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Korkeakoulun strategia

Strategia tulosyksikön toimintaa ohjaavana asia-
kirjana on otettu puolustushallinnossa käyttöön 
2000-luvulla. Tulosohjaus otettiin toiminnan suun-

nittelussa käyttöön Maanpuolustuskorkeakoulun perus-
tamisen aikoihin. Se loi perustan viisi vuotta käsittäväl-
le toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmälle. Lisäk-
si opetussuunnitelmia tehtäessä pohdittiin tulevaisuuden 
upseerilta vaadittavia ominaisuuksia sekä laadittiin erilli-
siä suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi. Maanpuolus-
tuskorkeakoulun arvojen määrittäminen aloitettiin vuon-
na 1997. Arvoiksi valittiin isänmaallisuus, asiantuntemus, 
luotettavuus, yhteenkuuluvuus ja kehittyminen.2 

Korkeakoulun toiminnan ensimmäinen vuosikymmen 
meni pääosin sen toimintojen yhtenäistämiseen ja keskit-
tämisen vaatimien suunnitelmien laatimiseen. Laatujärjes-
telmä painottui opetuksen laadun seuraamiseen erilaisilla 
menetelmillä, joita tutkinto-osastoille ja ainelaitoksille oli 

Korkean laadun takeet
Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan laatu koostuu asetettujen tulostavoitteiden saavutta-
misesta, toiminnan jatkuvasta kehittämisestä, parhaista käytännöistä ja työyhteisön hyvinvoin-
nista. Laadunvarmistusjärjestelmä on kytketty korkeakoulun strategialähtöiseen johtamiseen ja 
kehittämiseen. Maanpuolustuskorkeakoulun strategia on tärkein toimintaa ohjaava asiakirja.1

luotu. Arviointimenetelmiä olivat muun muassa palauteky-
selyt, jotka tehtiin lukuvuosittain tai kurssien päätyttyä.3 

Laatujärjestelmän tehostettu luominen aloitettiin nimeä-
mällä korkeakouluun laatupäällikkö. Rehtori, kenraalimajuri 
Aarno Vehviläinen nimesi johtoryhmän kokouksessa kesä-
kuussa 2001 Täydennyskoulutusosaston johtajan, eversti 
Risto Häkkisen korkeakoulun laatupäälliköksi. Samalla 
rehtori määräsi kunkin tulosyksikön nimeämään oman 
laatuvastaavansa ja ilmoittamaan nimen uudelle laatupääl-
likölle ennen kesälomien alkamista.4 

Ensimmäinen strategia-asiakirja 2002

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin luonnostelema 
ensimmäinen varsinaisen strategia-asiakirjan luonnos 
esiteltiin korkeakoulun neuvottelukunnalle kesäkuussa 
2002. Neuvottelukunta totesi sen laatimisen tarpeelliseksi 
ja hyväksyi siinä esitetyt peruslinjaukset. Luonnoksen nimi 
oli Maapuolustuskorkeakoulun strategia 2003–2012: Yhdessä 
tekemisen tapa.5



A loittaessani rehtorina syyskuussa 
2004 kokemusta Maanpuolustus-
korkeakoulusta ja siihen liitetyistä 

opetuslaitoksista oli ehtinyt karttua opis-
kelijana, opettajana ja tutkimustehtävissä 
jo liki 15 vuotta. Lisäksi opiskelua ja muuta 
toimintaa siviiliyliopistossa oli takana vuo-
desta 1976 alkaen kahdeksisen vuotta. 
Kaikesta siitä hyötyä tilanteessa, jossa 
Maanpuolustuskorkeakoulu oli ensimmäisen 
vuosikymmenensä jälkeen. Se oli liittymässä 
uudistuvaan suomalaiseen ja eurooppalai-
seen yliopistojärjestelmään, kehittämässä 
tutkintojaan, yhdistämässä vanhoja ja uusia 
käytäntöjä sekä liittämässä toimintaansa 
Puolustusvoimien rationalisoinnin myötä 
uusia toiminta-aloja.

Edeltäjäni johdolla oli luonnosteltu kor-
keakoulun strategiaa, joka valmistui rehtorin 
tehtäviä vaihdettaessa. Asiakirja ei mieles-
täni tarjonnut riittäviä eväitä kehittämiselle. 
Ryhdyimmekin laatimaan voimakkaammin 
tulevaisuuteen tähtäävää strategia-asiakir-
jaa, joka antaisi vision ja siihen suuntaavat 
kehittämisen linjat seuraavalle vuosikym-
menelle. Vuoden 2005 kuluessa strategia 
2006–2016 valmistui. Seuraavaksi alkoi 
strategialähtöinen toiminnan linjaaminen 
ja edistymisen mittarien määrittely. Samalla 
kehitettiin mittausjärjestelmää ja otettiin 
ensiaskelia Maanpuolustuskorkeakoulun 
laatuauditoinnin suuntaan.   

Vuoden 2001 
tutkintouudistuk-
sessa oli osittain 
siirrytty ainepoh-
jaiseen opintosuun-
nitelmaan, mutta 
tulos ei vastannut 
vielä yleisen euroop-
palaisen yliopisto-
järjestelmän kehit-
tämisen edellyttämiä menettelyjä. Kaiken li-
säksi Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnot 
olivat pudonneet pois yliopistojen tutkintoja 
koskeneesta asetuksesta. Kun olin eduskun-
nan puolustusasiainvaliokunnan kuultavana, 
halusi kansanedustaja Tuija Nurmi kokouk-
sen jälkeen kuulla korkeakoulun kuulumisia. 
Keskustelusta lähtikin liikkeelle kehitys, jossa 
eduskunnan sivistysasiainvaliokunta eteni 
ponsiehdotukseen asian korjaamiseksi. Ase-
tusmuutoksella saatiinkin takaisin rinnastus 
muihin akateemisiin tutkintoihin. 

Tutkintojen sisältö oli ristiriitaisten nä-
kemysten kohteena. Pääesikunnan hen-
kilöstöosasto ajoi sotilasammatillisten ja 
akateemisten opintojen pitämistä erillään 
niin, ettei käytännönluonteisista harjoi-
tuksista ja muista opintosuorituksista olisi 
saanut varsinaisia opintopisteitä. Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa ja koulutuskentällä 

asia herätti ihmetystä. Tilannetta verrattiin 
hammaslääkärin, eläinlääkärin ja eräiden 
teknillisten opintosuuntien malleihin ajatuk-
sena siitä, että käytännön harjoitteet olisivat 
mitattavissa ja normitettavissa pisteiksi. 
Merkittävä osa sotilasammatillisen osaa-
misen hankinnasta jäi opintopisteytyksen 
ulkopuolelle, mikä on yksi syy opintoihin 
käytettävän ajan suureen määrään.

Aikanani rehtorin suurin ponnistus oli 
kuitenkin Maanpuolustuskorkeakoulua 
koskevan lain laadinta. Keskeisinä asioina 
näin Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävän 
määrittelyn, koulun aseman määrittelyn suh-
teessa Pääesikuntaan ja puolustushaaroihin 

sekä kaksoistalou-
den mahdollistami-
sen niin, että lah-
joituksilla ja muulla 
puolustusbudjetin 
ulkopuolisella ra-
hoituksella voitaisiin 
palkata ensi sijassa 
tutkijoita. 

Lakiesityksestä 
jäi pois kaksi tär keää kohtaa. Kaksoistalous-
asia ei edennyt. Toinen hiertämään jäänyt 
asia oli sotilasprofessuurien perustaminen. 
Asiasta eduskunnassa käydyt keskustelut 
johtivat kahteen seuraamukseen: eduskunta 
edellytti lahjoitus- ja muiden varojen käytön 
sekä professuuriasian ratkaisemista. Lisäksi 
heräsi keskustelu virkamiehen oikeudesta 
ajaa ”omaa asiaansa” hallituksen jo jätettyä 
esityksensä eduskunnalle. 

Loppuyhteenvetona on todettava, että 
puolustusvoimain komentajan kanssa linjattu 
tehtävien roolijako minun ja seuraajani reh-
torikausien välillä toteutui kaudellani varsin 
hyvin. Strategiaperusteinen suunnitelma yli-
opiston kehittämiseksi eteni ja merkittävim-
mät hallinnolliset ratkaisut saatiin joko tehtyä 
tai saatettua alulle, mikä mahdollisti sen, 
että seuraajani saattoi keskittyä opetuksen 
ja tutkimuksen sisältöihin.

Kenraalimajuri Pertti Salminen
REHTORI 2004 – 2009

Strategia kärkenä tulevaan 

”Koulutuskentällä 
asia herätti  
ihmetystä.”
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Strategiassa korkeakoulun päämääräksi mainittiin, että 
”Maanpuolustuskorkeakoulu on tiedekorkeakoulu, joka harjoit-
taa sotatieteellistä tutkimusta ja antaa siihen yhdistyvää ylintä 
opetusta Suomessa”. Arvojen määrittämisen lisäksi asiakirjassa 
todettiin, että jokapäiväisessä toiminnassa korostuvat arvo-
jen mukainen yhteenkuuluvuus ja yhdessä tekemisen tapa. 
Strategiaan sisältynyttä visiota tarkennettiin jonkin verran 
seuraavassa, vuonna 2004 vahvistetussa versiossa vuosille 
2004–2008.6 

Strategian kulmakiviksi nimettiin sotatieteellinen tutki-
mus, tutkimukseen perustuva opetus, toiminnan laaduk-
kuus ja toimintaa tukeva verkottuminen kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Strategiassa oli esitetty suunnitelmat, jotka 
tulisi laatia strategian periaatteiden toteuttamiseksi. Näitä 
olivat muun muassa tutkimussuunnitelma, opetuksen 
sisältöjen, menetelmien ja laadunhallinnan kehittäminen, 
kiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen, tietohallinto, viestin-
tä, kirjastopalvelut sekä laatutoiminta.

Strategia 2006–2016 

Rehtori, prikaatikenraali Pertti Salminen esitteli neuvottelu-
kunnan kokouksessa kesäkuussa 2005 laatimansa strate-
gian luonnoksen. Asiakirja sisälsi korkeakoulun strategiset 
lähtökohdat ja linjaukset seuraavalle vuosikymmenelle sekä 
tulevaisuusodotukset tätä pidemmälle aikajaksolle. Strate-
gian todettiin sitovan lopulta yhteen strategian, prosessit, 
suunnittelun ja seurannan, vuosiraportoinnin, tulosohjauk-

Maanpuolustuskorkeakoulun yhteiset arvot. 
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sen, kehittämiskeskustelut ja kaikkinaisen laatutyön.7 
Strategia vahvistettiin tammikuussa 2006. Korkeakoulun 

tehtävänä oli voimassa olleiden säännösten mukaan suun-
nitella ja järjestää upseerin koulutusohjelmaan kuuluvaa 
opetusta ja harjoittaa sotatieteellistä tutkimusta. Asiakir-
jassa käsiteltiin Maanpuolustuskorkeakoulua Suomen yli-
opistolaitoksen osana, korkeakoulun arvoja ja rakennetta. 
Vuoden 2016 visio oli seuraava:

”Maanpuolustuskorkeakoulu on kansallisesti ja kansainväli-
sesti arvostettu turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin sekä maan-
puolustuskysymyksiin keskittyvä yliopisto. Se on tulevaisuuteen 
suuntautunut, verkottunut toimija sekä uudistumiskykyinen ja 
oppiva organisaatio, jolla on merkittävä yhteiskunnallinen vai-
kutus. Maanpuolustuskorkeakoulu kykenee ennakoimaan tur-
vallisuustilanteen kehittymistä sen eri tasoilla ja ulottuvuuksilla 
sekä sopeuttamaan toimintaansa tulevaisuuden vaatimuksiin. 
Laaja-alaiseen puolustus- ja turvallisuuskysymyksiin kohdistu-
vaan tutkimukseen pohjaten Maanpuolustuskorkeakoulu tuot-
taa puolustusvoimiin sekä eri hallinnonaloille alansa akateemi-
sesti koulutettuja asiantuntijoita, joilla on valmiudet suunnit-
telu-, johtamis- ja koulutus- sekä tutkimus- ja kehittämistehtä-
viin. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnot ovat tasaveroi-
set ja yhteensopivat sekä suomessa että Euroopan unionin alueel-
la suoritettavien muiden yliopistojen ja yliopistotasoisten sotilas-
tutkintojen kanssa.”

Strategiassa käsiteltiin lisäksi yksilöityjä strategisia  
tavoitteita ja niiden saavuttamista sekä toiminnan ke-
hittämisen päälinjoja strategiakauden alussa. Toiminnan 
kehittämisen päälinjoina käsiteltiin tutkimuksen aseman 
vahvistamista, tutkintojen kehittämistä ja opettajakoulutus-
ta, kansainvälistymistä, tieto- ja viestintätekniikan käyttöä, 
fyysistä toimintakykyä, upseerikasvatusta, laatutyötä sekä 
henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia.8 

Strategia 2010

Rehtori, kenraalimajuri Vesa Tynkkynen vahvisti voimassa 
olevan strategian, Maanpuolustuskorkeakoulun strategi-
nen suunta vuoteen 2015, toukokuussa 2010. Strategiassa 
todettiin muun muassa, että korkeakoulun asema suo-
malaisessa yliopistokentässä on selkeä. Korostettiin, että 
”Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen vahvuuksia ovat teorian 
ja käytännön yhdistyminen ja opetuksen palautejärjestelmän pitkä 
perinne”. Lisäksi todettiin, että tutkimuksen haasteina ovat 
sen entistä parempi nivoutuminen opetukseen sekä tarve 
tuottaa kokonaismaanpuolustuksen kehittämisessä tarvit-
tavaa tutkimustietoa. 

