
korkeakoulusta. Tutkimuksen tason nostamista vaikeutti 
edelleen resurssien puute. 
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Vuoden 1994 tavoitteena oli muodostaa ylempien esi-
kuntien tarpeista ja Maanpuolustuskorkeakoulun edusta-
mien alojen tutkimus- ja opetustavoitteista entistä parem-
min yhteen sovitettu kokonaisuus. Korkeakoulun paino-
piste oli asetettu taktiikan ja operaatiotaidon tutkimuksen 
kehittämiseen. Taktiikan laitoksen johdolla käynnistettiin 
tutkimushanke Suomalainen taktiikka ja operaatiotaito nykyai-
kaisen sodankäynnin valossa. Dosenttijärjestelmä oli tarkoitus 
käynnistää vuoden 1994 aikana.9 

Sotahistorian laitokselle määritettiin selkeä tutkimusteh-
tävä. Korkeakoulun rehtori totesi Jatkosodan historian kuu-
dennen osan valmistumistilaisuudessa kesäkuussa 1994, 
että toimittamistyön päätyttyä muuttui myös Historian 
laitoksen toimenkuva. Suomen sotahistorian tutkiminen ja 
suurta yleisöä palveleva toiminta siirtyisi Sota-arkistolle ja 
Sotamuseolle. Historian laitos keskittyisi vastedes tutkimus-
toimintaan, jonka painopiste olisi sotataidon, taktiikan ja 
operaatiotaidon, johtamisen ja strategian opetusta edistä-
vissä tavoitteissa. Ajallinen painopiste tutkimustoiminnassa 
siirtyi toisen maailmansodan jälkeisiin, Suomessa tutkimat-
tomiin sotiin.10 

Vuonna 1995 tutkimustoiminnan tavoitteeksi oli asetet-
tu laadukkaan tutkimustiedon tuottaminen opetuksen 
perustaksi sekä yleisemmin Puolustusvoimien suunnittelun 
ja kehittämisen tarpeisiin. Tämän lisäksi tavoitteena oli 
koulutettavien tutkijantaitojen kehittäminen, tieteellisesti 
pätevien tutkijoiden tuottaminen sekä korkeakoulun ja sen 
tutkimuksen tunnetuksi tekeminen.11 

Tutkimusta ei vuoden 1995 kertomuksen mukaan 
kyetty kaikilta osin toteuttamaan suunnitelman mukaises-
ti. Useimmissa ainelaitoksissa jäätiin jälkeen asetetuista 
tulostavoitteista, koska opetus sitoi henkilöstöresurssit 
edelleen lähes täysin. Päätoimisia tutkijan tehtäviä oli tuol-
loin korkeakoulussa 8–10, eli noin neljä prosenttia koko 
henkilöstöstä. Maanpuolustuskorkeakoulu esitti vuonna 
1995 Sotatieteen laitoksen lakkauttamista, koska sen 
lakisääteiset tehtävät olivat päättyneet ja koska organisaa-
tiolla ei ollut selkeää toiminnallista roolia korkeakoulussa.12 
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Gustav Hägglund 
nimitti 15. toukokuuta 1995 Maanpuolustuskorkeakoulun 
ensimmäisiksi dosenteiksi VT Pekka Visurin opetusalanaan 
turvallisuuspolitiikka ja strategia sekä FT Vesa Halosen ope-
tusalanaan fysiikka ja sen sovellutukset tutkatekniikassa.13 

Vuosi 1996 merkitsi Maanpuolustuskorkeakoulussa 
tutkimuksen vahvistumista edelliseen vuoteen verrattuna 
sekä pro�ilin selkiytymistä. Tärkein toimenpide oli Taktiikan 
laitoksen tutkimusryhmän perustaminen. Korkeakoulun 
tieteellisen jatkokoulutusohjelman puitteissa valmistui 
kaksi väitöskirjaa.14 Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, 
kontra-amiraali Esko Illi käsitteli vuoden 1996 lukuvuoden 
avajaispuheessaan korkeakoulun keskeisiä näkymiä:

”(…) Päätehtävän ohella meidän on pidettävä yleistavoittee-
namme kehittää Maanpuolustuskorkeakoulusta tunnustettu, 
vaikkakin opetuspainotteinen tiedekorkeakoulu, joka tuottamil-
laan tutkimuksilla tukee opetustyönsä ohella sotilaallisen maan-
puolustuksemme ja puolustuspolitiikkamme kehittämistä. Tä-
män yleistavoitteen saavuttaminen edellyttää, että myös upsee-
rikoulutuksen puitteissa voidaan sotatieteellisissä aineissa suo-
rittaa ylin akateeminen oppiarvo – tohtorin tutkinto. Realis-
tista lienee asettaa tavoitteeksi, että korkeakouluumme on en-
si vuosituhannelle tultaessa luotava väitösten tekemiseen, vas-
taanottamiseen ja hyväksymiseen tarvittavat resurssit. Aine-
laitoksiin on perustettava professuurit ja laajennettava tieteelli-
sen tutkimustyömme puitteita tohtorikoulutusohjelmien edellyt-
tämällä tavalla.
(…) Puolustusvoimilla on selkeä tarve korkeimman mahdolli-
sen tutkijakoulutuksen saaneista upseereista. Tarve ei lukumää-
räisesti ole suuri – ainakaan vuositasolla valmistuvien osalta – 
mutta se on olemassa yhä vaativammaksi käyvässä sotilaallisen 
maanpuolustuksen suunnittelu- ja kehittämistyössä. Tutkimus-
tarpeet liittyvät puolustusratkaisumme eri osatekijöihin, puolus-
tusjärjestelmä- ja doktriinikysymyksiin, strategisiin ja operatii-
visiin tason ongelmaratkaisuihin, menestyksekkääseen johtami-
seen ja tuloksekkaaseen kouluttamiseen, sotilasteknologian alati 
kiihtyvään kehittämiseen, puolustusmateriaalihankkeisiin sekä 
rauhan ajan hallintoon ja toimintojen taloudelliseen suunnitte-
luun – eräitä esimerkkejä mainitakseni.” 15

Vuonna 1997 Maanpuolustuskorkeakoululle tuli uusia 
tohtoreita. Eero Elfvengren Historian laitoksesta väitteli 
syyskuussa Oulun yliopistossa humanistisen tiedekunnan 
historian laitoksessa. Aiheena oli Ruotsalais-venäläisestä sovel-
lutuksesta suomalaiseksi yleisesikunnaksi, Suomen yleisesikunnan 
organisaation synty ja vakiintuminen vuosina 1918–1925.

Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Matti Kopra 
otti vuoden 1997 artikkelissaan kantaa muun muassa 
tutkimukseen: 

”Maanpuolustuskorkeakoulua ollaan kehittämässä tiedekor-
keakouluksi. Tavoitteena on, että korkeakoulusta kehittyy tun-
nustettu ja arvostettu, joskin opetuspainotteinen tiedekorkea-
koulu, joka tuottamillaan tutkimuksilla tukee opetustyön ohes-
sa sotilaallisen maanpuolustuksen ja puolustuspolitiikkamme 
kehittämistä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 
upseerikoulutuksen puitteissa voidaan sotatieteellisessä aineissa 
suorittaa tohtorin tutkinto. Tämä puolestaan edellyttää oppia-
lakohtaisten professuurien perustamista sekä tohtorikoulutusoh-
jelmien käynnistämistä ainelaitoksissa. (…)” 16

Esimerkkinä julkaisujen määrästä vuoden 1998 aikana 
ainelaitosten julkaisusarjoissa valmistui tutkimuksia seuraa-
vasti: Strategian laitos 14, Historian laitos kaksi, Taktiikan 
laitos 14, Johtamisen laitos kaksi ja Koulutustaidon laitos 
kaksi.17 Sotahistorian laitoksessa aloitti professorina FT 
Ohto Manninen, Strategian laitoksessa VT Kalevi Ruhala. 
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Strategian laitoksen vierailevana professorina aloitti suurlä-
hettiläs, VTT Klaus Törnudd.18 

Vuonna 1999 Maanpuolustuskorkeakoulu vahvisti tutki-
musperustaansa muun muassa käynnistämällä ensimmäiset 
tohtorikoulutusohjelmansa. Korkeakoulun tavoitteena oli 
keskittää tutkimus sellaisille alueille, joilla sillä on erityis-
osaamista. Vuoden alussa Maanpuolustuskorkeakoulussa 
oli kolme oppiainekohtaista professuuria: strategia, sota-
historia ja kasvatustiede eli sotilaspedagogiikka. Vuonna 
1999 julkaistu tutkimussuunnitelma kohdistui vain yhdelle 
vuodelle.19 

Vuosituhannen vaihteessa tutkimuksen tason nostoa 
vaikeutti edelleen se, että Johtamisen ja Taktiikan laitok-
sista puuttuivat professuurit. Venäjän tutkimuksen taso oli 
parantunut muun muassa vuoden 2000 aikana perustetun 
Venäjän tutkimuksen koordinointiryhmän ansiosta. Julkais-
tujen tutkimusten määrä kasvoi edellisen vuoden 18:sta 25 
tutkimukseen.20 

Vuonna 2001 tutkimuksen laadussa oli pysytty asetetulla 
tasolla, ja samalla oli tuettu opetuksen laadukkaan toteut-
tamisen perustaa. Julkaisujen lukumäärässä oli henkilöstö- 
ja osin rahoitusvajeen takia jouduttu hivenen tinkimään. 
Vuoden 2001 aikana käynnistyi laaja, kaikkia ainelaitoksia 
työllistänyt tutkimus Taistelun kuva 2020, joka oli lähivuosi-

en tutkimuksen painopiste. Taktiikan laitokselle perustettiin 
professorin virka, jota ei viran hoitamiseen liittyvien käy-
tännön järjestelyjen takia saatu heti täytettyä. Johtamisen 
laitokseen suunnitellun viran avaamiselle ei saatu lupaa. 
Tutkimuksia julkaistiin yhteensä 25.21 

Pääesikunnan ja korkeakoulun yhteistyö tutkimuksen 
ja kehittämisen alueilla tiivistyi vuosituhannen vaihteen 
jälkeen. Koululle suunnattujen töiden määrä kasvoi samalla 
kun opinnäytetöiden ohjaaminen lisääntyi, mikä aiheutti 
paineita koululle. Pitkään valmisteltu operaatiotaidon ja 
taktiikan professorin virka saatiin täytettyä tammikuussa 
2003, kun eversti Vesa Tynkkynen aloitti professorina ja 
samalla Taktiikan laitoksen johtajana.22 

Vuoden 2002 alussa Maanpuolustuskorkeakoulussa oli 
edelleen neljä oppiainekohtaista professuuria strategiassa, 
sotahistoriassa ja kasvatustieteessä sekä tietoliikenne-
tekniikassa. Tietoliikennetekniikassa oli yhteisprofessuuri 
Teknillisen korkeakoulun kanssa. Maanpuolustuskorkea-
koulun sotatieteiden tohtorin koulutusohjelmissa opiskeli 
vuoden 2002 alussa yksitoista yleisesikuntaupseeria, joista 
neljä sotahistorian, viisi sotilaspedagogiikan ja kaksi stra-
tegian koulutusohjelmassa. Heidän lisäkseen tieteelliseen 
jatkokoulutusohjelmaan kuuluivat Helsingin yliopistossa ja 
Teknillisessä korkeakoulussa päätoimisia jatko-opintoja har-
joittavat kaksi tutkijaesiupseeria.23 Vuonna 2002 julkaistu 

Tutkimusneuvoston kokous vuonna 1997 tutkimusjohtaja (vt.) Pekka Sivosen johtamana. 
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tutkimussuunnitelma ulottui vuosille 2002 – 2004. Suunni-
telmassa todettiin, että eräitä poikkeuksia lukuun otta-
matta laitosten oli kuitenkin vaikea sitoutua monivuotisiin 
hankkeisiin, mihin yhtenä syynä oli nopea upseerikierto.24 

Vuoden 2003 raportin perusteella tutkimuksen volyymi 
pysyi pääpiirtein entisellä tasolla. Julkaisujen määrä kasvoi. 
Taistelun kuva 2020 -tutkimuksen toinen vaihe saatettiin 
loppuun ja aloitettiin tutkimuksen kolmas vaihe. Pääesikun-
nan johtama Iskukyky-tutkimus toteutettiin suunnitellulla 
tavalla. Vuoden 2003 aikana lisääntyi tohtoriopiskelijoiden 
määrä ja kaksi ensimmäistä sotatieteiden tohtoria väitteli 
sotahistorian ja sotilaspedagogiikan alalta. 

Puolustusvoimien tutkimustehtävät koordinoitiin Pää-
esikunnan johtamassa tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
johtoryhmässä, jossa korkeakoulun tutkimusjohtaja oli jä-
senenä. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimussuunnitelma 
muodosti osan Puolustusvoimien tutkimussuunnitelmaa.25 

Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala 
käsitteli tammikuussa 2003 korkeakoulun vuosipäivän 
paraatin tervehdyspuheessaan muun muassa tutkimuksen 

merkitystä upseerikoulutuksessa: 
”Uhkakuvien monimuotoistuessa keskeiseksi nousee kyky havai-
ta muutoksen merkit, kyky tulkita niitä ja kyky toimia hyvin-
kin erilaisissa olosuhteissa. (…) Viime vuosien merkittävimpiä 
muutoksia toimintaympäristössämme ovat olleet kansainväli-
sen sotilasyhteistyön lisääntyminen ja toiminnan painottuminen 
kohti kriisinhallintaa.
Upseerikoulutuksen tulee tuottaa valmiuksia katsoa tulevaisuu-
teen ja kykyä kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Luovaan ja inno-
vatiiviseen ajatteluun tulee kannustaa. Kaikki tämä on suuri 
haaste niin peruskoulutukselle kuin sen jälkeiselle osaamisen ke-
hittämiselle ja kartuttamiselle. (…)
 Edellä oleva huomioiden on ollut oikea ratkaisu kehittää 
Maanpuolustuskorkeakoulua tiedekorkeakouluna, jonka pää-
tehtäviä ovat tutkimus ja opetus. Ilman korkeatasoista sotatie-
teellistä tutkimusta ei voida kouluttaa huippuammattilaisia 
vaativiin kokonaisturvallisuuden tehtäviin. (…)” 26

Vuoden 2004 aikana julkaisujen kokonaismäärää oli yh-
teensä 41, joista tutkimuksia oli 11, raportteja 19 ja muita 
julkaisuja 11. Taistelun kuva 2020 -tutkimuksen kolmas vaihe 
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jatkui.27 Maanpuolustuskorkeakoulun ja Teknillisen korkea-
koulun yhteisprofessuuri tekniikan alalla päättyi vuoden 
2004 lopussa.28 

Vuodelle 2005 määritettiin tutkimuksen erityisosaa-
misalueiksi Suomen turvallisuuspoliittinen ympäristö, 
erityisesti Venäjä tutkimus, tulevaisuuden taistelukenttä, 
sotilaspedagogiikka, johtamistaito sekä tutkijavalmiuksien 
kehittäminen. Taktiikan laitoksen tutkimusryhmän asemaa 
kehitettiin edelleen osana Puolustusvoimien operaatiotai-
don ja taktiikan tutkimusta. Tutkimusryhmän toiminnan 
suunnittelussa varauduttiin komentaja- ja esikuntasimulaa-
tiojärjestelmän liittämiseen ryhmän yhteyteen. Koulutustai-
don laitoksen tuli vahvistaa lähivuosina laitosta sotatieteel-
lisenä tutkimusyksikkönä kehittämällä koti- ja ulkomaista 
tutkijaverkostoa sekä kehittämällä sotilaspedagogiikan 
tohtorikoulutusta. 

Johtamisen laitoksen tutkimus ja tutkimuskoulutus 
painottui edelleenkin Puolustusvoimien hallinto- ja johta-
misjärjestelmien ja yhteisen tilannekuvan tutkimukseen ja 
kehittämiseen sekä informaatiosodankäynnin tutkimuk-
seen. Tekniikan laitoksen tutkimustoiminnan painopiste 
oli soveltavassa kehittämistutkimuksessa erityisalueina 
johtamisjärjestelmätekniikka ja tietojärjestelmäsodankäynti. 
Strategian laitos keskittyi seuraavaa puolustusselontekoa 
ja opetusta palvelevaan tutkimukseen sekä järjesti kolme 
kansainvälistä tutkijaseminaaria. Sotahistorian laitoksen 
tutkimuspanos suuntautui kyseisenä vuotena erityisesti 
opetustoimintaa palvelevaan tutkimukseen.29 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimussuunnitelman 
aikajänne oli neljä vuotta. Vuoden 2005 lopussa korkea-
koulussa oli tutkimusjohtajan lisäksi kuusi professoria, 20 
dosenttia sekä 21 sotatieteiden tohtoriopiskelijaa. Vuoden 
2005 aikana suoritettiin kaksi tieteellistä jatkotutkintoa ja 
annettiin yksi väittelylupa. Ruotsin Försvarshögskolanin 
kanssa solmittiin sopimus ruotsalaisten yleisesikuntaupsee-
rien ottamisesta Maanpuolustuskorkeakoulun tohtorikou-
lutusohjelmaan. Jyväskylän yliopiston liikuntabiologisen 
laitoksen kanssa perustettiin yhteisprofessuuri, jonka alana 
oli sotilaan fyysinen toimintakyky.30

Ruotsin kanssa solmitun sopimuksen ulkopuolelta Maan-
puolustuskorkeakouluun otettiin ensimmäisenä ulkomaa-
laisena tohtoriopiskelijana ruotsalainen kenraalimajuri (evp) 
Karlis Neretnieks.31

Vuoden 2006 alusta uusi Käyttäytymistieteiden laitos 
aloitti toimintansa, mikä lisäsi tutkimustyövuosien määrää. 
Vuoden 2006 alussa korkeakoulun tieteellisessä jatko-
koulutusohjelmassa opiskeli 24 upseeria, joista 21 opiskeli 
tohtorin tutkintoa varten. Viisi upseeria opiskeli päätoimi-
sesti tutkijaesiupseerin tai tutkijaupseerin tehtävissä. Maan-
puolustuskorkeakoulu järjesti neljännet valtakunnalliset 
Sotatieteiden päivät toukokuussa 2006 yhdessä Suomen 

Sotatieteellisen seura ry:n kanssa. Tutkimuksessa painot-
tuivat muun muassa johtamisessa ja strategiassa vuoden 
2008 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmis-
telu, taktiikassa alueellinen taistelu 2025, sotatekniikassa 
johtamisjärjestelmätekniikka ja operaatioanalyysi.32 

Vuoden 2007 aikana Maanpuolustuskorkeakoulussa 
tehtävän perustutkimuksen merkitys ja tarve korostui 
edelleen. Tutkimuksen prosessit määritettiin ja ulkopuoli-
sen rahoituksen hankinnan prosessit otettiin työstettäväksi. 
Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin hyvin. Maanpuolus-
tuskorkeakoulun verkottumista kansallisin ja kansainvälisiin 
toimijoihin jatkettiin. Uusi tutkimusjohtaja aloitti maalis-
kuussa 2007. Maasodan kuva 2030 -tutkimusraportti esitel-
tiin ja luovutettiin tilaajalle. Taistelutilatutkimusta jouduttiin 
jatkamaan vuoden 2008 puolelle, koska se oli laajentunut 
perustellusti alkuperäisestä suunnitelmasta. Strategian lai-
tos osallistui puolustusministeriön Kansainvälisen järjestel-
män toimijoiden ennakointia vuoteen 2030 -projektiin.33 

Vuoden 2008 aikana julkaistiin 30 teosta. Sotatieteiden 
väitöskirjoja valmistui kaksi. Tutkimuksen rooli oli vuosiker-
tomuksen mukaan korkeakoulun perustehtävissä vakiin-
tunut ja tunnustettu sekä lain että käytännön toimien 
yhteydessä. Säädösmuutokset eivät mahdollistaneet soti-
lasviranhaltijan hakeutumista professorin tehtäviin upseerin 
eläke-edut säilyttäen. Pääesikunnan suunnitteluosaston 
Puolustusvoimien tutkimustoiminnan selvitystyöryhmän 
työ selkeytti tutkimustoiminnan koordinointia Puolustus-
voimissa. Tämä työ edisti merkittävästi korkeakoulun ja 
puolustushaarojen välistä yhteydenpitoa tutkimustoimin-
nassa. Strategian, sotilaspedagogiikan ja sotahistorian 
professoreiden virantäytöt käynnistyivät vuoden 2008 
alussa. Puolustusministeriö perusti sotatalouden professo-
rin viran Maanpuolustuskorkeakouluun 28. marraskuuta 
2008. Erityiseksi ongelmaksi koettiin se, että uusi laki ei 
mahdollistanut korkeakoululle samanlaisia edellytyksiä 
ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen kuin muilla yliopis-
toilla. Ulkopuolinen rahoitus oli ollut yhtenä strategisena 
tavoitteena.34 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusjohtaja, professori 
Hannu K. Kari käsitteli artikkelissaan vuonna 2008 tutki-
muksen ajankohtaisia haasteita:35 