Tehtävä ja tavoite vuodelle 2015 määriteltiin seuraavasti:
 ”Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuu johtajia asiantun-
tijavalmiuksin. Maanpuolustuskorkeakoulun tärkeimpänä 
tehtävänä on tuottaa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
sodan ja rauhan ajan tehtävissä tarvittava osaava ja motivoitu-
nut upseeristo sekä harjoittaa sotilaallista maanpuolustusta edis-
tävää tutkimusta.

Tavoitteena on vuonna 2015 olla sotatieteellinen yliopistolli-
nen korkeakoulu, jolla on arvostettu asema niin puolustushal-
linnossa, turvallisuusalan toimijoiden keskuudessa kuin yliopis-
tokentässäkin. Korkeakoulun päätehtävänä säilyy upseerikou-
lutus. Sitä tuetaan ajanmukaisella ja Puolustusvoimien etua 
hyödyntävällä, tulevaisuuteen tähtäävällä sotatieteiden ydinalo-
jen ja sotilaalliseen turvallisuuteen liittyvien uusien uhkien tut-
kimuksella.”

 Rehtorin strategiset linjaukset:
”1.  Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus keskitetään sotatie-

teiden keskeisille ydinalueille monitieteisyyttä korostaen ta-
voitteena syvällisen tutkimustiedon tuottaminen opetuksen 
perustaksi sekä puolustusjärjestelmän kehittämiseksi yhteis-
kunnan tueksi. 

2.  Teoriaa ja käytäntöä yhdistävää, puolustusvoimien pääteh-
täviin keskittyvää tutkinto-opetuksen korkeaa laatua kehite-
tään edelleen kaikilla opetusta antavilla paikkakunnilla. Ta-
voitteena on entistä osaavampi ja laaja-alaisemmin ajattele-
va upseeri sekä työssään motivoitunut opettaja. 

3.  Tutkimusta tukevan ja tehostavan ulkopuolisen rahoituksen 
kasvattamiseksi luodaan nykylainsäädännön mahdollistamat 
toimintatapamallit tavoitteena tutkimusresurssien merkittä-
vä lisääminen. 

4.  Yliopistollinen tutkimus, opetus ja täydennyskoulutus sekä 
tieteellinen kirjasto keskitetään Santahaminaan. Tavoittee-
na on yksi kehitettävä kampus, joka tarjoaa niin opiskelijoil-
le, opettajille, tutkijoille kuin muillekin palkattuun henkilös-
töön kuuluville erinomaiset olosuhteet. 

5.  Kehittämisessä on varauduttava supistuviin henkilöstöresurs-
seihin. Se edellyttää kaikissa henkilöstöryhmissä osaamisen 
syventämistä ja laajentamista. Henkilöstön työssä jaksamista 
ja motivaatiota tuetaan. 

6.  Laitosten toiminnallista yhdistämistä jatketaan, mikä mah-
dollistaa entistä tehokkaamman hallinnon sekä resurssien 
suuntaamisen tutkimukseen ja opetukseen.”

 Strategiset tavoitteet:
”1.  Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus palvelee entistä ko-

rostuneemmin puolustusjärjestelmän tarpeita ja opetusta. 
2.  Maanpuolustuskorkeakoulun opetus perustuu puolustusjär-

jestelmän sodan ja rauhan ajan tarpeisiin. 
3.  Sotatieteellisten perustutkintojen sisältöjä kehitetään ja jat-

kotutkinnot uudistetaan. 
4.  Resurssien riittävyys varmistetaan a) tutkinto-opetuksessa, b) 

painopistealojen tutkimuksessa ja mahdollisuuksien mukaan 
c) muissa toiminnoissa. 

5.  Maanpuolustuskorkeakoulun laatujärjestelmä saatetaan ta-
solle ”edistynyt”, ja se on osa jokapäiväistä toimintaa. 

6.  Kansainvälinen toiminta suunnataan palvelemaan opetuksen 
ja tutkimuksen ydinalueita. 

7.  Maanpuolustuskorkeakoulu terävöittää yhteiskunnallista 
vaikuttavuuttaan.” 9
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Strategia 2015

Toimintaympäristön nopean muutoksen ja puolustus-
voimauudistuksen takia Maanpuolustuskorkeakoulun 
strategia päivitettiin10 syksyllä 2012. Strategia-asiakirjassa 
on otettu huomioon korkeakoululle määritetty henkilös-
tön supistamisvelvoite, Puolustusvoimien Kansainvälisen 
Keskuksen liittäminen korkeakouluun ja Santahaminaan ra-
kennettavan uudisrakennuksen luomat keskittämismahdol-
lisuudet. Opetuksen haasteeksi todetaan opiskelijamäärien 
kasvu, pienenevät resurssit sekä johto- ja ohjaussuhteen 
selkeyttäminen tutkinto-opetusta antavien sotilaslaitos-
ten suuntaan. Tutkimuksen haasteina ovat sen parempi 
nivoutuminen opetukseen sekä tutkimustulosten hyödyn-
täminen opetuksessa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
merkitystä korostetaan.

Edellisen, vuonna 2010 laaditun, strategian perusperiaat-
teet ovat pääpiirtein ennallaan. Maanpuolustuskorkeakou-
lun tavoitetila kiteytetään muotoon ”Parasta sotatieteellistä 
opetusta ja tutkimusta yhdellä kampuksella.” Asiakirjaan on 
lisätty kolme uutta rehtorin strategista linjausta:

”7.  Maanpuolustuskorkeakoulu hakee ulkoisia arviointeja toi-
mintansa kehittämisen perustaksi. Keskeisin on Korkea-
koulujen arviointineuvoston (KKA) toteuttama laadunvar-
mistusjärjestelmän auditointi.

8.  Resurssien supistuessa on entistä tärkeämpää varmistaa toi-
minnan vaikuttavuutta ja vahvistaa Maanpuolustuskor-
keakoulun yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja kansainväli-
siä suhteita. Tämä edellyttää yhteiskunta- ja kansainvälisistä 
suhteista vastaavan johtajan tehtävän määrittämistä.

9.  Opetuksessa tavoitellaan kustannustehokkuuden lisäämis-
tä ilman, että opetustavoitteista tingitään olennaisesti. Tut-
kintoja uudistettaessa huomioidaan aina opetuksessa synty-
vien kustannusten kokonaisuus, jotta kustannuskehitys pysyy 
hallittuna.” 

Strategisia tavoitteiden sisältöjä on samoin tarkennettu 
vastaamaan uutta toimintaympäristöä ja puolustusvoi-
mauudistuksen muutoksia. Laadunvarmistusjärjestelmän 
tason nostamista on korostettu, ja lisäksi korkeakoulun 
sisäisille tulosyksiköille on lisätty omia erityistavoitteita.

Laatutoiminta

Laatutyöllä on korkeakoulussa pitkät perinteet. Koko-
naisvaltaiseen toiminnan laadun kehittämiseen alettiin 
kiinnittää huomiota vuonna 2001 tehdyn toiminnan koko-
naisarvioinnin jälkeen. Prosesseja on kuvattu ja kehitetty 
vuodesta 2003 saakka, ja matkan varrella prosessiajattelu 
on kehittynyt työnkulkukaavioista strategian toteuttamisen 
työkaluiksi. Opiskelijapalaute on ollut opetuksen kehittä-
misen kulmakivi jo Maanpuolustuskorkeakoulua perustet-
taessa.11

Maanpuolustuskorkeakoulun ensimmäinen laatukäsky 
annettiin kesäkuussa 2006. Siinä käskettiin perusteet 
laatutoiminnan suunnitelman toteuttamisvastuista eli 
prosessien toteuttamisesta. Käskyssä ohjeistettiin muun 
muassa toimintavastuut ja aikataulu korkeakoulutason 
rakenteen arvioinnille, itsearvioinneille ja prosessien kuva-
uksille. Lisäksi linjattiin kehittämissuunnitelmien laatiminen 
ja työskentelymenetelmät.12 

Laadunvarmistusjärjestelmä

Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan laatu muodostuu 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja lopputulosten 
laadusta, prosessien toimivuudesta ja työyhteisön hyvin-
voinnista.

Maanpuolustuskorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä 
koostuu prosesseista, itsearvioinnista, palautejärjestelmäs-
tä ja riskienhallinnasta. Laadunvarmistusjärjestelmä tukee 
tutkimukselle, opetukselle, yhteiskunnalliselle vaikuttami-
selle sekä hallinto- ja tukipalveluille asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista ja toiminnan jatkuvaa parantamista.

Laadunvarmistusjärjestelmän tehtävä on strategian 
toteuttaminen. Se konkretisoituu vuosittain toiminnan ja 
resurssien suunnittelun ja seurannan prosessin kautta.

Prosessien avulla strategian tavoitteet muutetaan toi-
minnaksi ja lopulta tuotteiksi, jotka hyödyttävät asiakasta. 
Prosessien avulla toiminnasta tulee suunnitelmallisempaa ja 
toiminnan eri osa-alueiden vuorovaikutussuhteet ymmärre-
tään paremmin. Maanpuolustuskorkeakoulussa toimitaan 
prosessien mukaisesti kuten työjärjestyksessä, prosessiku-
vauksissa, ohjeissa ja normeissa käsketään.

Itsearvioinnin tarkoituksena on toiminnan kehittämi-
nen. Siihen osallistuvat kaikki korkeakoulun työntekijät. 
Se toteutetaan työyhteisökohtaisesti vuosittain syksyllä. 
Aineistona itsearvioinnissa ovat muun muassa palautteet 

Toimintakäsikirja
Toimintakäsikirja on osa Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan laa-
dunvarmistuksen dokumentaatiota ja korkeakoulun laadunvarmistus-
järjestelmää. Se kuvaa korkeakoulun johtamisen ja organisaation, pe-
rustehtävät (RA ja SA), voimavarat ja tukipalvelut sekä sisältää näihin 
liittyvät keskeisimmät prosessikuvaukset. Toimintakäsikirjan avulla on 
mahdollista hahmottaa kokonaisuuksia sekä saada apua ja tietoja yk-
sittäisiin toimintoihin liittyen.

Toimintakäsikirja on toiminnan kehittämisen työkalu, jota kehitetään 
jatkuvasti rakenteeltaan ja sisällöltään. Samalla se toimii MPKK:n laa-
tukäsikirjana. Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakäsikirja on kaikil-
le korkeakoulun toiminnasta kiinnostuneille laadittu mahdollisimman 
tiivis yleisesitys ja asiahakemisto korkeakoulun toiminnasta. Toiminta-
käsikirja ei siis ole luonteeltaan toimintaa ohjaava normiasiakirja, vaan 
yleisinformaatio.13
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toiminnasta. Itsearvioinnissa päätetään, mitkä asiat omassa 
tulosyksikössä tai koko korkeakoulussa parannetaan seu-
raavan vuoden aikana.

Palautejärjestelmän avulla saadaan tietoa toiminnan arvi-
ointia ja kehittämistä varten. Palautetta antavat opiskelijat, 
henkilöstö ja tärkeimmät sidosryhmät. Palautejärjestelmän 
keskeisimmät osat ovat opetuksen palautejärjestelmä, 
tukipalveluiden asiakaspalaute sekä työilmapiirikysely. 
Saatu palaute vaikuttaa yksiköiden toiminnan kehittämi-
seen välittömästi tai itsearvioinnin kautta ja se huomioi-
daan strategisessa suunnittelussa ja toimintasuunnitelman 
laadinnassa.

Riskienhallinnan avulla tunnistetaan toiminnassa olevat 
uhkat. Sen avulla voidaan pienentää riskejä, jotka voivat 
johtaa toiminnan epäonnistumiseen tai jotka uhkaavat 
turvallisuutta. Riskienhallinnassa uhkat luokitellaan ja niille 
tehdään hoitamissuunnitelma. Maanpuolustuskorkeakou-
lun turvallisuusryhmä käsittelee riskiarviot ja poimii niistä 
suurimmat ja tärkeimmät riskit riskienhoitosuunnitelmaan.

Maanpuolustuskorkeakoulussa toteutettava sisäinen 
valvonta jakautuu tulosyksiköissä toteutettavaan esimies-
valvontaan, toimialapäälliköiden toteuttamaan oman toi-
mialansa valvontaan ja controllerin toteuttamaan sisäisen 
valvonnan suunnitelman toteutumisen valvontaan. Sisäises-
sä valvonnassa tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus 
Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan tehokkuudesta, 
taloudellisuudesta ja lainmukaisuudesta.14 

Laadunvarmistuksen organisaatio

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori vastaa koko korkea-
koulun toiminnan laadusta. Rehtorin neuvoa antavana 
työelimenä toimivat korkeakoulun johtoryhmä ja laajennet-

tu johtoryhmä. Laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuutta 
koordinoi ja suunnittelee korkeakoulun kehittämisyksikkö 
yhdessä laadunvarmistuksen ohjausryhmän kanssa. Laa-
tupäällikkö vastaa siitä, että Maanpuolustuskorkeakoulun 
laadunvarmistusjärjestelmä täyttää annetut kriteerit ja 
kattaa kaikki korkeakoulun toiminnot ja yksiköt. Laatupääl-
likkö vastaa myös laadunvarmistuksen työkalujen tarkoi-
tuksenmukaisesta käytöstä.