”Esitys laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta on paraikaa edus-
kuntakäsittelyssä. Onkin ilo lukea, että toisen pykälän sana-
muoto on muutettu Maanpuolustuskorkeakoulun toivomaan 
muotoon eli ’Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävänä on edis-
tää sotatieteellistä tutkimusta ja antaa tutkimukseen ja alan 
parhaisiin käytäntöihin perustuvaa sotatieteellistä opetusta sekä 
kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata.’
Tämähän vastaa pitkälti sanamuodoltaan yliopistolakia. ’Yli-
pistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellis-
tä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä 
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opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja 
yhteiskuntaa.’ Siten lainsäädäntötasolta lähtien annetaan vah-
va signaali sille, että Maanpuolustuskorkeakoulu kuluu oi-
keasti suomalaisessa korkeakoulumaailmassa yliopisto- eikä am-
mattikorkeakoulukategoriaan. Tutkimuksen sijoittaminen en-
nen opetusta nimenomaan korostaa yliopiston roolia katsoa tule-
vaisuuteen eikä vain tähän päivään. (…)”

Vuoden 2009 aikana ilmestyi 34 kirjaa. Syyskuussa 2009 
puolustusministeri nimitti strategian, johtamisen ja sotahis-
torian professorit pysyvään virkaan ja sotilaspedagogiikan 
professorin viiden vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen. 
Uutena professuurina perustettiin sotatalouden professuuri 
Sotatekniikan laitokseen sekä yhteisrahoitteinen, määräai-
kainen Venäjä-professuuri Strategian laitokseen. 

Maanpuolustuskorkeakoulu oli osallistunut aktiivises-
ti Puolustusvoimien tutkimustoiminnan kehittämiseen. 
Korkeakoululla oli valmius irrottaa yksi upseerin tehtävä 
Puolustusvoimatasoisen tutkimuksen koordinaatioyksi-
kön perustamiseksi. Korkeakoulu oletti sen parantavan 
puolustushaarojen, Pääesikunnan ja korkeakoulun välistä 
tutkimuskoordinaatiota erityisesti siten, että Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa tehtävä perus- ja soveltava tutkimus 
hyödyttäisi tavoitemäärittelyyn perustuvaa suorituskyvyn 
kehittämistä. 

Puolustusvoimien ulkopuolella yhteistyötä oli vuoden 
2009 aikana jatkettu muun muassa International Society 
of Military Sciences -yhteenliittymän, HUMLOG-tutki-
musinstituutin, UK Defence Academyn, Ulkopoliittisen 
instituutin ja Ruotsin Försvarshögskolanin kanssa. Nuorten 
valmistuvien kandidaattien pääsyn tutkija-/asiantuntija-/
professori-urapolulle todettiin olevan vaikeaa. Erikoistumi-
sen nähtiin tapahtuvan liian myöhään sotilasprofessuurin 
näkökulmasta. Käyttäytymistieteiden tohtorikoulutusohjel-
man käynnistämisen myötä kaikilla Maanpuolustuskorkea-
koulun ainelaitoksilla oli tohtoriopiskelijoita. KOMET-hanke 
eteni suunnitelman mukaisesti ja projektin pilotointivaihe 
käynnistyi syksyllä 2009. Eevi ja Eemil Tannisen säätiön 
rahoittamana Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos teki 
esiselvityksen tulevaisuuden sotilasjohtamisen haasteista.36 

Maanpuolustuskorkeakoulussa professorin asema 
pääopettajien ja laitosten johtajien rinnalla oli erittäin 
epäselvä. Professorin roolia opetuksen linjaamisessa oli 
selkiytettävä jo tulevaa korkeakouluarviointiakin silmällä 
pitäen. Tavoitteena vuonna 2009 oli, että vuoden 2010 
aikana kussakin laitoksessa olisi ainakin kaksi professoria. 
Tarvetta olisi ollut vielä monelle uudellekin professorille, 
kuten esimerkiksi sotilassosiologiassa, viranomaisyhteis-
työssä tai kriisinhallinnassa. Kaikkiaan tutkimusneuvoston 
syyskuun 2008 kokouksessa oli listattu tarve 20:lle eri alan 
professorille. 

Kevään 2009 kuluessa oli tarkoitus linjata, miten 
Maanpuolustuskorkeakoulun professorien virkojen määrä 

kehittyy, mistä saadaan niihin tarvittavat resurssit ja millä 
aikataululla edetään. Silloisessa taloudellisessa tilanteessa 
todettiin, että korkeakoulu ei saane toimintamäärärahoihin 
ja henkilöstömäärään merkittäviä lisäyksiä. Siten resursseja 
oli kohdennettava talon sisältä, käytettävä uusia rahoi-
tuskeinoja ja mietittävä muita ratkaisuja. Tästä hyvänä 
esimerkkinä olivat Venäjä-professuuri ja pohjoismaisen tur-
vallisuuspolitiikan professuuri, joissa rahoitus tuli normaalin 
budjetin ulkopuolisista lähteistä. Viiden vuoden lahjoitus-
professuurin hinta oli tuolloin noin 600 000 euroa.37 

Virantäyttöprosessissa olivat Venäjän turvallisuuspolitii-
kan professuuri sekä sotilasjohtamisen professuuri. Venäjä-
professuuri oli yhteistyöprofessuuri Helsingin yliopiston 
Aleksanteri-instituutin ja valtiotieteellisen tiedekunnan 
kanssa. Ensimmäisellä kerralla virka oli tarkoitus täyttää 
avoimella haulla viiden vuoden määräajaksi. Tammikuun 
2009 kokouksessa tutkimusneuvosto esitti kahden uuden 
professorin virantäyttöprosessin aloittamista viranalan 
alustavilla määrittelyillä ”sotatalous” ja ”pohjoismainen 
turvallisuuspolitiikka”. Näistä ensimmäinen sijoitettaisiin 
Sotatekniikan laitokseen ja jälkimmäinen Strategian laitok-
seen. Lisäksi oli tavoitteena muuttaa Johtamisen laitoksen 
johtajan virka professorin viraksi.38 

Vuoden 2010 aikana supistettiin toimintasuunnitelman 
mukaisesti kirjatuotantoa, ja siksi julkaistiin vain 17 teosta, 
eli puolet vähemmän kuin edellisenä vuotena. Tutkimusta 
haittaavana tekijänä todettiin erittäin huono professorin 
virkojen täyttötilanne. Korkeakoulun tavoitteena oli rekry-
toida professoreja lyhytaikaisiin virkasuhteisiin. Johtosään-
nön mukaan korkeakoulu saattoi päättää ja nimittää pro-
fessorin enintään vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen. 
Tämä lievennys ei koskenut kuitenkaan sotilasprofessoreja. 
Järjestelmävaikutus-tutkimusprojekti oli edennyt suunnitel-
man mukaan.39 

Rehtori, kenraalimajuri Vesa Tynkkynen käsitteli puhees-
saan Maanpuolustuskorkeakoulun lukuvuoden avajaisissa 
syyskuussa 2010 tutkimuksen kehittämistarpeita.

”(…) Korkeakoulun tutkimuksen haasteina ovat sen parem-
pi nivoutuminen opetukseen sekä tarve yhä selkeämmin tuottaa 
kokonaismaanpuolustuksen kehittämisessä tarvittavaa tutki-
mustietoa päätöksenteon ja kehittämisen perustaksi. Tutkimus-
rahoituksen haasteena on toimintamenovarojen ulkopuolisen 
rahoitusosuuden niukkuus. Maanpuolustuskorkeakoulun tut-
kimuksen on palveltava entistä korostuneemmin puolustusjärjes-
telmän tarpeita ja opetusta. Väittämä saattaa joidenkin mieles-
tä rajoittaa akateemista tutkijan vapautta. Mielestäni näin ei 
ole, vaan koko yliopistomaailma on keskittämässä toimintaansa 
omille osaamisen ydinalueille. (…)
Upseerien professuurin hoitoon liittyneen ongelman poistuttua 
on professorikunnan laajentamiseksi tehty mittava esitys. N y-
kyisten yhdeksän professorin määrää pyritään nostamaan nel-
jääntoista niputtamalla avoinna olevia tutkijan virkoja. Jos 
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esitetty järjestely saadaan toteutettua, olisi jatkossa kuuttakym-
mentä tutkinto-opiskelijaa kohden yksi professori, joka mää-
rällisesti vastaa yliopistollista keskiarvoa. Uusista professuureis-
ta neljä on tarkoitus sijoittaa sotatieteiden ytimeen operaatiotai-
toon ja taktiikkaan sekä johtamiseen. (…)” 40

Vuonna 2011 saadun apurahan ansiosta Maanpuolustus-
korkeakoulu lisäsi kyberpuolustuksen tutkimustaan. Eevi 
ja Emil Tannisen säätiön myöntämällä tutkimusapurahal-
la Korkeakoulu käynnisti hankkeen, jossa pureuduttiin 
kybersodankäynnin ja kyberpuolustuksen kysymyksiin. 
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen 
määritti Maanpuolustuskurssien avajaisissa 7. maaliskuuta 
2011 kyberuhkien olevan yksi tulevaan puolustusvoimauu-
distukseen vaikuttavista turvallisuustekijöistä. Maanpuolus-
tuskorkeakoulun tutkimushankkeessa keskityttiin erityisesti 
siihen, miten kyberuhkat ja -sodankäynti vaikuttavat suo-
malaisiin puolustusratkaisuihin. Samalla luotiin vankempaa 
pohjaa akateemiselle kybertutkimukselle. Maanpuolustus-
korkeakoulu käynnisti tutkimushankkeen yhdessä Pääesi-
kunnan johtamisjärjestelmäosaston kanssa.41 

Strategian laitoksessa toukokuussa 2011 pidetty 
tutkimuspoliittinen seminaari oli ensimmäinen laatuaan. 
Seminaarin yhtenä tavoitteena oli Puolustusvoimien tut-
kijoiden entistä parempi tutkimusyhteistyö. Seminaarissa 
keskusteltiin muun muassa sotatieteellisen tutkimuksen 
aikajänteestä, joka olisi perustutkimuksessa 5 – 20 vuotta ja 
soveltavassa tutkimuksessa yhdestä viiteen vuotta.

Esille tuli myös akateemisen tutkimuksen ”taistelijapa-
rin” idea. Siinä toinen visioi ja seuraa tutkimussuuntauksia 
maailmalla, toinen toteuttaa varsinaisen tutkimustyön. 
Keskusteluissa pohdittiin akateemisen vapauden ongelmia 
niissä tapauksissa, joissa tutkimuksen tilaaja toivoo tutki-
musnäkökulmaan muutoksia, joita tutkija ei haluaisi tehdä. 
Seminaarissa pohdittiin myös, voisiko akateemisuutta lä-
hentää käytäntöön. Siitä oltiin kahta mieltä. Voitolle pääsi 
kanta, joka tiivistyi näin: kun istut hammaslääkärin tuolissa 
ja poraaminen alkaa, toivot, että lääkärillä olisi akateemis-
ten opintojen lisäksi myös vankka käytännön kokemus.42 

Tilanne vuonna 2012

Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta korosti korkeakoulun 
tehtävässä tutkimuksen asemaa.43 Maanpuolustuskorke-
akoulun strategia44 määrittää tutkimuksen neljä ydin-
tutkimusteemaa. Teemat ovat sodankuva ja sotataidon 
kehittyminen, Suomen lähialueen sotilaallinen kehitys, 
Puolustusvoimat osana yhteiskuntaa ja Suomi osana 
kansainvälistä turvallisuusyhteisöä. Strategiassa määrite-
tään tutkimusresurssien suuntaaminen rehtorin linjauksen 
mukaisesti. Korkeakoulun tutkimusresursseista varataan 
kolmannes tieteenalojen kehittämisestä lähtevään tutki-
mustoimintaan, eli akateemiseen perustutkimukseen ja 
opetuksen kehittämiseen. 

Tutkimusresursseista kaksi kolmannesta varataan tutki-
mustehtäviin, joissa asiakkuus ja tiedontarve ovat korkea-
koulun ulkopuolella. Näitä toimijoita ovat Pääesikunta, 
puolustushaarat ja puolustusministeriö. Puolustusvoimien 
tutkimusohjelman mukaisesti Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkimuksen tehtävänä on tukea ennen kaikkea Puolustus-
voimien pitkän aikavälin kehittämistä ja toissijaisesti tämän 
päivän tarpeita. Puolustusvoimauudistuksessa tilaustutki-
muksen ja oman tutkimuksen suhdeluku muuttuu asetel-
maksi 50 / 50.45 

Korkeakoulun tutkimustoimintaa johtaa tutkimusjohtaja, 
jolla on avustaja. Varsinainen tutkimustoiminta toteu-
tetaan ainelaitoksissa niiden professorien johtamana. 
Tutkimusjohtajalla on ohjaava rooli tutkimustoiminnassa. 
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto on rehtorin 
ja tutkimusjohtajan neuvoa-antava ja päätöksentekoa 
tukeva monijäseninen hallintoelin. Tutkimusneuvoston 
tehtäviin kuuluu käsitellä muun muassa korkeakoulun ja 
ainelaitosten eri aikavälien tutkimussuunnitelmat sekä 
toimia toimeenpanoelimenä professorien virantäytöissä. 
Lisäksi tutkimusneuvosto käsittelee dosentuurihakemukset 
ja tekee virkaehdotukset rehtorille. Tutkimusneuvoston teh-
täviin kuuluvat myös tieteelliseen jatkokoulutusohjelmaan 
sekä muuhun tutkimustoimintaa liittyvät asiat.

Tutkimusneuvostolla on apuna rehtorin nimeämä 
virantäyttöryhmä, jonka tehtävänä on asioiden valmiste-
lu tutkimusneuvoston linjausten mukaisesti. Työryhmän 
toiminta nopeuttaa merkittävästi virantäyttöprosessia. 
Maanpuolustuskorkeakoulun virantäyttöryhmään kuuluvat 
tutkimusjohtaja puheenjohtajana, sen laitoksen johtaja, 
johon professorin virka kuuluu, kaksi tai useampi Maan-
puolustuskorkeakoulun omista professoreista sekä yksi 
ulkopuolinen professori. Ulkopuolinen professori pyritään 
valitsemaan siten, että hän parhaiten edustaisi täytettävän 
professorin viran alaa ja muuten tuntisi hyvin Maanpuolus-
tuskorkeakoulun toimintaa.46 

Professorien merkitys korkeakoulun tutkimuksen ohja-
uksessa sekä tutkimustulosten siirtämisessä opetukseen 
ja muuhun toimintaan on erittäin suuri. Kukin professori 
edustaa akateemisesti tunnustettua ylintä osaamista viran 
alallaan. Maanpuolustuskorkeakoulu on opetuspainot-
teinen yliopisto, ja tavoitteena on varmistaa opetuksen 
resurssit. Tämä tarkoittaa, että mikäli henkilöstön määrä 
vähenee, rasitus kohdistuu ensin tutkimuksen resurssei-
hin. Keskeisellä operaatiotaidon ja taktiikan alueella tulee 
jatkossa olemaan kolme sotilasprofessorin virkaa, mitä 
puoltaa myös niiden opinnäytetöiden runsaus.47 

Puolustusvoimilla on yhteisprofessuuri Jyväskylän yli-
opiston kanssa siten, että professorin tehtävä on sijoitettu 
Jyväskylän yliopistoon. Puolustusvoimat maksaa kuluis-
ta 70 prosenttia, ja Maanpuolustuskorkeakoulu toimii 
tutkimuksen kontaktipisteenä. Korkeakoululla on noin 50 
puolustusvoimain komentajan nimittämää dosenttia, joista 
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suurin osa on Puolustusvoimien ulkopuolisia henkilöitä. 
Dosentteja käytetään opetuksessa, tutkimustoiminnassa ja 
erityisesti tutkimustöiden ohjauksessa täydentämään kor-
keakoululta puuttuvaa professori-tasoista asiantuntijuutta. 

Maanpuolustuskorkeakoulussa on kaksi tutkimusryhmän 
johtajan tehtävää, joista toinen on Taktiikan laitoksessa 
ja toinen Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella. 
Kyseiset henkilöt keskittyvät kuitenkin pääsääntöisesti 
opetukseen ja opinnäytteiden ohjaamiseen sekä tutki-
muksen ohjaamiseen ja vain vähäisessä määrin omaan 
tutkimustyöhön. Korkeakoulussa on kuusi tutkijaupseerin 
tai -esiupseerin tehtävää, joita hyödyntäen väitöskirjatut-
kimus täysipäiväisesti on mahdollista. Tehdyn linjauksen 
mukaisesti näihin tehtäviin määrätään tulevaisuudessa vain 
henkilöitä, joiden tutkimusalueena ovat sotilasprofessorien 
virkojen alueet. Näin mahdollistetaan sotilasprofessorien 
saaminen tulevaisuuden tarpeita vastaavasti. Puolustus-

voimauudistuksessa tutkijaesiupseerien määrä vähenee 
neljään vuodesta 2015 lukien. 

Korkeakoulussa on viisi tutkijan tai erikoistutkijan 
tehtävässä olevaa henkilöä. Heidänkin työpanoksestaan 
pääosa kohdistuu opetukseen ja opinnäytteiden ohjaami-
seen. Lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulussa on seitsemän 
tutkimussihteerin tai -assistentin tehtävää. Niistä kuusi on 
Käyttäytymistieteiden laitoksessa ja yksi Johtamisen ja 
sotilaspedagogiikan laitoksessa.48 

Pääosa tutkimustyöstä tehdään korkeakoulussa oman 
toimen ohella. Kaikki opettajat osallistuvat tutkimukseen ja 
kaikki tutkijat opetukseen. Vuoden 2012 aikana tutkimuk-
seen kohdentui suunnitelman mukaan noin 24 henkilötyö-
vuotta ja tutkimustehtäviä oli suunnitelmassa yhteensä 41. 
Vuonna 2012 Maanpuolustuskorkeakoulussa tarkastettiin 
seitsemän väitöskirjaa, mikä on ennätysmäärä korkea-
koulun tähänastisessa tohtorikoulutusohjelmassa.

Sotilasprofessorit

Puolustusministeriö asetti 1. kesäkuuta 2009 työryhmän, 
jonka tehtävänä oli laatia ehdotukset professorin viran 
täyttämisestä, eli nimittämisen perusteita, kelpoisuus-
vaatimuksia, haku- ja valintamenettelyä sekä arvonimeä 
koskeviksi säännöksiksi, sekä tarkistaa dosentteja koskevan 
säätelyn tarve. Työryhmän määräaika oli vuoden 2009 
loppuun mennessä.49 Puolustusvaliokunta totesi professori-
nimitykseen liittyvän epäkohdan käsitellessään lakiesitystä 
Maanpuolustuskorkeakoulusta. Valiokunnan mielestä oli 
muun muassa ristiriitaista, että upseereita kannustettiin 
kouluttautumaan yhä pidemmälle, mutta jatko-opintojen 
hyödyntämisessä saatettiin kohdata merkittäviä käytännön 
ongelmia. Lisäksi tehty linjaus karsi merkittävällä tavalla 
upseerien mielenkiintoa hakeutua professorin tehtäviin 
Maanpuolustuskorkeakoulussa.50 

Työryhmä esitti loppuraportissaan, että Puolustusvoi-
mista annettuun lakiin lisättäisiin professorin ja sotilaspro-
fessorin tehtäviä ja viran täyttämistä koskevat säädökset. 
Sotilasprofessorin virkaa esitettiin upseerin viraksi. Korkea-

Maanpuolustuskorkeakoulun ensimmäiset kolme sotilasprofessoria 
nimettiin määräaikaisiin virkasuhteisiin maaliskuussa 2012.  
Everstiluutnantti, ST Jari Rantapelkosen (kuvassa) erikoisalueena  
on tulevaisuuden sodankäynti. 
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koulun johtosääntöön ehdotettiin sisällytettäväksi määrä-
ykset siitä, että puolustusministeriötä on kuultava ennen 
kuin Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto esit-
tää professorin ja sotilasprofessorin virantäyttöselosteen 
rehtorille hyväksyttäväksi. Työryhmä katsoi, että dosent-
teja koskeva sääntely ei vaatinut muutoksia.51 Työryhmän 
esitysten perusteella hallituksen esitys lakimuutoksista an-
nettiin eduskunnalle lokakuussa 2009. Eduskunta hyväksyi 
lait joulukuussa 2009. Laki Puolustusvoimista annetun lain 
muuttamisesta (1617/2009) ja laki Maanpuolustuskorkea-
koulusta annetun lain muuttamisesta (1618/2009) tulivat 
voimaan 1. tammikuuta 2010. 