Kaikkiin korkeakoulun yksiköihin on nimetty laatuvas-
taava, joka vastaa yksikössä tehtävästä itsearvioinnista ja 
pitää yhteyttä muihin tulosyksiköihin laadunvarmistukseen 
liittyvissä asioissa.15 

Arvioinnit ja auditoinnit 

Toiminnan arviointi 2001

Kaikissa opetusministeriön alaisissa yliopistoissa on toteu-
tettu kokonaisarviointi. Korkeakoulujen arviointineuvosto 
(KKA) on osallistunut niiden organisointiin vuodesta 1996 
lähtien. Arviointien tavoitteena on ollut antaa palautetta 
korkeakoulujen johdolle oppilaitoksen vahvuuksista ja 
heikkouksista ja sillä tavalla kehittää yliopistojen toimintaa. 
Arvioinnit ovat koostuneet itsearvioinnista, ulkoisen arvi-
ointiryhmän vierailusta ja julkistetusta loppuraportista. 

Maanpuolustuskorkeakoulu pyysi vuonna 1998 Korkea-
koulujen arviointineuvostolta, että vastaava kokonaisar-
viointi toteutettaisiin myös siellä. Arvioinnin tavoitteiksi 
asetettiin Maanpuolustuskorkeakoulun kehittäminen ja sen 
yliopistollisen luonteen arviointi. Maanpuolustuskorkea-
koulu nimitti johtoryhmän suunnittelemaan ja johtamaan 

Auditointiin valmistautumiseen liittyen oli laaturyhmä kehitellyt yllä olevan laatuajoneuvon, jolla markkinoitiin tapahtumaa ja siihen 
liittyvää koulutusta.19
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Korkeakoulujen arviointineuvoston myöntämä laadunvarmistus-
järjestelmän auditointitodistus on voimassa kuusi vuotta. 

hanketta. Siihen kuuluivat Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtori Seppo Tanskanen puheenjohtajana ja jäseninä tutki-
musjohtaja Jorma Hattula Suomen Akatemiasta, pääsihtee-
ri Kauko Hämäläinen Korkeakoulujen arviointineuvostosta, 
rehtori Eero Kasanen Helsingin kauppakorkeakoulusta ja 
tutkimusjohtaja Mikko Viitasalo Maanpuolustuskorkea-
koulusta. Johtoryhmän työskentelyyn osallistuivat myös 
suunnittelija Anna-Maija Liuhanen Korkeakoulujen arvioin-
tineuvostosta asiantuntijana ja sihteereinä everstiluutnantti 
Tapio Niitynperä ja korkeakoulusihteeri Kristiina Tengvall 
Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Varsinaisen arviointiryhmän Korkeakoulujen arviointineu-
vosto nimesi seuraavasti: puheenjohtajaksi professori Ilpo 
Laine Joensuun yliopistosta, jäseniksi rehtori Lauri Laju-
nen Oulun yliopistosta, rehtori Marianne Stenius Svenska 
Handelshögskolanista, rehtori Paavo Uronen Teknillisestä 
korkeakoulusta, prikaatikenraali (evp). Asko Kilpinen ja 
eversti Jukka Pennanen Läntisen Maanpuolustusalueen 
esikunnasta sekä sihteeriksi tohtori Tauno Kekäle Vaasan 
yliopistosta

Toiminnan vahvuusalueet ja kehittämissuositukset

Arvioinnin yhteenvedossa todettiin, että ”koska Maanpuo-
lustuskorkeakoululla on tiedeyliopistoista poikkeava kaksijakoinen 
tehtävä, ei voida olettaa, että kaikki tiedeyliopistojen ja akateemi-
sen maailman piirteet näyttäytyisivät siellä täysin samanlaisina. 
Esimerkiksi sille, että tutkimus ei ole perinteisessä mielessä akatee-
misesti vapaata, on perusteltavissa maanpuolustuksellisen tehtävän 
kannalta; samoin opiskelijan vapautta rajoittavat Puolustusvoimi-
en organisaation tarpeet. Pidämme kuitenkin tärkeänä sitä, että 
MPKK:n kehittämistä tiedeyliopistona jatketaan edelleenkin siltä 
osin kuin se ei ole ristiriidassa sen päätehtävän kanssa.”

Raportissa todettiin, että eräiltä osin Maanpuolustuskor-
keakoulun toiminta oli tiedeyliopistoille suorastaan esimer-
killistä. Opintojen laadunvarmistus oli vahva toiminta-alue. 
Samoin koulutus oli korkealaatuista, ja se perustuu alan 
uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen.

Arviointiryhmä suositteli muun muassa, että mahdolli-
suuksia tulosohjauksen kehittämiseen kohti vapaampaan, 
itseohjautuvuutta edistävään suuntaan tutkittaisiin ja että 
henkilökunnan tehtävämääräyksiä Maanpuolustuskorkea-
kouluun pidennettäisiin. Raportissa pidettiin viittä vuotta 
kehittämisen kannalta sopivana pituutena. Lisäksi suosi-
teltiin, että Sotamuseon ja Sota-arkiston sijaintia Puolus-
tusvoimien organisaatiossa tarkistettaisiin. Koulutusteh-
tävien kannalta raportissa suositeltiin muun muassa, että 
esiupseerikurssilta yleisesikuntaupseerikurssille siirtymisestä 
tehtäisiin joustavampaa esimerkiksi asettamalla ylemmälle 
kurssille jonkinlainen pääsykoe, mutta ajoittamalla nämä 
keskenään vapaammin. 

Opinto-opasta opiskelijan suunnittelun työkaluna suo-
siteltiin kehitettäväksi ja varmistamaan sen saatavuus jo 
ennen opiskelujen alkua. Lisäksi suositeltiin, että mahdol-

lisuuksien mukaan tarjotaan opiskelijoille joustavampia 
opiskelumuotoja ja ainevalintamahdollisuuksia yhteistyössä 
muiden yliopistojen ja virtuaaliyliopiston kautta.

Tiedekorkeakouluna kehittymiseksi raportissa suositel-
tiin, että tutkimusresurssien tehokas käyttö organisoidaan, 
että tutkimusjohtajan ja -neuvoston valtuudet ja asema 
tarkistetaan ja että niitä kehitetään edelleen autonomi-
sempaan suuntaan. Puuttuvat professorin virat kehotettiin 
perustamaan ja täyttämään ensi tilassa. Kirjaston nivou-
tumista tiedeyliopistojen kirjastoverkostoon tuli kehittää 
edelleen. Koulutus- ja organisaatiouudistuksia harkittaessa 
tuli varmistaa, että vähintään silloinen tutkimuksen taso 
voidaan säilyttää ja etteivät korkeakoulututkintojen kes-
keisten opintojen laajuudet opintoviikkoina mitaten vesity 
niin, ettei niitä voida verrata muihin tiedeyliopistoihin. 
Lisäksi yliopistojen kanssa tapahtuvaa tutkimusyhteistoi-
mintaa tuli kehittää.16 

Laatujärjestelmän auditointi 2010

Maanpuolustuskorkeakoulu sai laadunvarmistusjärjestel-
mälleen hyväksynnän Korkeakoulujen arviointineuvoston 
lokakuussa 2010 toteuttamassa auditoinnissa.17 Maanpuo-
lustuskorkeakoulun edellisestä kansallisen tason kilpailusta 
oli kulunut yhdeksän vuotta. Laatupäällikkö Johanna Lau-
talan mukaan viimeiset vuodet ennen auditointia harjoi-
teltiin ”ankarasti”. Rehtori kenraalimajuri Vesa Tynkkynen 



Minulle Maanpuolustuskorkeakoulu 
oli ensimmäinen pidempiaikainen 
työpaikka. Hakeuduin sinne töihin 

heti valmistuttuani siinä toivossa, että ura 
olisi johtanut turvallisuutta käsittelevän 
tutkimuksen pariin – toisin kuitenkin kävi. 
Aika pian ajauduin organisaation toiminnan 
kehittämisen kuvioihin, ja sillä tiellä olen 
vieläkin. Sain Maanpuolustuskorkeakoulussa 
mahdollisuuden edelleen kehittää ja vahvis-
taa jo ennestään hyvää toimintajärjestelmää 
osaavien työkavereiden kanssa, mikä silloin 
huipentui siihen, että laadunvarmistusjär-
jestelmä sai ammattikorkeakoulujen ja yli-
opistojen sarjassa kansallisen hyväksynnän 
vuonna 2011. Sen jälkeen hakeuduin kohti 
uusia ja vastaavanlaisia haasteita – jälleen 
isoon organisaatioon.

Johtamisesta, organisaatioista ja niiden 
toiminnasta kiinnostuneena totean, että 
Maanpuolustuskorkeakoulu oli antoisa 
paikka tarkastella näitä asioita ihan käy-
tännössä. Toki tällä on tekemistä aivan 
erityisen johtamiskulttuurin kanssa, mutta 
niinkin ison organisaation kuin Puolustus-
voimien toiminta on kaiken kaikkiaan hyvin 
selkeästi johdettua ja toimintaperiaatteet 
ovat kaikilla selvillä. 
Se antaa uskoa siihen, 
että myös muut isot 
organisaatiot voivat 
kehit tää toiminta-
mallejaan aina vain 
paremmiksi ilman, 
että se kangistaa ja 
jähmettää toimin-
taa liikaa. Saamaani 
hyvää kokemusta ja 
näkemystä toivon pys-
tyväni hyödyntämään 
nykyisessä työssäni.

Upseerikoulutuk-
sen per immäinen 
ydin ei oikein koskaan avautunut minulle. 
Se johtui siitä, että tehtäväni ei liittynyt 
niinkään toiminnan sisältöihin, vaan niihin 
menetelmiin ja toimintaperiaatteisiin, joil-
la Maanpuolustuskorkeakoulu toimi osana 
Puolustusvoimia ja omana organisaationaan. 
Omaa osaamistani kehitettiin ja lisäopintoi-
hin kannustettiin. Noina vuosina minulle 
tarjoutui mahdollisuus suunnata työuraani 
myös toisaalle. Piipahdin tutkimushallinnon 
puolella, ja se tie olisi varmasti jossain vai-
heessa johtanut väitöskirjan tekemiseen, 
mutta strategiat, prosessit ja arvioinnit veivät 
osaltani voiton. 

Erityisen suurella lämmöllä muistelen niitä 
lukuisia mahtavia henkilöitä ja persoonia, 

joihin sain tutustua vuosien varrella. Parhaat 
ystäväni ovat peruja Maanpuolustuskorkea-
koulun ajoilta. Televisiossa, radiossa ja leh-
dissä näkyy tuttuja ihmisiä harva se päivä. 
Kahdeksan vuoden aikana Maanpuolustus-
korkeakoulun kaltaisessa organisaatiossa 
tutustuu moniin ihmisiin. Se, josta erityises-
ti pidin ja joka kuuluu elämänarvoihini, oli 
korkeakoulun asenne liikuntaa ja urheilua 
kohtaa. Työpaikkana se tarjosi aivan en-

siluokkaiset mahdol-
lisuudet liikuntaan ja 
kunnon ylläpitoon. 
Oma urheilu-urani ko-
ripalloilijana SM-sar-
jatasolla jatkui lähes 
koko korkeakoulussa 
työskentelyni ajan, 
vaikka kansainväli-
set pelit edellyttivät 
matkustamista ja työn 
järjestelyjä. Monissa 
muissa työpaikoissa 
se ei olisi välttämättä 
ollut mahdollista. Yh-
teiset maratonreissut 

ja soututapahtumat työkavereiden kanssa 
ovat myös muistoissani merkittäviä ja todella 
mukavia hetkiä. Näitä kokemuksia oli kiva 
jakaa niin ylimmän johdon kuin muunkin 
henkilökunnan kanssa. Käytävällä tavatta-
essa ei suinkaan aina puhuttu työasioita, 
vaan päiviteltiin ehkä tulevaa maratonia.

Tunsin olevani osa kehittyvää Maanpuo-
lustuskorkeakoulun yhteisöä. Sain sieltä ar-
vokasta työkokemusta ja osaamista, mitä 
hyödynnän nyt toisessa organisaatiossa. 
Minua kohdeltiin hyvin ja olin ajallisesti 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan, koska 
pääsin käytännössä tekemään sellaista 
kehittämistyötä, jota monet organisaatiot 
opiskelevat vielä kirjoista. 