Puolustusvaliokunta otti mietinnössään kantaa muun 
muassa sotilasprofessorien eläkeikään ja virkasuhteeseen. 
Valiokunta hyväksyi, että Maanpuolustuskorkeakoulu on 
ainoa korkeakoulu, jossa on sotilasprofessorin virkoja. 
Yhtenä perusteena oli viran edellyttämä Suomen kan-
salaisuus. Valiokunta kuitenkin näki tarpeelliseksi, että 
puolustusministeriö selvittää mahdollisuudet työsopimus-
suhteisten professorien tehtävien perustamiseen. Tämä 
voisi valiokunnan kannan mukaan lisätä korkeatasoisten 
ulkomaisten henkilöiden kiinnostusta työskennellä Maan-
puolustuskorkeakoulussa. Valiokunta liitti mietintöönsä 
muutosesityksen sotilasprofessorien eläköitymisen jousta-
voittamisesta, minkä mukaan sotilasprofessori voi Pääesi-
kunnan hyväksynnän jälkeen jatkaa sotilasvirassaan siihen 
saakka, kunnes täyttää 63 vuotta.52 

Sotilasprofessorin virat perustettiin pitkän valmistelun 
jälkeen. Puolustusministeri hyväksyi neljän sotilasprofes-
sorin viran perustamisen lokakuussa 2010. Kolmen viran 
tehtäväalana oli operaatiotaito ja taktiikka ja opetusalana 
yleinen sotataito, tulevaisuuden sotataito ja suomalainen 
sotataito. Yhden perustetun professorin tehtäväalana oli 
sotilasjohtaminen. 53

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusjohtaja, professori 
Hannu H. Kari perusteli sotilasprofessorin virkojen tarvetta 
ja täyttöperiaatteita lehtihaastattelussaan syksyllä 2011:

”(…) Sotilasprofessorien virkoja täytettäessä painotetaan aka-
teemisen pätevöitymisen lisäksi korkeaa sotilaskoulutusta. Soti-
lasprofessorin pitää olla pätevä niin akateemisessa vertaisarvi-
oinnissa kuin sotilasympäristössäkin. Kuten professorin viratkin, 
sotilasprofessoreiden virat täytetään joko kutsu- tai hakuproses-
silla. Valintaprosessiin kuuluu olennaisena osana ulkopuolis-
ten asiantuntijoiden tekemä arvio kandidaattien kelpoisuudes-
ta virkaan.
Perinteisesti yliopistomaailmassa on painotettu vahvasti julkai-
sulistaa: mitä enemmän julkaisuja, sitä pätevämpi henkilö on 
professoriksi. Me Maanpuolustuskorkeakoulussa haluamme 
painottaa professorien osalta tasapuolisesti kolmea osa-aluetta: 
tieteellinen pätevyys, opetustaito ja käytännön perehtyneisyys. 
Muissa yliopistoissa käytännön perehtyneisyys ei ole pakollinen 
vaatimus, meillä se on. (…)54 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti 15. maaliskuuta 

2012 määräaikaiseen virkasuhteeseen kolme Suomen en-
simmäistä sotilasprofessoria. Viranalat täsmennettiin siten, 
että sotatieteiden tohtori, everstiluutnantti Jari Rantapelko-
nen keskittyy erityisesti tulevaisuuden uusien sodankäyn-
titapojen tutkimukseen. Tekniikan tohtori, insinöörieversti 
Mika Hyytiäinen keskittyy erityisesti suomalaisen sotatai-
don kehittämiseen ja �loso�an tohtori, eversti Pasi Kesseli 
sotataidon teoriaan. Myöhemmin tasavallan presidentti 
nimitti everstiluutnantti, �loso�an tohtori Aki-Mauri Huh-
tisen sotilasjohtamisen sotilasprofessorin virkaan vuoden 
2013 alusta. Huhtisesta tuli nimityksen myötä Suomen 
neljäs sotilasprofessori. Maanpuolustuskorkeakoulussa on 
siis vuonna 2013 kaikkiaan kahdeksan siviiliprofessorin ja 
neljä sotilasprofessorin virkaa.55 

Tutkimusyhteistyö

Yhteistoimintakumppaneita

Maanpuolustuskorkeakoulu on koko toimintansa ajan 
tehnyt aktiivisesti tutkimusyhteistyötä niin kansallisten kuin 
kansainvälisten siviili- ja sotilasyliopistojen sekä usean eri 
akateemisen tutkimuslaitoksen kanssa.

Tutkimusyhteistyö sai perustansa pääosin Sotakorkea-
koulun luomista yhteyksistä. Vuoden 1994 tutkimussuun-
nitelmassa todettiin, että tutkimus- ja opetusyhteistyötä 
muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yhteisöjen 
kanssa jatkettiin ja kehitettiin. Tutkimussuunnitelmassa oli 
luetteloitu silloiset korkeakoulut ja laitokset, joiden kanssa 
oli erimuotoista yhteistyötä. Näitä olivat muun muassa 
Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu, 
Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, his-
torian laitos, valtio-opin laitos, poliittisen historian laitos, 
sosiologian laitos ja seismologian laitos, Turun yliopiston 
Suomen historian laitos, Tampereen yliopiston politiikan 
tutkimuksen laitos, Rauhan- ja kon�iktintutkimuslaitos, 
Ulkopoliittinen instituutti ja Valtion tutkimuskeskus.56 

Noin vuosikymmenen kuluttua vuonna 2002 tutkimus-
yhteistyö oli laajentunut merkittävästi. Strategian laitoksen 
tutkimukseen liittyneitä kotimaisia yhteistyökumppaneita 
olivat Pääesikunta, Helsingin yliopiston valtio-opin laitos, 
yhteiskuntahistorian laitos ja Aleksanteri-instituutti, VTT:n 
STYX-tutkimusryhmä, Ulkopoliittinen instituutti, Suomen 
Puqwash-ryhmä, ulkoasiainministeriön tutkimusyksik-
kö, Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen laitos, 
Rauhan- ja kon�iktintutkimuskeskus sekä Turun yliopisto ja 
Lapin yliopisto. Ulkomaisia yhteistyötahoista kiinteimmät 
yhteydet olivat Ruotsin Försvarshögskolanin Strategian lai-
tokseen ja FOI/Totalförsvarets Forskingsinstituuttiin. Muita 
yhteistyötahoja olivat Sandhurstin Royal Military Academyn 
Con�ict Studies Research Center, International Institute 
of Strategic Studies, Center for Strategic and International 
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Studies sekä European Union Institute for Security Studies. 
Tavoitteena oli syventää tutkijayhteistyötä venäläisiin ja 
Baltiassa toimiviin tutkimuslaitoksiin.57 

Eri laitoksilla oli vuonna 2002 useita eri yhteistyökump-
paneita. Taktiikan laitoksen tärkeimmät yhteistyökump-
panit olivat Pääesikunta, Maavoimaesikunta ja puolustus-
haaraesikunnat. Helsingin yliopiston ja Teknillisten kor-
keakoulujen kanssa on yhteistoimintaa taistelun mallinta-
miseen liittyen. Ulkomainen yhteistyötahoista tärkein on 
Ruotsin Försvarshögskolan.58 

Historian laitoksen tärkeimmät yhteistyökumppanit 
olivat Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, 
Tampereen yliopisto, Joensuun yliopisto, Militärhögsko-
lan Ruotsissa, The Parallel History Project on NATO and 
Warsaw Pact, Venäjän tiedeakatemian yleisen historian 
instituutti, Suomen Sotahistorian Komissio ry ja Suomen 
Sotahistoriallinen Seura ry.59 

Koulutustaidon laitoksen yhteistyökumppaneita olivat 
Täydennyskoulutusosaston lisäksi Ruotsin Försvarshögsko-
lan, Helsingin ja Tampereen yliopistot, Jyväskylän yliopiston 
liikuntatieteellinen tiedekunta ja Turun yliopiston kasvatus-
tieteiden tiedekunta.60 

Johtamisen laitoksen yhteistoimintakumppaneita olivat 
Pääesikunnan koulutus-, johtamisjärjestelmä- ja henkilöstö-
osastot, Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus, 
Johtamistaidon Opisto, Tampereen yliopiston politiikan lai-
tos ja Lapin yliopisto sekä Maasotakoulu ja aselajikoulut.61 

Alkuvuoden 2008 aikana Maanpuolustuskorkeakou-
lussa tehtiin kaksi uutta yhteistyösopimusta. Yhteistyössä 
Svenska Handelshögskolanin kanssa luotiin HUMLOG 
(Humanitarian logistics) -tutkimusinstituutti. Pohjoismaisen 
yhteistyön puitteissa perustettiin Kansainvälisen sotatie-
teellisen tutkimuksen yhdistys (International Society of 

Military Sciences, ISMS). ISMS:n tarkoituksena on edistää 
sotatieteellistä tutkimusta nimenomaan pienten maiden 
näkökulmasta. Mukaan oli ilmoittautunut Hollanti, Itävalta, 
Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska sekä Baltian maat.