Kehittämispäällikkö Johanna Lautala
LA ATUPÄ ÄLLIKKÖ 2009 – 2011

Maanpuolustuskorkeakoulu
työpaikkana

” Sain arvokasta 
työkokemusta
ja osaamista.”
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allekirjoitti auditointisopimuksen Korkeakoulujen arviointi-
neuvoston kanssa 15. joulukuuta 2009.18 

Korkeakoulujen arviointineuvosto totesi arvioinnissaan, 
että Maanpuolustuskorkeakoululla oli vastuut selkeästi 
osoittava, monipuolisesti dokumentoitu laadunvarmistus-
järjestelmä, joka oli hyvin kytketty korkeakoulun strate-
giseen johtamiseen ja kehittämiseen. Raportin mukaan 
laadunvarmistusjärjestelmän ytimen muodostivat prosessit, 
itsearvioinnit, palautejärjestelmä ja riskienhallinta, jotka 
oli hyvin integroitu johtamiseen. Korkeakoulun johto oli 
sitoutunut laadunvarmistuksen kehittämiseen, ja johtamis-
järjestelmä ohjasi koko henkilöstön osallistumaan laadun-
varmistustyöhön.

Tutkintoon johtavan koulutuksen laadunvarmistuk-
sella oli Maanpuolustuskorkeakoulussa pitkät perinteet. 
Opetuksen laadunvarmistus yhdessä opetuksen tuen ja 
opiskelijapalvelujen kanssa muodostivat tehokkaan ja 
toimivan kokonaisuuden. Sotilashenkilöstön urakehityksen 
tukeminen ja osaamisen kehittäminen oli sisällytetty hyvin 
toimintaperiaatteisiin. Vuosittain toteutettava itsearviointi-
prosessi kytki raportin mukaan laadunvarmistuksen hyvin 
johtamiseen. Samoin avoin ja keskusteleva laatukulttuuri 
auttoi tunnistamaan kehittämiskohteita.

Hyvinä käytänteitä auditointiryhmä piti muun muassa 
Maanpuolustuskorkeakoulun keräämää viivästettyä palau-
tetta sekä riskienhallinnan kytkentää prosessien laadunvar-
mistukseen:

”Riskienhallinnan kytkeminen prosessien laadunvarmistukseen 
tukee hyvin toiminnan laatua. Koulutuksesta koottava viiväs-
tetty palaute antaa koulutuksen kehittämiselle asiakaslähtöisen 
lisäulottuvuuden. Pedagogiset käsikirjoitukset ovat sekä kou-
luttajien että opiskelijoiden kannalta hyödyllinen väline osoitta-
maan koulutustapahtuman suunniteltua etenemistä. Maan-
puolustuskorkeakoulun järjestämä puolustushaara-, aselaji- ja 
toimialakoulujen sekä Raja- ja merivartiokoulun tutkintokou-
lutuksen auditointi laajentaa laadunvarmistuksen hyvin koko 
koulutusketjuun. Kurssinjohtajamenettely tukee opintojen ohja-
usta ja koko opiskeluprosessin sujuvuutta. Sotapelien käyttämi-
nen prosessien ja laadunvarmistuksen toimivuuden testaamises-
sa on alan omien toimintatapojen hyvää soveltamista laatutyö-
hön. Laadunvarmistusjärjestelmän visualisointi on näppärä ta-
pa edistää laadunvarmistuksen tunnettuutta korkeakoulussa.”

Auditointiryhmä esitti Maanpuolustuskorkeakoululle useita 
kehittämissuosituksia. Ryhmä esitti, että laadunvarmis-
tuksen dokumentaatiota tuli kehittää toimintakäsikirjaa 
pidemmälle niin, että lukuisten asiakirjojen rooli tulisi 
nykyistä selkeämmäksi. Tietojärjestelmien käytettävyyden 
parantamisella edistettäisiin toiminnan laatua. Tulosohjauk-
sen tueksi olisi hyvä kehittää yhteismitallista tuloksellisuus-
mittaristoa johdon käyttöön sekä laitosten keskinäiseen 
oppimiseen. Sotatieteellisen tutkimuksen arvioinnin järjes-
täminen sekä muiden tieteenalojen hyvien käytänteiden 
omaksuminen oli suositeltava tapa edistää tutkimuksen 
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laadunvarmistusta. Korkeakoulun yhteiskunnallista vaikut-
tavuutta tuli edistää Puolustusvoimien ulkopuolisten sidos-
ryhmien kanssa tapahtuvan yhteistyön kehittämisellä muun 
muassa lisäämällä palautteen antamisen mahdollisuuksia. 
Siviilihenkilöstön urasuunnittelu ja osaamisen kehittäminen 
tuli ottaa nykyistä vahvemmin huomioon laadunvarmistus-
järjestelmässä. Koulutuksesta kootun palautteen perusteel-
la tehtyjen toimenpiteiden nykyistä parempi seuranta ja 
viestiminen palautteen antajille vahvistaisivat palautemoti-
vaatiota.

Kokonaisarviona auditointiryhmä totesi Maanpuolus-
tuskorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän täyttävän 
Korkeakoulujen arviointineuvoston asettamat kriteerit 
laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudelle ja perusteh-
tävien laadunvarmistukselle ja esitti auditoinnin läpäisyä. 
Korkeakoulun arviointineuvosto päätti kokouksessaan 24. 
helmikuuta 2011 hyväksyä esityksen ja totesi, että audi-
tointi on voimassa kuusi vuotta.20

Tietoturvan hallintajärjestelmän auditointi 

Toinen merkittävä auditointi (Tietoturvan hallintajärjestel-
män auditointi) alkoi vuonna 2010 ja päättyi serti�kaatin 
saamiseen vuonna 2011. Hallintajärjestelmän luomisesta 
vastuussa oli korkeakoulun riskienhallintapäällikkö Jyri-
Petteri Aro. Hän kuvasi tietoturvajärjestelmän tarvetta ja 
kehittämistä sekä auditointia artikkelissaan:

”Maanpuolustuskorkeakoulun strategiaan on kirjattua laa-
tujärjestelmän saattaminen edistyneelle tasolle ja osaksi kor-
keakoulun jokapäiväistä toimintaa. (…) Tietoturvan hallin-
tajärjestelmä toteutettiin samanaikaisesti yleisen laatujärjestel-
män kanssa, jotta tietoturva saatiin integroitua tiiviisti korkea-
koulun toimintaan. (…) Maanpuolustuskorkeakoulu pyrkii 
riskienhallinnalla hoitamaan ja ennaltaehkäisemään riskit, jot-
ka voivat vaikeuttaa koulun toimintaa tai uhata turvallisuut-
ta. Korkeakoulun laajassa organisaatiossa on tunnistettu sato-
ja erilaisia riskejä, jotka on kiteytetty suojattavien kohteiden lu-
etteloksi. Tietoturvariskit ovat muiden riskien joukossa hallin-
tajärjestelmässä, josta riskienhallintatyöryhmä erottaa ne omak-
si kokonaisuudekseen.
(…) Maanpuolustuskorkeakoulun kehittämisyksikkö on ollut 
mukana kehittämässä korkeakoululle ISO27001-standardin mu-
kaista tietoturvan hallintajärjestelmää. Projekti käynnistyi vuon-
na 2007. Järjestelmä esiauditoitiin joulukuussa 2010 Inspectan 
toimesta ja se on tarkoitus serti�oida kevään 2011 aikana.21 

Toukokuussa 2011 Inspecta Serti�ointi Oy myönsi serti�-
kaatin. Siinä todettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulun 
tietoturvallisuusjärjestelmä täyttää standardin vaatimukset 
ISO/IEC 27001:2005. Serti�ointiin sisältyvä toiminta oli 

Tietoturvan hallintajärjestelmälle myönnetty serti�-
kaatti on tietyin edellytyksin voimassa kevääseen 2014 
saakka. 

Maanpuolustuskorkeakoulun riskienhallintapäällikkö Jyri-Petteri Aro  
valittiin Suomessa Vuoden Tietoturvapäälliköksi vuonna 2012. 
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Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen pääprosessit: tut-
kintojen suunnittelu ja hallinnointi, opetuksen suunnittelu 
ja toteutus, täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus, 
palaute, arviointi ja niiden hyödyntäminen. Serti�kaatti 
on voimassa toukokuuhun 2014 saakka edellyttäen, että 
organisaation tietoturvallisuusjärjestelmä täyttää jatkuvas-
ti edellä mainitun standardin ja yleisen ohjeen ABC 200 
vaatimukset.22

Seuraavan vuoden huhtikuussa 2012 Maanpuolustus-
korkeakoulun riskienhallintapäällikkö Jyri-Petteri Aro sai 
ensimmäistä kertaa jaetun Vuoden Tietoturvapäällikkö 
-tunnustuksen. Valinnan tehnyt yhdistyksen hallitus nimesi 
Aron ansioiksi erityisesti laajan ja monipuolisen toiminnan 
organisaation tietoturvan parantamiseksi, mistä esimerkki-
nä oli serti�kaatin arvoinen Maanpuolustuskorkeakoulun 
tietoturvallisuusjärjestelmä.23

Toiminnan tarkastukset 
ja koulutustarkastukset 
Puolustusvoimien toimintaan sisältyvät muun muassa 
laadun valvontaan sekä toimintojen oikeellisuuden ja talo-
udellisuuden toteamiseen liittyen toiminnan tarkastukset ja 
koulutustarkastukset.

Toiminnan tarkastukset

Maanpuolustuskorkeakouluun on sen olemassaolon aikana 
kohdistettu tietyin vuosivälein toteutettavia toiminnan 
tarkastuksia kolme kertaa. Niiden tarkoituksena on laaja-
alaisesti selvittää tulosyksikön eri toimintoja ja antaa niiden 
kehittämiseen liittyviä suosituksia. Tarkastukseen osallistuu 
useiden eri toimialojen asiantuntijoita.

 » TO IM INNAN TARK A STUS 1996

Ensimmäisen toiminnan tarkastuksen Pääesikunnan suun-
nitteluosasto toteutti lokakuussa 1996. Tarkastus kohdistui 
erityisesti vuosiin 1994–1996. Toiminnan tuloksellisuutta 
vertailtiin vuosien 1994 ja 1995 kesken. Raportissa esitel-
tiin kattavasti korkeakoulun silloista tilannetta ja toimintaa 
sekä esitettiin suosituksia toimintojen kehittämisestä. Laa-
ditussa raportissa ainelaitosjärjestelmän vahvuuksiksi to-
dettiin muun muassa, että opetuksen ja sen kehittämisen 
vastuu oli selkeä, oppiaineiden nousujohteisuus oli yksissä 
käsissä ja tutkimustoiminta oli koordinoitua. Heikkoudeksi 
todettiin vastuiden määrittely eri ainelaitosten sauma-
alueilla ja yhteistyöprojekteissa, jotka vaativat aina oman 
määrittelynsä. Matriisin johdosta henkilöstön tuli raportin 
mukaan olla yhteistyöhakuista. Raportissa suositeltiin, että 
päälähtökohtana syventävien opintojen paikkajakautumas-
sa tulisi yhä enenevässä määrin olla Puolustusvoimien tarve 
ja toissijaisesti opiskelijan halukkuus.

Tulosohjauksesta ja -johtamisesta todettiin, että me-
nettely, jossa Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön ja 
korkeakoulun rehtorin allekirjoittavat tulossopimuksen ja 
sen hyväksyy Pääesikunnan päällikkö, ei ole tulosohjauk-
sen hengen mukainen. Puuttuva sisäisen valvonnan ohje 
kehotettiin laatimaan taloussäännön yhteydessä. Tutkimus-
toiminnan tuloksellisuuden tarkastamisen todettiin olevan 
vaikea selvittää, koska seurantajärjestelmä oli kesken-
eräinen ja perustui ainelaitosten ilmoituksiin, jotka eivät 
olleet yhteismitallisia. Raportissa kehotettiin panostamaan 
operaatiotaidon ja taktiikan tutkimukseen tinkimällä ylei-
sempien tutkimusalojen tavoitteista. Kiinteistöjen käytössä 
kehotettiin investointien lisäksi tarkastelemaan halvempia 
vuokratilojen hyödyntämistä vuokrakulujen pienentämisek-
si viitaten muun muassa Keskussotilassairaalan asuntojen 
hyödyntämiseen.24 

 » TO IM INNAN TARK A STUS 20 02

Seuraava Pääesikunnan toteuttama tarkastus toimeen-
pantiin lokakuussa 2002 ja sen lopullinen kertomus tuli 
noin vuoden päästä joulukuussa 2003. Tarkastus kohdistui 
pääasiassa vuosien 2000–2002 toimintaan. Tarkastuksen 
keskeisenä tarkoituksena oli selvittää tulosjohtamisen 
toteutuminen ja toiminnan tuloksellisuus sekä sisäisen 
valvonnan järjestelyt korkeakoulussa. Kertomuksen ylei-
sessä osassa korostettiin, että Pääesikunnan tulisi yhdessä 
korkeakoulun kanssa selvittää Maanpuolustuskorkeakoulun 
mahdollisuudet liittyä yliopistojen Funet-yhteisverkkoon.

Johtamisesta ja hallinnosta todettiin, että korkeakoulun 
johtosuhteet oli järjestetty Pääesikunnan käskyn mukaisesti 
ollen korkeakoulun kannalta kohtalaisen selkeät. Taloushal-
linnon tehtävien sijoittamista keskitettynä hallintojohdon 
alle suositeltiin tutkittavaksi esikunnassa. Raportissa to-
dettiin, että suunnitteluasiakirjat olivat selkeitä ja korkea-
tasoisia. Asevelvollisuusasioista käsiteltiin vapaaehtoisten 
harjoitusten velvoitteita. Korkeakoulu esitti, että kaikki va-
paaehtoisten harjoitusten tukemiseen tarvittavat resurssit 
kohdennettaisiin Kaartin Jääkärirykmentille ja korkeakoulu 
asettaisi vain johto- ja valvontahenkilöstöä perustamisvas-
tuullaan olevien joukkojen harjoituksiin.

Korkeakoulun esitystä opetuksesta vastuullisen erillisen 
vararehtorin tehtävän perustamista ei suoraan hyväksytty, 
vaan todettiin, että vararehtorin tehtävää suunnitelta-
essa tulisi kriittisesti arvioida tehtävän tuomaa lisäarvoa 
koulutuksen laadun parantamiseen ja prosessien selkeyttä-
miseen. Opetuksen ulkoisen palautteen tulosten paran-
tamiseksi kehotettiin kyselyjä kohdentamaan rajatuille 
kohderyhmille sekä esitettiin myös täydennyskoulutuksen 
ulkoisen palautteen hankkimista opintotarjonnan kehittä-
miseksi. 

Tutkimuksen osalta korostettiin, että jatkossa tutkimus-
suunnitelmien laadinnassa tulisi ottaa huomioon Puolus-
tusvoimien tutkimus- ja kehittämistoiminnan kokonaiskoor-
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dinoinnissa yhteisesti hyväksytyt tutkimusaiheet:
”Assistenttijärjestelmä ja opiskelijoiden sijoittaminen isompiin 
projekteihin parantaisivat henkilöstön mahdollisuuksia osallis-
tua tutkimustyöhön. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus-
toiminnan tulee kuitenkin suuntautua muista korkeakouluista 
poiketen ensisijaisesti maanpuolustukseen ja korkeakoulun tut-
kimusresurssia on hyödynnettävä tehokkaasti puolustusvoimi-
en tarpeisiin.”

Kansainvälisen toiminnan yhteistyöverkoston todettiin 
olevan hyvällä tolalla. Kansainvälisen koulutuksen vai-
kuttavuuden parantamiseksi esitettiin, että jatkotutkin-
non kansainvälisten esikuntaharjoitusten suorittaminen 
lisättäisiin kansainvälisten tehtävien pätevyysvaatimuksiin. 
Tietohallintoalan asiat olivat kunnossa, ja erityistä kiitosta 
sai se, että korkeakoulu oli hankkinut kaikille jatkotutkinto-
opiskelijoille kannettavat tietokoneet. Huoltoasioiden 
kertomuksessa kritisoitiin materiaalivalvontaohjeistuksen 
puutteita ja kirjallisen sopimuksen puuttumista työterveys-
palveluiden tuottamisessa Kaartin Jääkärirykmentin kanssa. 
Sisäinen valvonnan ja taloudenhoidon kehittämiskohteina 
todettiin muun muassa, että korkeakoulun olisi hyvä laatia 
suunnitelma koulun vastuulle kuuluvan toiminnan sisäisen 
valvonnan järjestelyistä, toteuttamisesta ja valvontatarkas-
tuksista. 25

 » TO IM INNAN TARK A STUS 20 04

Pysyväisasiakirjojen mukainen toiminnan tarkastus toteu-
tettiin toukokuussa 2004. Tarkastus kohdistui pääasiassa 
vuosien 2001–2003 toimintaan. Tarkastuksen tavoitteena 
oli täydentää vuoden 2002 tarkastusta erityisesti henki-
löstöhallinnon osalta, todeta vuoden 2002 tarkastuksen 
kehittämissuositusten aiheuttamien toimenpiteiden tila 
sekä mahdollistaa tulosyksikön kehittämisen edellyttämän 
kaksisuuntaisen palautteen syntyminen. 

Tarkastuksessa todettiin Maanpuolustuskorkeakoulun 
toimivan pääosin tavoitteellisesti ja tuloksellisesti. Prosessi-
tarkastelut ja toimintakäsikirja olivat kertomuksen mu-
kaan antaneet hyvän pohjan osastojen välisen yhteistyön 
parantamiseen. ”Matriisiorganisaation tuloksellinen toiminta 
edellyttää erityisen aktiivista johtamista, tehokasta viestintää ja 
hyvää työilmapiiriä.”

Johtamis- ja hallintojärjestelmästä todettiin, että riskien-
hallinta oli osassa toimintaa hyvällä tasolla tulosyksiköissä. 
Osassa toimintoja järjestelmällinen ja dokumentoitu riskien-
hallinta puuttui. Riskienhallintaa kehotettiin kehittämään 
osana sisäistä valvontaa, prosessityötä ja laatutoimintaa. 
Sota-arkisto, Sotamuseo ja osin kirjasto eivät kertomuksen 
mukaan olleet prosessien näkökulmasta korkeakoulun 
ydintoimintoja eivätkä varsinaisesti tukitoimintojakaan. 

Kadetit olivat harjoittelemassa ammuntojen johtamista talvioloissa. Rehtori, kenraalimajuri Pertti Salminen tarkasti koulutustapahtumaa  
tammikuussa 2007. 
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Raportissa todettiin, että ne voitaisiin siirtää muun hallin-
nonalan alaisuuteen. Raportissa kehotettiin päivittämään 
vuodelta 2004 oleva laatukäsky ja kiinnittämään erityistä 
huomiota laatutoiminnan kokonaisuuden kehittämiseen. 
Prosessiin liittyviä kehittämiskohteita ei tarkastuksen perus-
teella viety aktiivisesti loppuun saakka. 

Henkilöstöalan tehtävien hoidon todettiin vastaavan 
tarkoitustaan ja oli eräiltä osiltaan erittäin hyvin toteutet-
tu. Henkilöstöjohtaminen tulisi kuitenkin voida toteuttaa 
korkeakoulukokonaisuutena. ”Opettajien tarkoituksenmukai-
sen mittainen palvelus opettajantehtävässä edellyttää suunnitelman 
paluusta takaisin kenttä- ja esikuntatehtäviin. Tätä varten ura-
suunnittelun käytännöt on tarpeen tarkistaa yhdessä Pääesikunnan 
henkilöstöosaston kanssa.”

Koulutuksesta todettiin kertomuksessa, että käytössä 
olevat koulutuksen tulostavoitteet eivät riittävästi oh-
janneet toimintaa opetuksen laadun kehittämiseen ja 
koulutuksen vaikuttavuuteen. Laadulliset mittarit puut-
tuivat ja niiden kehittäminen tuli liittää osaksi palautejär-
jestelmäprosessia. Opintojen laadun ja vaikuttavuuden 
tehostamiseksi tuli palautejärjestelmää edelleen kehittää. 
Prosessien määrittämistyöhön liittyen palautejärjestelmälle 
tuli määrittää omistaja, joka vastasi palautteen kokoamisen 
lisäksi sen hyödyntämisestä opetusta kehitettäessä.

Tutkimustoiminnassa vuoden 2002 tarkastuksen kehittä-
missuositusten voitiin todeta ohjanneen kehitystä oikeaan 

suuntaan. Strategisen tason tutkimustoiminta pystyttiin ra-
portin mukaan toteuttamaan, mutta kehittämisohjelmiin ja 
-hankkeisiin liittyvät tutkimukset olivat puolestaan suuren 
määränsä vuoksi edellyttäneet priorisoinnin mahdollistavi-
en kahdenvälisten neuvonpitojen järjestämistä ohjelmien 
omistajien kanssa.

Suosituksena esitettiin tutkimuksen tarpeen ja resursoin-
nin saamista yhä paremmin kehittämisohjelmien osaksi 
alkuvaiheesta lähtien. Pätevää tutkijaresurssia tulisi tarvitta-
essa varata myös korkeakoulun ulkopuolelta.

Tietohallinnon kehityskohteista raportissa mainittiin 
esimerkillisinä käyttöoikeuksien hallinta, laite- ja lisenssi-
hallinta ja tehtäväkuvausten hyödyntäminen tietohallinnon 
kehittämisessä ja työn johtamisessa. Menettelyjä suosi-
teltiin ”markkinoitavaksi” myös muille Puolustusvoimien 
tulosyksiköille. Raportissa korostettiin, että turvallisuuden 
alalle tulisi saada mahdollisuuksien mukaan päätoimista 
henkilöstöä. Perusteena todettiin, että korkeakoululla on 
henkilöstön kouluttajana keskeinen asema turvallisuuskult-
tuurin kehittämisessä Puolustusvoimissa.26 

Suoranaisten esimiesten tarkastus- tai seurantakäynnit

Puolustushallinnon normaalin käytännön mukaan Maan-
puolustuskorkeakoulun suoranaiset esimiehet tai toimi-
aloista vastuussa olleet henkilöt tekivät korkeakouluun 
tarkastus- tai seurantakäyntejä. Niiden aikana keskusteltiin 

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen on suoranaisena esimiehenä kiinnostunut korkeakoulun toiminnasta.  
Rehtori, kenraalimajuri Vesa Tynkkynen seuraa ilmoituksen tekemistä. 
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kulloinkin ajankohtaisista asioita ja korkeakoululla oli mah-
dollista tuoda esille omia kehittämistoiveitaan.

Keskeisiä henkilöitä olivat puolustusvoimain komentaja, 
Pääesikunnan päällikkö ja Puolustusvoimien henkilöstö-
päällikkö.

Käynnit liittyivät useimmiten leireihin, isoihin harjoi-
tuksiin tai kurssien päättymisiin, lukuvuoden avajaisiin ja 
vuosipäivän tilaisuuksiin. Vuosittaiset tulosneuvotteluun 
liittyneet keskustelut ovat olleet hyvä väylä keskustella 
ajankohtaisista haasteista. Näiden myötä korkeakoululla 
on käytännössä ollut jatkuva yhteys keskeisiin esimiehiinsä. 
Samoin esimiehillä on esimerkiksi lukuvuoden avajais-
ten tervehdyspuheessa mahdollisuus korostaa kulloinkin 
keskeisiä asioita. Näin varsinaisten seurantakäyntien tarve 
on ollut vähäinen. Useimmiten niitä toteutettiin tehtävien 
vaihtoihin liittyen, jolloin uusi esimies halusi nopeasti saada 
käsityksen Maanpuolustuskorkeakoulun tilanteesta tutus-
tumalla korkeakoulun tulosyksiköihin laaditun aikataulun 
mukaisesti. 

Puolustusvoimain komentaja on useimmiten käyntiensä 
yhteydessä myös halunnut saada tuntumaa eri kurssien 
opiskelijoihin opetustapahtumiin tai harjoituksiin tutus-
tumalla. Muutosvaiheet olivat varsinkin korkeakoulun 
toiminnan alkuvaiheessa perusteena tarkastuskäynteihin, 
kuten puolustusvoimain komentajan, kenraali Gustav 
Hägglundin vuonna 1995 tekemään päivän kestäneeseen 
tarkastuskäyntiin. Tällöin esittelyjen painopisteenä oli toi-
mintojen keskittäminen Santahaminaan ja siihen liittyneet 
korkeakoulun saneeraus- ja rakentamisohjelmat. Komen-
taja tutustui myös koulutukseen seuraamalla eri kurssien 
koulutusta.27 

Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala 
kävi huhtikuussa 2007 pitämässä Santahaminassa perin-
teisen päättäjäispuheenvuoron valmistuvalle kadettikurs-
sille. Käyntinsä yhteydessä hän tutustui myös nuoremman 
kadettikurssin koulutustapahtumiin.28 

Tammikuussa 2012 Puolustusvoiman komentaja, kenraali 
Ari Puheloinen tarkasti Maanpuolustuskorkeakoulun 
ampumaharjoituksen Vuosangassa. Komentaja tutustui 
tarkastuskäynnillään kadettien harjoitustoimintaan, muun 
muassa ammuntoihin. Tarkastus Kuhmon Vuosangassa 
alkoi lyhyillä tietoiskuilla, jotka koskivat ampumaharjoitusta 
ja kadettien koulutusta. Niiden jälkeen komentaja osallis-
tui pimeäammuntojen harjoitteluun. Myöhemmin illalla 
Puheloinen tarkasti kahden eri ryhmän pimeäammunnan 
kovapanosvaiheen. Seuraava aamu alkoi edellispäivän 
ammuntojen palautetilaisuudella. Komentaja kuunteli, mitä 
ammuntoja johtaneilla ja tulitoimintaa valvoneilla kadeteilla 
oli sanottavaa omasta ja toisten toiminnasta. Tilaisuuden 
lopuksi komentaja evästi kuulijoita muun muassa tilanne-
johtamisen tärkeydestä.29 

Usein esimiesten käyntien tarkoituksena oli käsitellä 
jotain ajankohtaista asiaa ja samalla tutustua korkeakoulun 

toimintaan. Esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulun 
silloisen suoranaisen esimiehen Pääesikunnan päällikkö, 
kenraaliluutnantti Matti Kopran tarkastuskäynnin aikana 
marraskuussa 1995 käsiteltiin ajankohtaista korkeakoulun 
toiminnan rationalisointia. Samalla Pääesikunnan päällikkö 
tutustui yleiskuntaupseerikurssin operaatiotaidon ja taktii-
kan opetukseen.30