ISMS:n tärkeimpinä toimintamuotoina ovat vuotuinen 
konferenssi ja vapaamuotoiset workshopit. ISMS:n tutki-
musteemat on jaettu kahdeksaan aihepiiriin:62

1  Turvallisuus- ja puolustus- 
politiikka (Security and 
defence policy and strategy)

2  Lait ja etiikka 
(Law and ethics)

3  Sotalaitos ja yhteiskunta 
(Armed forces and society)

4  Sotahistoria 
(War history)

5  Sotataito 
(War studies)

6  Sotatekniikka 
(Military technology)

7  Sotatalous (Defence 
management and economics)

8  Johtaminen, johtajuus ja 
ihminen (Command and 
control, leadership and basic 
competence) 

Vuoden 2012 tilanteen mukaan Maanpuolustuskorke-
akoulu tekee tutkimusyhteistyötä sekä suomalaisten 
siviiliyliopistojen että eri tutkimuslaitosten ja -instituuttien 
kanssa. Kotimaiseen yhteistyöverkostoon kuuluvat muun 
muassa Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistot sekä 
Aalto-yliopisto. Maanpuolustuskorkeakoulun kansainvä-
linen yhteistyöverkosto rakentuu aktiiviseen tutkimus- ja 
opetusyhteistyöhön erityisesti pohjoismaisten ja eurooppa-
laisten sotakorkeakoulujen kanssa. Yhteistyökumppaneihin 
kuuluvat muun muassa Ruotsin Försvarshögskolan, Baltic 
Defence College, Ison-Britannian puolustusakatemia sekä 
NATO Defence College. Tiivis yhteistyö sekä kansallisten 
että kansainvälisten tahojen kanssa tukee osaltaan korkea-
tasoisten tutkimustulosten välittämistä Puolustusvoimien 
tarpeisiin.63 

Tutkimusyhteistyötä on pyritty laajentamaan myös koti-

Rehtorit koolla: vasemmalta Teknillisen korkeakoulun Kalevi Ekman, Kauppakorkeakoulun Eero Kasanen, Taideteollisen korkeakoulun  
Yrjö Sotamaa ja oikealla Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori Pertti Salminen. 
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maisten muiden toimijoiden suuntaan. Yhtenä esimerkkinä 
on Maanpuolustuskorkeakoulun ja Suomen puolustus- ja 
ilmailuyhdistyksen (PIA) välinen tutkimussopimus, joka al-
lekirjoitettiin 7. joulukuuta 2005. Puitesopimus kattoi noin 
70 PIA:n jäsenyritystä.64 

Yhteistyö Pääesikunnan operatiivisen osaston kanssa

Pääesikunnan operatiivisen osaston kanssa pidettiin 
jatkuvaa yhteyttä operaatiotaidon ja taktiikan opetukseen 
liittyen. Vuoden 2003 yhteistoimintapalaverissa käsiteltiin 
muun muassa tutkimustoimintaa ja sen ohjausta. Palaveris-
sa todettiin, että Maanpuolustuskorkeakoululla oli erityisen 
merkittävä rooli tutkimuksen käytännön toteuttajana. 
Taktiikan laitoksen johtaja korosti kuitenkin rajallisia resurs-
seja hyvin moninaisten tutkimustehtävien toteuttamiseksi. 
Hänen mukaansa Maanpuolustuskorkeakoulussa jouduttiin 
tekemään hyvin voimakasta priorisointia, jotta tutkimus-
tehtävistä kyettiin löytämään tärkeät ja kokonaistoiminnan 
kannalta oleelliset kokonaisuudet.65 

Yhteistoiminta toi myös mukanaan ongelmia, jotka 
ilmeisesti johtuivat tietokatkoksista. Korkeakoulun tutki-
musjohtaja totesi johtoryhmän kokouksessa maaliskuussa 
2004, että ylimääräisiä tutkimustehtäviä annetaan edelleen 
korkeakoululle. ”Pääesikunnan päällikön kanssa on sovittu, että 
vain hänen vahvistamansa tehtävät otetaan vastaan. Ulkopuoliset 
tehtävät tuodaan rehtorin ja tutkimusjohtajan käsittelyyn”, tutki-
musjohtaja linjasi.66 

Vuosien 2006–2009 ajan Pääesikunnan ja korkeakoulun 
yhteistyö Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoimin-
nan suunnittelussa jatkui kiinteänä. Käytännössä yhteistyö 
toimi siten, että korkeakoululle toimitettiin tietoja Pääesi-
kunnan esikuntien ja puolustushaaraesikuntien tärkeinä 
pitämistä tutkimushankkeista. Sen jälkeen korkeakoulun 
ainelaitokset ohjeistettiin sisällyttämään tärkeysjärjestyk-
sessä mainittuja hankkeita laitosten tutkimussuunnitelmiin. 
Reunaehtoina tutkimusten käytännön toteuttamiselle 
olivat voimavarat, eli useimmiten puute tutkijantaidoiltaan 
sopivista yleisesikuntaupseereista.

Operaatioesikunta johti Puolustusvoimien tutkimussuun-
nittelua sekä koordinaatiota Pääesikunnasta. Operaatio-
päällikkö johti Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan johtoryhmää, johon korkeakoulun tutkimusjohtaja 
kuului jäsenenä. Korkeakoulun tutkimusjohtaja kuului 
jäsenenä myös puolustusministeriön tutkimusneuvostoon 
sekä Maanpuolustuksen tieteelliseen neuvottelukuntaan 
(MATINE). Kun lisäksi laitosten henkilökuntaa oli mukana 
MATINE:n eri jaostoissa, voitiin todeta, että korkeakoulun 
tutkimusverkosto Puolustusvoimien sisällä oli hyvin ajan 
tasalla.67 

Maanpuolustuskorkeakoulu jatkoi organisaatiotutki-
musta ja kehitti Pääesikunnan kanssa uusia kokoonpanoja 
joukoille ja varsinkin esikunnille. Korkeakoulun tehtävänä 
oli myös esikuntien toimintatapojen kehittäminen. Tämä 

tehtiin usein yhteistoiminnassa Esikuntakoulun kanssa. 
Maanpuolustuskorkeakoulun vuosittaiset esikunta- ja joh-
tamisharjoitukset tarjosivat hyvän mahdollisuuden uusien 
organisaatioiden ja toimintatapojen kokeiluille. Johtamisen, 
kokoonpanojen, varustuksen ja toiminnan tarkastelu olivat 
keskeisimpiä tutkimus- ja opetuskohteita. Tutkimuksiin 
liittyi usein myös sarja erilaisia kokeiluja. Tavoitteena oli 
esimerkiksi esikuntien keventäminen, liikkuvuuden ja suo-
jaamiskeinojen kehittäminen sekä esikunnan jako useam-
paan johtamispaikkaan muun muassa taistelukestävyyden 
ylläpitämiseksi.68

Sotatieteiden tutkimusalat 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus perustuu strategi-
aan ja tutkimuskentän monimuotoiseen ymmärtämiseen 
tavoitteena Puolustusvoimien suorituskykyjen kehittä-
minen. Sotatieteet on laaja käsite ja monialainen koko-
naisuus, jota sitovat yhteen sodat, kriisit ja niihin liittyvät 
turvallisuusuhkat sekä pyrkimykset näiden ehkäisemiseen. 
Nykymaailmassa sotatieteet eivät voi rajoittua ainoas-
taan sotilaalliseen turvallisuuteen ja puolustukseen, vaan 
todellisuutta ja tulevaisuutta on kyettävä tarkastelemaan 
laaja-alaisemmassa turvallisuuden viitekehyksessä.

Maanpuolustuskorkeakoulussa harjoitettu tutkimustoi-
minta voidaan jakaa useaan sotatieteiden tutkimusalaan, 
joista keskeisiä ovat johtaminen, operaatiotaito ja taktiikka, 
sotahistoria, sotilaspedagogiikka, sotilassosiologia ja -psy-
kologia, sotatekniikka, strategia sekä sotatalous.69 

Operaatiotaito ja taktiikka

Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus tuottaa valmiuksia 
sotatoimien, taistelun ja operaatioiden suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja johtamiseen. Operaatiotaidon ja taktii-
kan tutkimus pyrkii sekä selittämään että ymmärtämään 
organisaatioita, ihmisiä, välineitä ja toimintaperiaatteita 
sekä niiden vuorovaikutusta puolustusjärjestelmien käyttö-
ympäristössä.

Johtaminen

Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspeda-
gogiikan laitoksella harjoitettavan johtamisen tutkimuksen 
painopisteenä on strateginen johtaminen puolustushallin-
non eri toimintaympäristöissä. Johtamisen teoreettisella 
sekä empiirisellä tarkastelulla analysoidaan puolustushallin-
non johtamisympäristöä ja sen muutosta.

Sotahistoria

Sotahistorian tutkimus tuottaa taktiikan, operaatiotaidon 
sekä johtamisen kehittämistä tukevaa ajattelua. Sotahis-
toria jäsentää sotataidon historiaa historiantutkimuksen 



Jäin yleisesikuntaupseerikurssin jälkeen 
syksyllä 1993 tutkijaksi Maanpuolus-
tuskorkeakouluun tuolloiseen Historian 

laitokseen, jossa liityin ensin valmisteilla 
olevan Jatkosodan historia -kirjasarjan 
viimeisen, kuudennen osan kirjoittaja- ja 
toimituskuntaan. Työ, joka sisälsi tutki-
mustehtäviä, toimitustyötä, karttojen ja 
taulukoiden tekemistä sekä hakemistojen 
laatimista, oli erittäin opettavainen. 

Varsinaisesti perehtymiseni tieteen teke-
miseen Maanpuolustuskorkeakoulussa alkoi 
kuitenkin vasta edellä mainitun kirjaprojektin 
jälkeen, kun projektin henkilöstön pääosa 
ryhtyi opettamaan sotahistoriaa ja ohjaa-
maan opinnäytetöitä Maanpuolustuskorkea-
koulun eri kursseilla. Minulle selvisi tuolloin 
melko nopeasti, että Maanpuolustuskorkea-
koulun ainelaitoksista ne, joissa työskenteli 
tutkijakoulutuksen saaneita henkilöitä (pää-
osin siviilejä), olivat akateemisuudessaan 
muita ainelaitoksia edellä. Historian laitos oli 
yksi näistä laitoksista. Siellä tutkimustöiden 
ohjaaminen kahdenkeskisissä keskusteluissa 
ja seminaareissa oli hen-
kilöstölle tuttua ja tulok-
set sen mukaisia. Itsekin 
opin tässä ympäristössä 
niin paljon, että syntyi 
halu tehdä väitöskirja. Se 
valmistui vuonna 2002. 

Opiskelu Helsingin 
yliopiston historian lai-
toksessa antoi myös hyvän mahdollisuuden 
verrata tutkimusopetusta siellä ja Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa. Seminaarikäytännöt 
olivat lähes samat – tosin Helsingin yliopis-
tossa niitä oli useammin, koska opiskelijoita 
oli enemmän. Tutkimuksen teorian opiskelun 
tuntimäärissä sen sijaan Helsingin yliopisto 
päihitti Maanpuolustuskoulun kirkkaasti, 
mikä tarkoitti sitä, että jos joku Maanpuo-
lustuskorkeakoulun opiskelija halusi kehittää 
teoreettisia taitojaan, se oli oman aktiivi-
suuden varassa.

Ei ole kuitenkaan oikeutettua sanoa, että 
Maanpuolustuskorkeakoulun muissa ainelai-
toksissa, vaikkapa Taktiikan laitoksessa, ei 
olisi osattu tutkia. Sotakorkeakoulumme oli 
tehnyt sotatieteellistä tutkimusta jo vuodes-
ta 1924. Tutkimusta oli tehty myös muissa 
sotakouluissa ja sotilasopetuslaitoksissa. 
Vuonna 1993 tutkimus ei ehkä ollut selkeästi 
tieteenalan koordinoimaa, vaan kysymys oli 
enemmän yksittäisistä tutkimuksista, joissa 
käsitteet, metodit ja tutkimus�loso�a oli 
rakennettu useimmiten tapauskohtaisesti. 
Tehdyt diplomityöt ainakin pitivät sisällään 
tieteellisen tutkimuksen perusasiat.