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö on koko korkea-
koulun toiminnan ajan ollut Pääesikunnassa vastuussa 
tulosneuvotteluista. Hänen käyntinsä ovat useimmiten 
liittyneet investointeihin, koulutukseen tai henkilöstöky-
symyksiin. Esimerkiksi lokakuussa 2004 Puolustusvoimi-
en henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Esa Tarvainen 
suoritti seurantakäynnin korkeakoulussa. Sen tavoitteena 
oli tutustua kadettien fyysisen kasvatuksen järjestelyihin. 
Käynnin yhteydessä hän avasi uusitun urheilukentän.31 

Puolustusvoimien toimialajohtajat tunsivat myös mie-
lenkiintoa korkeakoulun toimintoihin. Kenttäpiispa Hannu 
Niskanen suoritti kirkollisen työn tarkastuksen korkeakou-
lussa helmikuussa 2002. Tarkastuksen jälkeen lähetetyssä 
kertomuksessa todettiin, että tarkastuksen ohjelma oli 
hyvin suunniteltu ja esittelyt olivat hyvin valmisteltuja. 
Henkilöstön ammattitaito ja hyvä työmotivaatio tulivat 
esille. Ilmapiiri oli myönteinen ja innostunut, vaikka töitä oli 
paljon.32 

Maanpuolustuskorkeakoulun toteuttamat tarkastukset

Maanpuolustuskorkeakoululla ei säädösperustaises-
ti toimintansa alkuvuosina ollut mahdollista vaikuttaa 
puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa järjestettä-
vään opetuksen järjestelyihin tai laatuun. Asetuksessa 
Maanpuolustuskorkeakoulusta (668/1992) todettiin, että 
rehtori ohjaa myös muualla kuin Maanpuolustuskorkea-
koulussa toimenpantavaa upseerin tutkintoon johtavaa 
opetusta johtosäännössä tarkemmin määrättävällä tavalla. 
Johtosäännössä todettiin, että ”rehtori ohjaa Maanpuolus-
tuskorkeakoulun ulkopuolella annettavaa upseerin tutkintoon ja 
jatkotutkintoihin johtavaa opetusta vahvistamalla eri korkeakoulu-
osastojen upseerin tutkintoa ja jatkokoulutusta koskevat aselaji- ja 
puolustushaarankohtaiset opetussuunnitelmat kyseisten koulujen 
johtajien esityksestä”.33

Määrittely säilyi pääpirtein samana aina siihen saakka, 
kunnes laki Maanpuolustuskorkeakoulusta vahvistettiin 
vuonna 2008. Maanpuolustuskorkeakoululla oli siten 
virallinen mahdollisuus vaikuttaa vain opetussuunnitelmiin, 
mutta laatuun liittyvä ohjaus perustui lähinnä molem-
minpuolisiin sopimuksiin. Tämän johdosta korkeakoulun 
toimintasuunnitelmissa tai -kertomuksissa ei juurikaan 
käsitelty puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluja.34 
Opetussuunnitelmien hyväksynnän jälkeen Perustutkinto-
osasto (Kadettikoulu) hoiti järjestelyihin liittyvät yhteydet 
puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluihin.

Yhteisen kiinnostuksen vuoksi upseerikoulutusta anta-
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vien koulujen kesken ryhdyttiin järjestämään sotakoulu-
kokouksia. Esimerkiksi vuonna 2002 pidetyn kokouksen 
johti Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori. Tuolloin kaksi 
päivää kestäneessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa 
upseerien perusopintojen havaintoja, oppiainekohtaisia 
ohjauksen periaatteita, arviointijärjestelmää ja monimuoto-
opetusta.35 

Koulujen kesken järjestettiin arviointikäyntejä, joihin 
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori sekä esikunnan ja 
ainelaitosten edustajat osallistuivat. Vuonna 2002 toteutet-
tiin arviointikäynnit Maasotakouluun ja Merisotakouluun. 
Korkeakoulun koulutusalan laatimassa kertomuksessa 
korostettiin, että ”upseerikoulutuksen arviointikäynti ei 
ole auditointia eikä perinteistä toiminnan tarkastusta vaan 
yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistävää kehittämistä”. 
Merisotakouluun tehtyyn arviointikäyntiin osallistui korkea-
koulun edustajien lisäksi kaksi edustajaa Raja- ja merivar-
tiokoulusta.36 

Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutusosaston 
järjestämänä tarjottiin puolustushaara-, aselaji ja toimiala-
kouluille erilaisia opetuksen laadun kehittämiseen tarkoi-
tettuja kursseja, kuten sotilaslaitosten opettajien opetusoh-
jelma tai monimuotokouluttajien koulutusohjelma.

Vuoden 2008 aikana yhteistyötä puolustushaara-, asela-
ji- ja toimialakoulujen kanssa tiivistettiin sekä ainelaitoksien 
että johdon tasolla säännöllisillä yhteydenpidoilla ja koko-
uksilla. Korkeakoulun rehtori teki kaikkiin kouluihin vuoden 
aikana ohjauskäyntikierroksen. Vuoden 2008 aikana toi-
meenpantiin toinen Sotilasopetuslaitosten opettajakurssi, 
johon osallistui 20 opettajaa Maanpuolustuskorkeakoulus-
ta ja puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluista.37 

Laki loi uuden perustan auditoinneille

Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta astui voimaan vuonna 
2009. Vuosikertomuksen mukaan suurin ja näkyvin lain 
perusteella käynnistetty toimenpide oli opetuksen laa-
dunvarmistuksen ulottuminen puolustushaara-, aselaji- ja 
toimialakouluihin. Ensimmäiset auditoinnit toteutettiin syk-
syllä 2009.38 Vuonna 2010 Maanpuolustuskorkeakoulu to-
teutti seuraavat kaksi auditointia. Auditoinnit on tarkoitus 
vakiinnuttaa osaksi korkeakoulun normaalia toimintaa.39 

Vuonna 2009 käynnistetyssä tutkinto-opetuksen laa-
dun arvioinnissa tuli arvioida puolustushaara-, aselaji- ja 
toimialakoulun tai ainelaitoksen sotatieteellisen opetuksen 
laatua, tuottaa arvioitavalle koululle tai ainelaitokselle 
perusteita oman opetuksen kehittämiseen ja koota tietoa 
korkeakoulun johtaman sotatieteellisen opetuksen kehit-
tämiseksi. Lisäksi tuli kerätä ja tuottaa hyviä käytänteitä ja 
kokemuksia opetuksen kehittämiseksi sekä testata ja ke-
hittää opetuksen laadun arvioinnin kriteeristöä, toimintata-
pamallia ja raportointia. Tavoitteena oli arvioida kolmesta 
neljään puolustushaara-, aselaji- ja toimialakoulua vuosit-
tain yhteistyössä arviointiryhmän ja arvioitavan koulun tai 

ainelaitoksen kanssa.
Vuoden 2012 loppuun mennessä on suunnitelman mu-

kaan kaikki koulut ja ainelaitokset kertaalleen auditoitu, ja 
kierros voidaan aloittaa uudestaan. Arvioinnissa käytetään 
Helsingin yliopiston käyttämää arviointimatriisia, joka on 
tarkistettu sotilaskoulujen tarpeisiin sopivaksi. Tarkas-
teltavat teemat ovat opetuksen suunnittelu, opetuksen 
toteutus ja opetuksen arviointi. Yhteensä matriisissa on 
21 arvioitavaa asiaa. Koulut saavat auditoinnista todistuk-
sen. Puolustusvoimauudistukseen liittyen on järjestelmää 
tarkoitus tarkistaa siten, että voitaisiin varmistaa opetuksen 
laadun ja hyvien käytänteiden säilyminen muutoksesta 
huolimatta. 

Vuodesta 2013 käynnistyvän auditointikierroksen tavoit-
teena on muun muassa tarkistaa sovittujen kehittämistoi-
mien toteutuminen sekä kartoittaa ne hyvät käytänteet, 
jotka on syytä säilyttää puolustusvoimauudistuksessa. 
Lisäksi selvitetään uutena käynnistyvien opetuslaitosten ke-
hittämistoimenpiteet. Auditointi laajennetaan koskemaan 
myös tutkinto-osastoja ja Puolustusvoimien Kansainvälistä 
Keskusta.40

Puolustusvoimain komentajat Maanpuolustuskorkeakoulussa  
kesäkuussa 2009. Vasemmalta: kenraali Jaakko Valtanen,  
amiraali Jan Klenberg, kenraali Gustav Hägglund, amiraali Juhani 
Kaskeala ja tuleva puolustusvoimain komentaja, kenraaliluutnantti 
Ari Puheloinen. 
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Puolustusvoimien johtosuhteet 
ja Maanpuolustuskorkeakoulu

M aanpuolustuskorkeakoulun perustamisvuonna 
Puolustusvoimissa otettiin käyttöön uusi johta-
mis- ja hallintojärjestelmä. Sen oleellinen muu-

tos oli uusien maanpuolustusalueiden ja niiden esikunti-
en muodostaminen. Samalla otettiin käyttöön toiminnan ja 
talouden suunnittelussa tulosjohtaminen, mikä asetti omat 
vaatimuksensa johtamisjärjestelmälle. 

Korkeakoulun suoranainen esimies

Suunnittelun alkuvaiheessa Maanpuolustuskorkeakoulun 
suoranainen esimies oli puolustusvoimain komentaja. 
Tähän vaikutti osaltaan se, että silloinen puolustusvoimain 
komentaja, kenraali Jaakko Valtanen halusi johtosuhteella 
nostaa uuden korkeakoulun arvostusta.1 Hän hyväksyi 
virallisesti kyseisen johtosuhteen helmikuussa 1990 pide-
tyssä esittelyssä.2 Toisena vaihtoehtona oli keskusteluissa 
mukana vaihtoehto, jossa Pääesikunnan päällikkö olisi 

Johtaminen ja yhteistoiminta
Maanpuolustuskorkeakoulun ulkoiset johtosuhteet ovat perustamisesta lähtien olleet keskeisiä 
korkeakoulua kehitettäessä. Sisäisen johtamisen matriisiorganisaatio on vuosien kuluessa lunas-
tanut paikkansa. Yhteistoiminnan keskeinen tavoite on sisältynyt yliopistollisen aseman vahvis-
tamiseen



Paluu kotimaahan monivuotisen ul-
komaantehtävän jälkeen on monella 
tavalla erikoinen prosessi. Pitää muun 

muassa löytää itselleen mielekäs palvelus-
paikka, joka minun kohdallani tulisi olemaan 
samalla viimeinen palveluspaikka. Kun mi-
nulle selvisi, että Maanpuolustuskorkea-
koulussa aukeaa hallintojohtajan tehtävä 
sopivasti kotiinpaluun aikoihin, halusin ilman 
muuta siihen. Ajattelin, että siinä vanhakin 
nuortuu, kun saa työskennellä nuorekkaassa 
ja innostuneessa ympäristössä. Sellainen 
korkeakoulu olikin – itse vain tunsin itseni 
entistä vanhemmaksi!

Korkeakoulun matriisiorganisaatioon pe-
rustuva työskentelytapa oli helppo omaksua, 
vaikka tulijalle sitä kuvailtiin monimutkaise-
na ja vaikeasti hallittavana asiana. Asioita 
tehtiin kuitenkin järkevällä tavalla ja väki oli 
mukavaa ja ammattitaitoista. Varsin nope-
asti saatoin myös havaita, että perinteinen 
sotilaallisuus oli hyvää vauhtia väistymäs-
sä akateemisen 
vapauden tieltä. 
Oli siinä vanhalla 
jäykkälavettisella 
miehellä ihmette-
lemistä. Onneksi 
korkeakoulussa 
otettiin akateemi-
sista vapauksista 
p ian muutama 
askel taaksepäin. 

Omaan aikaani 
Maanpuolustus-
korkeakoulussa 
sisältyi vararehto-
rin tehtävän pe-
rustaminen vuo-
den 2006 alussa, 
mikä kavensi hal-
lintojohtajan teh-
tävänkuvaa. Olihan hallintojohtaja siihen 
asti ollut rehtorin ensimmäinen sijainen ja 
opettajaneuvoston puheenjohtaja. Nämä 
tehtävät siirtyivät nyt vararehtorille. Toinen 
uudistus oli korkeakoulun siirtyminen Puo-
lustusvoimien viimeisten yksiköiden joukossa 
käyttämään Puolustusvoimien asianhallin-
tajärjestelmää, PVAH:ta, kesäkuun alussa 
2006. Asiaa opiskeltiin innokkaasti koko 
kevät, meikäläinen siinä muiden mukana. 
Jo vuodenvaihteen jälkeen minulla oli kui-
tenkin kypsynyt ajatus, että nyt on oikea 

aika lähteä reserviin, ja tämä muutoskohta 
tuntui luontevalta hetkeltä.

Tuohon aikaan oli valtion tuottavuusoh-
jelma kovin pinnalla. Totesin, että minulle 
paras tapa osallistua valtionhallinnon tehos-

tamistalkoihin oli 
siirtyminen reser-
viin ja eläkkeelle. 
Päätös oli helppo. 
Muutaman vuoden 
jälkeen olen voinut 
todeta, että se oli 
urani paras pää-
tös, juuri oikeaan 
aikaan tehty. Kun 
hyvillä mielin läh-
ti, on ollut helppo 
ylläpitää yhteyttä 
korkeakouluun ja 
Puolustusvoimiin.

Maanpuolus-
tuskorkeakoulun 
perinneyhdistyk-
sen puheenjohta-
jan oli ilo jatkaa 

työskentelyä korkeakoulun lähipiirissä. Ka-
dettien johtamisopin mentorina olen saanut 
syventää tietojani johtamisen teorioista ja 
samalla saanut havaita, että on sitä matkan 
varrella tehty paljon oikeinkin. Toivottavasti 
olen mentorina kyennyt auttamaan kadetteja 
yhdistämään teoriatietoja elävään elämään, 
ymmärtämään johtamiseen liittyviä ilmiöitä, 
syitä ja seurauksia – ymmärtämään ihmistä. 
Siinä sitä riittää tehtävää koko Maanpuo-
lustuskorkeakoululle.

Kommodori
Stig-Göran Grönberg

HALLINTOJOHTAJA 2005 – 2006

Pätkätyöläinen

”Oli siinä vanhalla 
jäykkälave�isella 

miehellä  
ihmettelemistä.”
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korkeakoulun suoranainen esimies. Pääesikunnan muo-
dostamassa johtamis- ja hallintojärjestelmän jatkosuunnit-
telun johtoryhmässä mielipiteet jakautuivat käsiteltäessä 
Maanpuolustuskorkeakoulun johtosuhteita. Korkeakoulun 
arvostus oli keskeinen peruste niissä mielipiteissä, jotka 
puolsivat puolustusvoimain komentajan suoraa johtosuh-
detta. Hallinnollinen selkeys ja komentajan suoranaisten 
alaisten lukumäärän vähentäminen tulivat esille niissä mie-
lipiteissä, jotka puolsivat Pääesikunnan päällikköä korkea-
koulun esimieheksi.3 

Sotakorkeakoulu esitti omissa organisaatiokaavailuissaan 
Maanpuolustuskorkeakoulun alistamista suoraan puolus-
tusvoimain komentajalle.4 Pääesikunta käski heinäkuussa 
1991, että Maanpuolustuskorkeakoulu on johtosuhteiltaan 
Pääesikunnan alainen.5 Johtosuhde vahvistettiin lokakuussa 
1992.6 Nykyinen johtosuhde, jonka mukaan puolustusvoi-
main komentaja on Maanpuolustuskorkeakoulun suora-
nainen esimies, toteutettiin lakimuutoksella (1319/2007) 
vuonna 2007.

Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan kannalta puolus-
tusvoimain komentajan ratkaisuvaltaan kuuluvia asioita 
ovat muun muassa Puolustusvoimien toimintasuunnitelma, 
Puolustusvoimien henkilöstökokoonpano, Maanpuolustus-
korkeakoulun poikkeusolojen ajan tehtävät, Maanpuolus-
tuskorkeakoulun johtosääntö, yleisesikuntaupseerikurssin 
opiskelijamäärä, ylempien upseerin siirrot ja tehtävään 
määräykset sekä dosentin arvon antaminen korkeakoulun 
rehtorin esityksestä.7

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Vesa Tynk-
kynen vastaanottaa puolustusvoimain komentajan, kenraali Ari 
Puheloisen. 
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Pääesikunnan ohjaus

Edellä todettujen käskyjen, Maanpuolustuskorkeakou-
lusta annetun asetuksen (668/1992) sekä Pääesikunnan 
työjärjestyksen8 ja eri osastojen ohjeiden9 perusteella 
muodostuivat Maanpuolustuskorkeakoulun alkuvaiheen 
toimintojen ohjauksen periaatteet. Korkeakoulun asemasta 
ja johtosuhteista määräsi puolustusvoimain komentaja. 
Pääesikunnan päällikkö oli korkeakoulun suoranainen 
esimies, ja hän muun muassa vahvisti korkeakoulun johto-
säännön henkilöstöpäällikön esittelystä. 

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö koordinoi korkea-
koulua koskevia asioita Pääesikunnassa ja kävi tulosneuvot-
telut Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Pääesikunnan 
koulutusosaston päällikön tehtävänä oli muun muassa 
ohjata korkeakoulun koulutustoimintaa. Puolustusvoi-
mien henkilöstöpäällikkö oli siten myös koulutusosaston 
suoranaisena esimiehenä vastuussa Pääesikunnassa korkea-
koulun koulutuksen ohjaukseen liittyvistä asioista. 

Vuonna 1993 vahvistetussa Maanpuolustuskorkeakoulun 
johtosäännössä oli annettu lisämääreitä Pääesikunnan osal-
listumisesta korkeakoulun toiminnan ohjaukseen. Pääesi-
kunta käski korkeakoulun kurssien ja koulutustilaisuuksien 
toimeenpanosta, Pääesikunnan päällikkö päätti korkea-
koulun esityksestä yleisesikuntaupseerikurssin opiskelijat. 
Jatko-opiskelijoista teki päätöksen puolustusvoimain 
komentaja ja ulkomaalaisten pääsystä opiskelijaksi päätti 
Pääesikunta.10 Edellä esitetyt johto- ja ohjausperiaatteet 
säilyivät pääpiirtein sellaisenaan siihen saakka, kun Maan-
puolustuskorkeakoulun suoranaiseksi esimieheksi nimettiin 
puolustusvoimain komentaja (1319/2007) ja korkeakoulun 
toiminnasta säädettiin oma laki (1121/2008) ja asetus 
(1124/2008) sekä niiden perusteella laadittu Pääesikunnan 
hallinnollinen määräys.11

Määräyksessä todetaan, että Pääesikunnan tehtävänä 
on suunnitella ja toimeenpanna Puolustusvoimien yhteiset 
operaatiot sekä ohjata puolustushaarojen, Maanpuolus-
tuskorkeakoulun ja alaistensa laitosten toimintaa ja jakaa 
toiminnan toteuttamiseksi tarvittavat voimavarat. Maan-
puolustuskorkeakoulu on puolustusvoimain komentajan 
alainen sotatieteellinen korkeakoulu. Pääesikunta vahvistaa 
Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen yleisten tavoitteet 
ja sovittaa yhteen Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen 
Puolustusvoimien muun koulutuksen kanssa. 

Keskeisimmät ohjaavat yksiköt ovat henkilöstöosasto ja 
suunnitteluosasto. Tärkein ohjauksen muoto on vuosita-
solla toteutuva tulosohjaus, jossa painottuvia tekijöitä ovat 
tutkintoihin ja muuhun opetukseen liittyvät osaamisvaati-
mukset, kurssien tavoitevahvuudet, tutkimus- ja kehittä-
mistehtävät sekä toiminnan rahoitus.12 

Vuosittainen tulosohjausasiakirja esimerkiksi valmistel-
laan Pääesikunnan suunnitteluosaston ja Maanpuolustus-
korkeakoulun kehittämisyksikön välisissä neuvotteluissa 
ennen puolustusvoimain komentajan ja korkeakoulun 

rehtorin allekirjoitusta.13 Lisäksi määräyksen mukaan Pää-
esikunnan henkilöstöosastolla on ohjausvastuu Urheilukou-
luun ja Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja 
kehittämiskeskukseen.

Johtosuhteita on tarkennettu lisäksi Maanpuolustus-
korkeakoulun johtosäännössä.14 Pelkistetysti todettuna 
Pääesikunta antaa normiasiakirjoissaan tutkintojen yleiset 
vaatimukset ja vahvistaa koulutettavien vuosittaiset luku-
määrät. Esimerkiksi sotatieteellisiä perustutkintoja käsitte-
levässä normissa määritetään, että Pääesikunta vahvistaa 
sotatieteellisten tutkintojen tavoitteet ja yleisen rakenteen 
sekä vastaa sotatieteellisten ja sotilasammatillisten opinto-
jen yhteensovittamisesta yhteistyössä Maanpuolustuskor-
keakoulun ja puolustushaaraesikuntien sekä Rajavartiolai-
toksen esikunnan kanssa. Lisäksi se vastaa muun muassa 
tutkintojen rinnastettavuudesta ja yhteensopivuudesta 
kansallisesti ja kansainvälisesti.15 

Yhteistoiminta Puolustusvoimissa

Maanpuolustuskorkeakoulun ja Puolustusvoimien muiden 
yksiköiden välinen yhteistoiminta on liittynyt eri tutkin-
tojen opetuksen vaatimaan yhteistoimintaan. Kadettien 
työharjoittelu on muun muassa yksi jatkuvaa yhteistoi-
mintaa vaativa opetusmuoto, josta vastuu on kuulunut 
Kadettikoululle. Suurehkojen harjoitusten tai ampuma-
leirien toimeenpano on samoin edellyttänyt vuosittaista 
yhteistoimintaa eri joukko-osastojen kanssa. Opiskelijoiden 
rekrytointi kandidaatti- ja maisteriopintoihin on esimer-
kiksi edellyttänyt rekrytointitilaisuuksien järjestämistä 
varusmieskoulutusta antavissa joukko-osastoissa. Viiväs-
tetty palautejärjestelmä, jossa joukko-osastoilta kysytään 
valmistuneiden upseerien tuotoksen laatua, on tyypillinen 
jatkuvasti toistuva yhteistoimintamuoto.

Paikallisella tasolla Santahaminassa logistiikkapalveluiden 
keskittäminen on johtanut erittäin tiiviiseen yhteistoimin-
taan palvelujen aikaisemman tuottajan Kaartin Jääkäriryk-
mentin kanssa ja nykyään Etelä-Suomen Huoltorykmentin 
kanssa. Muita vastaavia korkeakoulun yhteistoimintakump-
paneita ovat Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus 
(yhteiskäyttöiset tietojärjestelmät), Valtion talous- ja hen-
kilöstöhallinnon palvelukeskus (maksuliikenne), Puolustus-
voimien Ruokahuollon Palvelukeskus (muonituspalvelut), 
Puolustushallinnon Rakennuslaitos (kiinteistönpito) sekä 
Sotilaslääketieteen keskus (työterveyshuollon palvelut ja 
lääkintähuolto). Varuskunnallisesti Maanpuolustuskorkea-
koulun pääosat kuuluvat Helsingin Sotilasläänin komenta-
jan johtamaan Helsingin varuskuntaan. Varuskunta tuottaa 
Maanpuolustuskorkeakoululle muun muassa ulkoiseen 
turvallisuuteen ja työsuhdeasuntoihin liittyviä palveluja.16 

Maanpuolustuskorkeakoulun suhde Maa-, Meri- ja Ilma-
voimiin sekä Rajavartiolaitokseen on luonteeltaan yhteistoi-
mintasuhde, jossa korostuu osaavan henkilöstön tuottami-
nen puolustushaarojen ja Rajavartiolaitoksen tarpeisiin.17 
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Poikkeusolojen toimintojen suunnittelu ja valmistelu johtaa 
lisäksi säännönmukaiseen yhteistoimintaan useiden eri 
toimijoiden kanssa.

Johtaminen 
Maanpuolustuskorkeakoulussa
Johtohenkilöstö

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori johtaa korkeakoulun 
toimintaa, ja hän on korkeakoulun ”yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen” -prosessin omistaja. Hän käsittelee ja 
ratkaisee ne hallinnolliset asiat, jotka on säädetty hänen 
toimivaltaansa kuuluviksi.

Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori vastaa tutkinto-
opetuksesta, johtaa korkeakoulun ainelaitosten ja Opinto-
asiainosaston toimintaa sekä johtaa tutkinto-opetukseen 
liittyvän yhteydenpidon puolustushaara-, aselaji- ja toimi-
alakouluihin.

Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtaja toimii 
korkeakoulun esikuntapäällikkönä. Hän ohjaa toiminnan 
edellytykset luovia esikunnan vastuulla olevia tukiprosesse-
ja ja omistaa itse ”viestinnän” tukiprosessin. 

Tutkimusjohtaja johtaa Maanpuolustuskorkeakoulussa 
tehtävää sotatieteellistä tutkimustoimintaa, ja hän on 
”tutkimus”-pääprosessin omistaja.18 

Toiminnan ohjaus

Maanpuolustuskorkeakoulun perustamisen aikoihin otettiin 
Puolustusvoimissa käyttöön toiminnan ja resurssien suun-
nittelussa tulosohjausmenettely, joka on periaatteiltaan ja 
menettelytavoiltaan säilynyt pääpiirtein samanlaisena koko 
toiminnan ajan.

Voimassa olevan menettelytavan mukaan toiminnan ja 
resurssien suunnittelun tarkoituksena on antaa Puolustus-
voimien, korkeakoulun ja korkeakoulun tulosyksiköiden 
johdolle selkeät ja yhdenmukaiset perusteet tavoitteiden ja 
resurssien jakamiseksi. Resursseilla tarkoitetaan tässä yhte-
ydessä määrärahoja, henkilöstökokoonpanoa sekä tiloja.