Tänään Maanpuolustuskorkeakoulu on 
tiedekorkeakoulu, joka muiden korkeakoulu-
jen joukossa on erikoistunut sotatieteisiin. 
Sotatieteet ymmärretään yleisten tieteen-
alojen haaroiksi, jotka soveltavat asevoiman 

käytön tutkimisessa sekä humanististen 
tieteiden että luonnontieteiden metode-
ja. Sotatieteiden tieteenaloilla on käsitys 
omasta erilaisuudesta muiden sotatieteiden 
joukossa. Tieteen�loso�oista keskustellaan, 
tieteenaloilla on omat tohtorinkoulutusoh-
jelmansa ja tutkimusopetukseen käytettävä 
aika on moninkertaistunut. Tämän seurauk-
sena opinnäytteiden laatu on parantunut 

ja opiskelijoihin on saatu 
juurrutettua niin sanottu 
tutkiva työote, joka pel-
kistäen tarkoittaa sitä, 
että asioille halutaan 
selityksiä. Jotta tällais-
ta akateemisuutta ei 
kuitenkaan ymmärret-
täisi väärin, on opet-

tajien keskityttävä siihen, että teorian ja 
käytännön yhteys ei katkea. Maanpuolus-
tuskorkeakoulun tehtävänä on edelleenkin 
kouluttaa upseereita ja asiantuntijoita siten, 
että Puolustusvoimat selviää tehtävistään 
Suomen puolustamisessa, viranomaisteh-
tävissä ja kriisinhallinnassa. Akateemisuus 
oikein ymmärrettynä ei vie sotilaalliselta suo-
rituskyvyltä pohjaa vaan parantaa sitä. Jos 
upseeri pystyy hyödyntämään oppimaansa 
analyyttisuutta työtehtävissään, se parantaa 
lopputulosta. 

On toivottavaa, että meneillään oleva 
puolustusvoimauudistus ei keskeytä Maan-
puolustuskorkeakoulun hyvin alkanutta 
kehittymistä arvostetuksi sotatieteelliseksi 
yliopistoksi. Vuonna 2013 Maanpuolus-
tuskorkeakoulu, 20-vuotias yliopisto, ei 
voi vielä sanoa olevansa erityinen osaaja 
akateemisen tutkimuksen alueella. Esi-
merkiksi Keski-Euroopan vanhat yliopistot 
useamman sadan vuoden olemassa olonsa 
jälkeen pohtivat edelleen olemassaolonsa 
perusteita. Silti, kun nykytilannetta vertaa 
20 vuoden takaiseen tilanteeseen, hyvällä 
omallatunnolla voi sanoa, että aika pitkälle 
on jo päästy. Maanpuolustuskorkeakoulu 
lienee jo nyt opintosisällöiltään monipuolisin 
sotatieteellinen yliopisto koko Euroopassa. 
Tässä on hyvä lähtökohta jatkuvalle laadun 
parantamiselle.

Sotilasprofessori, eversti Pasi Kesseli
TAKTIIK AN LAITOS

Eräs näkemys
Maanpuolustuskorkeakoulun
kehittymisestä tiedekorkea-
kouluna

”Aika pitkälle 
on jo päästy.”
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menetelmin. Maanpuolustuskorkeakoulussa tapahtuvan 
sotahistorian tutkimuksen painopistealueita ovat sotatai-
don historian kehittyminen, toisen maailmansodan jälkei-
nen sotataidon kehitys sekä Suomen sotahistoria.

Sotilaspedagogiikka

Ihmistieteisiin kuuluvan sotilaspedagogiikan tutkimuksen 
keskeisimpänä kohteena on ihmisten toimintakyky ja sen 
edistäminen turvallisuuden, kriisien hallinnan ja sodan-
käynnin näkökulmasta. Sotilaspedagogiikan keskeisenä 
teoriaperustana on kasvatus- ja liikuntatieteet, mutta se 
hyödyntää myös monien muiden tieteenalojen, kuten 
sosiologian ja psykologian, tuottamaa tietoa ja tutkimus-
metodeja.

Sotatekniikka

Sotatekniikassa hyödynnetään teknisten ja matemaattis-
luonnontieteellisten tieteenalojen tuloksia taistelukentän 
teknisten ilmiöiden, laitteiden ja järjestelmien rakenteen, 
toiminnan, vaikutusten ja suorituskyvyn ymmärtämiseksi. 
Sotatekniikan tieteenalan tuloksia sovelletaan muun mu-
assa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa 
sekä Puolustusvoimien suorituskyvyn rakentamisessa. 

Strategia

Strategian tieteenala tarkastelee valtion tai valtioiden muo-
dostaman yhteisön turvallisuuspäämäärien saavuttamista. 
Maanpuolustuskorkeakoulussa harjoitettavan strategian 
tutkimuksen erityisenä osa-alueena on sotilasstrategia, 
eli tapa, jolla asevoimia käytetään valtion tai liittoutuman 
poliittisen johdon määrittämien päämäärien saavuttami-
seksi. Strategian tutkimus tuottaa Puolustusvoimien pitkän 
aikavälin kehittämistä palvelevia arvioita, analyyseja ja 
ennusteita sekä palvelee Suomen turvallisuuspoliittista 
päätöksentekoa.

Sotilassosiologia ja -psykologia

Käyttäytymistieteiden laitoksessa harjoitettavien sotilaspsy-
kologian ja sotilassosiologian tieteenalojen tutkimuskoh-
teena ovat joukon kiinteys ja yksilölliset piirteet sotilasam-
matissa. Tämän lisäksi tutkimusta tehdään myös muun 
muassa sotilaslääketieteen ja logistiikan aloilla.

Sotatalous

Sotataloudella tarkoitetaan puolustushallinnossa joukkojen 
materiaalihankintoihin tähtääviä toimenpiteitä. Siihen sisäl-
tyy muun muassa aihealueita, jotka liittyvät materiaaliseen 
puolustusvalmiuteen, projektitoimintaan, suorituskyvyn 
arviointiin, hankintoihin ja laadun ohjaukseen.
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Tutkimuksen johtaminen, rahoitus 
ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Johtaminen

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusjohtaja johtaa Maan-
puolustuskorkeakoulussa tehtävää tutkimusta. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun tutkimusstrategia ja Puolustusvoimien 
tutkimusohjelma suuntaavat korkeakoulun tutkimusteh-
täviä ja -alueita, auttavat ymmärtämään ylimmän johdon 
tavoitteet sekä määrittävät tutkimustoiminnan painopis-
teet, resurssit ja ajoitukset.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusstrategia ja Puo-
lustusvoimien tutkimusohjelmasta johdettu tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan suunnitelma ohjaavat sekä Maanpuo-
lustuskorkeakoulun omatoimisesti käynnistettyjä tutkimus-
tehtäviä että ulkopuolisten Maanpuolustuskorkeakoululta 
tilaamia tutkimustehtäviä. Edellä mainitun jaottelun mukai-
set tutkimustehtävät suoritetaan aina kestoltaan rajallisina 
projekteina, joilla on selkeästi määritellyt tutkimustavoit-
teet, aikataulu, henkilö- ja muut resurssit sekä tulo- ja 
menobudjetit.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusprosessia seura-
taan ja kehitetään tutkimusneuvostossa tutkimusjohtajan 
johdolla.70 

Rahoitus 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusrahoitus jakautuu 
kolmeen perusluokkaan: omarahoitteiseen tutkimukseen, 
Puolustusvoimien tilaamaan ja rahoittamaan tutkimukseen 
sekä ulkopuolisella rahoituksella tehtyyn tutkimukseen. 
Omarahoitteinen tutkimus perustuu Maanpuolustuskor-
keakoulun toimintamäärärahoin tehtävään tutkimukseen, 
jolloin tutkimusaiheet ovat korkeakoulun sisältä kum-
puavia, tyypillisesti sen yliopistoluonteeseen rinnastuvia 
tutkimuksia. 

Puolustusvoimien tilaama ja erikseen rahoittama tai 
resursoima tutkimus yhdistää toisaalta Puolustusvoimien 
tarpeen saada relevantteja tutkimustuloksia käyttöönsä 
toimintansa kehittämiseen ja toisaalta Maanpuolustus-
korkeakoulun kyvyn tehdä laadukasta tutkimusta omalla 
alallaan.

Maanpuolustuskorkeakoulu tekee yhä kasvavassa määrin 
myös tutkimusta ulkopuolisen, kilpaillun rahoituksen tur-
vin. Rahoituslähteinä ovat tällöin esimerkiksi Suomen Aka-
temia, Tekesin turvallisuustutkimusohjelma, EU:n seitsemäs 
puiteohjelma sekä alan kotimaiset ja ulkomaiset yritykset.71 
Käynnistymässä oleva Sotatieteiden tutkimussäätiö keskit-
tyy tulevaisuudessa nimenomaan Maanpuolustuskorkea-
koulussa tapahtuvan tutkimustoiminnan tukemiseen.72 

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Maanpuolustuskorkeakoulu varmistaa sotatieteellisellä 
perustutkimuksella ja tutkimuksen soveltamisella kykynsä 

kouluttaa osaavia upseereita ja asiantuntijoita Puolustus-
voimien sekä muun yhteiskunnan tämän päivän ja tulevai-
suuden tarpeisiin. Perustutkimuksella varmistetaan, että 
korkeakoulu kykenee vastaamaan strategisesta koulutus-
tehtävästään tuottaa johtajia asiantuntijavalmiuksin myös 
tulevaisuudessa. 

Tutkimusjohtaja ja vararehtori määrittävät yhdessä, 
miten Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoiminnan 
tulokset otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja 
miten tutkimuskoulutus sovitetaan yhteen opintojen eri 
tutkintotasoilla. Professori ja tutkimusryhmä huolehti-
vat, että tutkimustoiminnassa saatu tieto hyödynnetään 
parhaalla mahdollisella tavalla Maanpuolustuskorkeakoulun 
opetuksessa ja opetuksen kehittämisessä.73 

Tutkimuksen arviointi ja kehittäminen 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusta arvioidaan ja kehi-
tetään tutkimuksen arviointi- ja palautejärjestelmällä, jolla 
kerätään tietoa Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksen 
laadusta ja tutkimusprosessin toimivuudesta. Järjestel-
mä koostuu tutkimuksen prosessien palautekyselyistä ja 
tutkimuksen laadun arviointiin käytetyistä menetelmis-
tä. Tutkimustoiminnan arvioinnilla kerätään palautetta 
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksen laadusta ja 
vaikuttavuudesta. Tutkimuksen arviointimenetelmistä käy-
tetään tutkimuksen seurantapalautetta, mediaseurantaa, 
viiteindeksitarkkailua sekä tutkimustoiminnan ulkopuolisia 
auditointeja ja arviointeja.74

Laitosten tutkimuksen tason arviointia on toteutet-
tu erikseen tilattuna myös ulkopuolisten arvioitsijoiden 
tekemänä. Tavoitteena on ollut tutkimuksen laadun 
auditointi ja hyvien käytänteiden kehittäminen. Vuonna 
2011 arvioitiin Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen 
tutkimus sekä vuonna 2012 Sotatekniikan laitoksen tutki-
mus. Arviointien tulokset osoittivat tutkimuksen täyttävän 
laadullisesti asetetut vaatimukset. Kansainvälisesti vertail-
tavissa olevien tutkimusten lukumäärää tulisi lisätä. Lisäksi 
auditointien tuloksena on kehitetty ja muokattu korkea-
koulun hyviä käytänteitä. Auditointeja on tarkoitus jatkaa 
seuraavina vuosina.75 

Tutkimuskoulutus ja opinnäytetyöt

Upseerikoulutuksen uudistuksessa tutkimuskoulutus on 
liittynyt lähinnä siihen, miten tutkinnot ovat rinnastet-
tavissa yleisiin vastaaviin tutkintoihin. Jo Eversti Matti 
Aaltosen työryhmä oli vuoden 1988 raportissaan ottanut 
huomioon opetusministeriön kannanoton ja todennut, että 
Maanpuolustuskorkeakoulun perustaminen loisi parem-
mat edellytykset tutkimuksen tason nostamiselle.76 Sekä 
puolustusministeriö että opetusministeriö pitivät erittäin 
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tärkeänä, että Maanpuolustuskorkeakoulussa kehitettäi-
siin tutkimusta ja tutkijakoulutusta, jotta myös upseerin 
perustutkintoon johtavassa koulutuksessa voitiin saavuttaa 
ja säilyttää yliopistollisen ylemmän korkeakoulututkinnon 
taso. Samalla opetusministeriö totesi, että vuorovaikutus 
tiedekorkeakoulujen kanssa oli tärkeää, koska tutkintojen 
vastaavuus perustui käytännössä tiedeyhteisön hyväksymi-
seen.77 

Kehitys oli asteittaista kohti 2000-lukua. Vaikkapa 
vuonna 2001 opintovaatimuksissa oli nykyisen kaltaisia 
merkintöjä tutkimuskoulutuksesta. Esimerkiksi yleisesikun-
taupseerin tutkinnon tutkijakoulutukseen sisältyivät yhden 
opintoviikon mittainen tutkijavalmiuksien opetus sekä 
opinnäytetyö. Opinnäytetyön tavoitteena oli saavuttaa 
yleisen korkeakoulujärjestelmän mukaisen ensimmäisen 
jatkotutkinnon tasoiset tutkijavalmiudet. Tämä tarkoitti 
opinto-oppaan mukaan syvällistä perehtyneisyyttä omaan 
tutkimusalaan ja sen piirissä valmiutta itsenäisesti soveltaa 
tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tietoa. 
Lisäksi omaan tutkimusalaan liittyvä tieteenalojen tunte-
mus tuli olla tasolla, joka mahdollisti tutkimusalan kehityk-
sen seuraamisen.78 

Vuonna 2013 Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus-
koulutuksen ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa 
eri tutkinnoissa vaadittavien opinnäytetöiden laatiminen 
kriittistä ja tieteellistä kirjoitustapaa noudattaen sekä antaa 
upseerille perusteita tulevien tehtävien edellyttämään 
tutkimustoimintaan.79 Opinnäytetöiden tavoitteena on 
kehittää opiskelijan tieteellistä ajattelua ja ilmaisua sekä 
syventää hänen osaamistaan valitsemallaan ja Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa harjoitettavalla tieteenalalla. 

Maanpuolustuskorkeakoulussa tehtäviä opinnäytetöitä 
ovat pitkän sivuaineen harjoitustyö, sotatieteiden kandi-
daatin tutkielma, sotatieteiden maisterin pro gradu -tut-
kielma, esiupseerikurssin tutkielma, yleisesikuntaupseerin 
diplomityö ja sotatieteiden tohtorin väitöskirja. Tieteenala-
kohtaisista ohjeista vastaa tieteenalaa edustava ainelaitos. 
Maanpuolustuskorkeakoulussa laadittava diplomityö on 
yleisesikuntaupseerin tutkinnon vaatimusten mukainen 
opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on, että opiskelija osoit-
taa kykyä lisensiaatintutkinnon tasoisen tutkimuksen laati-
miseen sekä syvällistä perehtyneisyyttä valittuun aihepiiriin.

Yleensä Maanpuolustuskorkeakoulussa laadittavien 
opinnäytetöiden aiheet noudattavat ainelaitosten tutki-
mussuunnitelmien teemoja. Ainelaitokset keskustelevat 
tutkimusaiheista ja -teemoista puolustushaara-, aselaji- ja 
toimialakoulujen, muiden Puolustusvoimien tulosyksi-
köiden, Raja- ja merivartiokoulun ja muiden yliopistojen, 
korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa ja tarjoavat 
opiskelijoille näin mahdollisesti syntyvien tutkimusintressien 
mukaisia tutkimusteemoja. Ainelaitos voi nimetä erityisiä 
teemaseminaariryhmiä. Opiskelija voi esittää myös ainelai-
tosten tutkimussuunnitelmien teemojen, tutkimusperintei-

Tutkielman lähdeaineisto on mahdollista hankkia itse esimerkiksi 
ampumaleirien yhteydessä. Kadetti Petri Forssellia vielä hymyilyttää 
suojavahvuus. 

Eipä hymyilytä enää… 

Itseammuttua lähdeaineistoa tutkielmaa varten. 
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den ja aihealueiden ulkopuolista aihetta. Tällöin opiskelijan 
on neuvoteltava aiheensa soveltuvuudesta asianomaisen 
ainelaitoksen tieteenalaan. Opiskelija voi esittää rehtorin 
hyväksyttäväksi opinnäytetyön laatimisen myös muulla 
kuin suomen tai ruotsin kielellä.80 

Tutkimuskoulutuksen yksityiskohtia

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijakoulutusta on kehitet-
ty vastaamaan muissa yliopistoissa vallitsevaa käytäntöä. 
Tohtorikoulutuksesta on vastuussa tutkimusjohto. Varareh-
tori on vastuussa muiden tutkintojen tutkijakoulutuksesta 
vuodesta 2013 alkaen. Päävastuu on kuitenkin ainelaitok-
silla, joiden järjestämä tutkijakoulutus on laajuudeltaan ja 
järjestelyiltään samankaltainen. Tutkimusmenetelmäopinto-
jen sisällöt ovat oppiainekohtaisia. 

Vuoden 2012 opinto-oppaan mukaan81 sotatieteiden 
kandidaatin aineopinnoissa tutkimusmenetelmä- ja tut-
kielmaopinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista: 
tutkimusmenetelmät viisi opintopistettä ja johtamisen kan-
didaatintutkielma seminaareineen kymmenen opintopis-
tettä. Kandidaattitutkielman seminaarit koostuvat neljästä 
periodista, joihin integroidaan kirjoitusviestinnän opinto-
jakso (suomi tai ruotsi) ja kandidaatin tutkinnon kypsyys-
näyte. Opintojaksolla käytetään lähiopetukseen 32 tuntia, 
joihin kuuluvat tutkimusseminaari ja kolme proseminaaria. 
Opiskelija kirjoittaa 20–30 sivun laajuisen tutkielman, jonka 
edistymistä seurataan seminaareissa. Opetuksen ohjaus 
annetaan verkko-oppimisympäristössä, seminaareissa sekä 
ohjaajan ja ohjattavan kahdenvälisissä tapaamisissa.

Sotatieteiden maisteritutkinnon johtamista pääainee-
naan opiskelevan tutkimusmenetelmäopintojen kokonai-
suus on yhteensä 15 opintopistettä, joka koostuu pakol-
lisista ja valinnaisista opintojaksoista. Tutkimusmenetel-
mäopinnot muodostuvat opintojaksoista, kuten ”yhteiset 
tutkimusmenetelmät” ja ”johtamisen pakolliset tutkimus-
menetelmäopinnot”. Pro gradu -tutkielma seminaarei-
neen on laajuudeltaan 34 opintopistettä. Siihen sisältyvät 
tieteen�loso�set suuntaukset, tutkimusmenetelmät ja 
niiden �loso�set perusteet, metodologia sekä tieteellisen 
asiatyylin normit täyttävä argumentointi. Opintojaksolla 
osallistutaan aktiivisesti seminaarityöskentelyyn, muoka-
taan tekstejä sekä laaditaan pro gradu -tutkielma.82 

Vuonna 2012 voimassa olleen opetussuunnitelman mu-
kaan esiupseerikurssin aikana toteutetaan ainelaitoksittain 
kahdeksan opintopisteen tutkimuskoulutuksen opintoko-
konaisuus. Kokonaisuus jakaantui menetelmäopintoihin, 
seminaarityöskentelyyn ja itse tutkimukseen, jonka tulok-
sen laaditaan raportti, tutkielma sekä artikkeli.83 

Vuonna 2012 alkaneen yleisesikuntaupseerikurssin 
tutkimuskoulutuksen laajuus on 29 opintopistettä. Kou-
lutus jakautuu yhteisiin menetelmäopintoihin, erityviin 
menetelmäopintoihin sekä seminaarityöskentelyyn ja itse 
tutkimiseen, jonka tuloksen laaditaan raportti, diplomityö. 

Upseerin on tunnettava asevaikutusten perusteet. Kuvassa Kylkimii-
na 87:n läpäisy kuljetustuspanssarivaunun kylkipanssarissa. 

Ainelaitoksen päätöksellä diplomityön aiheeksi voidaan 
myös hyväksyä esiupseerikurssilla laaditun tutkielman 
aihealue, mikäli se on järkevästi laajennettavissa diplomi-
työksi. Tutkimuskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija 
saavuttaa akateemisen tutkintojärjestelmän ensimmäisen 
jatkotutkinnon mukaiset tutkijavalmiudet sotatieteissä.84
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