Maanpuolustuskorkeakoulua johdetaan tulosjohtamisen 
keinoin. Puolustusvoimain komentaja antaa tulostavoit-
teet ja resurssit Puolustusvoimien tulosyksiköille vuosittain 
päivitettävässä Puolustusvoimien toimintasuunnitelmassa. 
Korkeakoulun oman suunnittelun keskeisin asiakirja on 
vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma, jolla jaetaan 
Puolustusvoimien johdon käskemät tavoitteet ja tehtävät 
sekä strategian mukaiset kehittämisohjelmat tulostavoit-
teiksi. Maanpuolustuskorkeakoulun toimintasuunnitelmas-
sa jaetaan lisäksi tulostavoitteiden saavuttamiseen tarvitse-
mat resurssit, vahvistetaan tulostavoitteiden tavoitearvot, 
tuotteet ja onnistumisen mittarit. 

Maanpuolustuskorkeakoulun toimintasuunnitelma alle-

kirjoitetaan vuosittain marras-joulukuussa ja tulosyksiköi-
den omat toimintasuunnitelmat joulukuussa.

Toiminnan ja resurssien seurannan tarkoituksena on 
antaa Puolustusvoimien, korkeakoulun ja korkeakoulun 
tulosyksiköiden johdolle selkeä ja oikea-aikainen resurs-
sitilannekuva päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi seurannan 
tavoitteena on tehdä erilaisia ennusteita resurssitilanteen 
kehittymisestä. Seurannan tärkeimmät asiakirjat ovat elo-
kuussa laadittava tulosraportti sekä helmikuussa laadittava 
vuosiraportti. Olennaisena osana seurantaa ovat erilliset 
analyysit toiminnanohjausjärjestelmän tietojen perusteella.19 

Vuonna 2004 käynnistetyn laadunmäärittelyn myötä 
korkeakoulussa on siirrytty prosesseihin perustuvaan 
toimintaan ja otettu johtamisessa käyttöön laadunvar-
mistusjärjestelmä. Laadunvarmistusjärjestelmään kuuluu 
olennaisena osana se, että työn tulosten laatua arvioidaan 
säännöllisesti ja saaduista tuloksista johdetaan parantamis-
kohteita. Parantaminen viedään käytännöksi sisällyttämällä 
valitut parantamiskohteet ensisijaisesti korkeakoulun toi-
mintasuunnitelmaan ja sitä kautta tehtäviksi tulosyksiköille 
ja yksittäisille virkamiehille. 

Prosessimaisessa työskentelyssä hyödynnetään Maan-
puolustuskorkeakoulun eri toimijoiden sekä puolustus-
haara-, aselaji- ja toimialakoulujen osaamista. Asioiden 
valmistelussa ominainen työskentelytapa on projekti- tai 
työryhmätyöskentely, jolloin tarvittava osaaminen koo-
taan prosessinomistajan käyttöön eri tulosyksiköistä. Työn 
tuloksena syntyy erityyppisiä toimintamalleja, käskyjä, 
parantamissuunnitelmia tai muita kulloinkin tarvittavia 
lopputuotteita. 20

Maanpuolustuskorkeakoulun henkilöstöä vuonna 1993. Rehtori,  
kenraalimajuri Antero Karvinen, sihteeri Sirpa Lehti, tutkimus-
johtaja, professori Mikko Viitasalo ja Jatkotutkinto-osaston johtaja, 
eversti Finn-Göran Wennström. Sirpa Lehti on toiminut johdon 
sihteerinä vuodesta 1993 alkaen. 
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Johtoryhmätyöskentely

Ensimmäisessä vuonna 1993 vahvistetussa johtosäännössä 
määritettiin keskeisen johtohenkilöstön tehtävät ja vastuut 
muun muassa toiminnan ja talouden suunnittelussa. Lisäksi 
nimettiin johtoryhmä rehtorin neuvoa antavaksi työeli-
meksi. Siihen kuuluivat rehtori puheenjohtajana ja jäseninä 
tutkimusjohtaja, hallintojohtaja sekä tutkinto-osastojen, 
ainelaitosten, kirjaston, Sotatieteen laitoksen ja Maanpuo-
lustuskurssien johtajat. 

Johtoryhmälle oli määritetty tehtäviksi tehdä esityksiä 
ja antaa lausuntoja korkeakoulun hallinnon sekä opetus- 
ja tutkimustoiminnan kehittämisestä. Sen tuli käsitellä 
korkeakoulun henkilöstösuunnitelmat, talousarvion sekä 
määrärahojen käytön suuntaviivat. Lisäksi sen tuli käsi-
tellä työjärjestykset, järjestyssäännöt sekä muut rehtorin 
määräämät asiat. Johtoryhmä kokoontui rehtorin kutsus-
ta tarpeen mukaan noin kerran kahdessa kuukaudessa. 
Johtoryhmän toimenkuva oli melko laaja-alainen kattaen 
koko toiminnan opetuksesta tutkimukseen, vaikka niiden 
johtamiseen oli luotu myös omat toimielimensä. Lisäksi 
muodostettiin neuvottelukunta, jonka tehtävä oli ensisijai-
sesti tukea ja edistää korkeakoulun opetusta ja tutkimus-
ta ja tehdä esityksiä korkeakoulun toimintaedellytysten 
kehittämiseksi.21 

Maanpuolustuskorkeakoulun keskittämiseen liittyen 
vuoden 1996 alussa rehtorin ensimmäiseksi sijaiseksi 
määrättiin hallintojohtaja ja toiseksi sijaiseksi Jatkotutkinto-
osaston johtaja. Aikaisemmin sijaisuudet olivat päinvas-
taiset rehtorin työskennellessä Kruununhaassa, jonne oli 
myös sijoitettu Jatkotutkinto-osaston johtaja.22 

Johtoryhmän kokoonpano ja tehtävät säilyivät entisel-

lään aina vuoteen 2005 saakka, jolloin otettiin käyttöön 
toimintojen johtamisessa johtoryhmä ja laajennettu 
johtoryhmä.23 Vuoden 2010 työjärjestyksen mukaan 
johtoryhmän pysyvään kokoonpanoon kuuluvat korkea-
koulun johdon lisäksi korkeakoulun kehittämispäällikkö 
sekä Kadettikoulun, Jatkotutkinto-osaston ja Täydennys-
koulutus- ja kehittämiskeskuksen johtajat. Johtoryhmän 
sihteerin asettaa esikunnan kehittämisyksikkö. Pysyvän 
kokoonpanon lisäksi johtoryhmän kokouksiin kutsutaan 
asiantuntijoita ja opiskelijajäseniä käsiteltävien aiheiden 
mukaisesti. Ratkaisun kuhunkin kokoukseen kutsuttavista 
asiantuntijoista ja opiskelijajäsenistä tekee hallintojohtaja. 
Johtoryhmän opiskelijajäsenet (yksi kadettiopiskelija ja yksi 
jatkotutkinto-opiskelija) nimeää Maanpuolustuskorkeakou-
lun oppilaskunta. Johtoryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti 
kuukausittain tai erikseen kutsuttaessa. Johtoryhmän 
rooliin ei kuulu varsinaisten päätösten tekeminen.24 

Laajennettu johtoryhmä, josta johtosäännössä käytetään 
nimitystä tulosyksikkökokous, on korkeakoulun rehtorin ja 
muun johdon päätöksentekoa tukeva monijäseninen hal-
lintoelin. Laajennettu johtoryhmä käsittelee pääsääntöisesti 
asioita, jotka koskevat korkeakoulun strategialähtöistä ”toi-
minnan ja resurssien suunnittelu” -prosessia ja laadunvar-
mistusta. Lisäksi laajennettu johtoryhmä käsittelee asioita, 
jotka kuuluvat tulosyksiköiden vuodenkulkuun ja erityisiin 
toimintasuunnitelman ulkopuolisiin yhteistä käsittelyä 
vaativiin asioihin. 

Laajennetun johtoryhmän pysyvään kokoonpanoon kuu-
luu korkeakoulun johdon lisäksi ainelaitosten, Maanpuolus-
tuskurssien, kirjaston ja Sotamuseon johtajat sekä esikun-
nan tulosyksiköiden päälliköt. Kokouksen sihteerin asettaa 

Johtoryhmä kokoontui saman pöydän äärelle vuonna 1998. 
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esikunnan kehittämisyksikkö. Pysyvän kokoonpanon lisäksi 
laajennetun johtoryhmän kokouksiin kutsutaan tarvitta-
essa asiantuntijoita. Laajennettu johtoryhmä kokoontuu 
”toiminnan ja resurssien suunnittelu” -prosessin vuosiai-
kataulun mukaisesti, noin kerran kolmessa kuukaudessa. 
Laajennetun johtoryhmän rooliin ei kuulu varsinaisten 
päätösten tekeminen.25 

Vuonna 2001 muodostettiin erillinen suunnitteluryh-
mä valmistelemaan korkeakoulun toiminnan ja talouden 
suunnittelua sekä seurantaan liittyviä asiakirjoja. Suunnit-
teluryhmän toimintaa koordinoi hallintojohtaja.26 Uutena 
työryhmänä muodostettiin vuonna 2004 laaturyhmä, joka 
kokoontui laatupäällikön käskystä valmistelemaan korkea-
koulun laatuasiakirjat ja kehittämään prosesseja.27 

Vuonna 2005 muodostettiin vielä henkilöstösuun-
nitteluryhmä käsittelemään henkilöstön rekrytointia ja 
henkilöstön siirtoja ja tehtävään määräämisiä. Ryhmään 
kuuluivat hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, ainelaitosten 
ja tutkinto-osastojen johtajat sekä tarvittaessa muiden 
tulosyksiköiden johtajat. Ryhmä kokoontui kerran kuukau-
dessa hallintojohtajan käskystä.28 

Muut työryhmät ja toimikunnat 

Säädösten ja organisaatiorakenteiden muutosten ja 
johtoryhmätyöskentelyn kehittämisen myötä on lisäksi 
muodostettu muun muassa laadunvarmistuksen ohjaus-
ryhmä, riskienhallintaryhmä, opetuksen kehittämisryhmä 
ja turvallisuusryhmä, joiden nimet kuvaavat hyvin niiden 
toiminnan. Siviiliopiskelijoiden asioiden käsittelyä varten on 
muodostettu opintotukilautakunta, joka on korkeakoulun 
opintotukiasioita käsittelevä monijäseninen hallintoelin. 
Sen toiminnasta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään 
opintotukilaissa (65/1994) ja -asetuksessa (260/1994) sekä 
rehtorin hyväksymässä opintotukilautakunnan ohjesään-
nössä. Toisena lautakuntana on Kadettikoulun opiskelijava-
lintojen yhdenmukaisen toteuttamisen mahdollistamiseksi 
määrätty valintalautakunta. Lisäksi aloitetoimikunnan 
tehtävänä on edistää korkeakoulun piirissä tapahtuvaa aloi-
tetoimintaa ja tehdä esityksiä saatujen aloitteiden toimeen-
panosta ja niiden palkitsemisesta.29 

Yliopistoyhteistyö

Muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tapahtuvan 
yhteistoiminnan käynnistäminen oli Maanpuolustuskorkea-
koulun keskeisiä tavoitteita heti perustamisestaan alkaen. 
Sotakorkeakoulun aikana tapahtunut yhteistoiminta loi 
perusteita yhteistoiminnan käynnistämiselle.

Pääkaupunkiseudun rehtoreiden yhteistyö

Helsingin seudun korkeakoulujen rehtoreilla oli oma yhteis-

toimintafooruminsa, johon Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtori, kontra-amiraali Esko Illi hyväksyttiin jäseneksi 
1994.30 Helsingin korkeakoulujen rehtorit vierailivat Maan-
puolustuskorkeakoulussa joulukuussa 1994, jolloin heille 
esiteltiin korkeakoulun toimintaa.31 Myös seuraava rehtori, 
kenraalimajuri Seppo Tanskanen kertoi hyödyntäneensä 
tätä yhteistyöfoorumia selvitellessään, miten Maanpuolus-
tuskorkeakoulun tulisi edetä tiedekorkeakoulutiellä.32 

Vuosikymmenen lopulla muodostettiin Helsingin seudun 
yliopistokonsortio. Sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 11. 
lokakuuta 1999. Allekirjoittajina olivat kaikki alueen yliopis-
tot ja korkeakoulut. Maanpuolustuskorkeakoulun puolesta 
sopimuksen allekirjoittivat rehtori ja hallintojohtaja. Hel-
singin seudun yliopistokonsortion tavoitteena on seudun 
yliopistojen yhteistyön syventäminen ja toimintaedellytys-
ten parantaminen korkean laadun ja kilpailukyvyn ylläpi-
tämiseksi ja vahvistamiseksi sekä alueellisen kehityksen 
edistäminen tutkimuksen ja opetuksen keinoin. Konsor-
tion tavoitteita palvelevat yhteiset hankkeet. Kannanotot 
sovitaan konsensusperiaatteella, ja ne voivat koskea joko 
kaikkia jäsenyliopistoja tai vain osaa niistä. Tutkimusta, 
opetusta, hallintoa ja taloutta koskevissa kysymyksissä ei 
rajoiteta jäsenyliopistojen itsemääräämisoikeutta.33 

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto

Rehtorien neuvoston jäsenyys oli alusta alkaen yhtenä 
keskeisenä tavoitteena. Jäsenyyden merkittävyys lienee lä-
hinnä siinä, että samalla kun rehtori hyväksyttiin jäseneksi, 
tunnustettiin ainakin epävirallisesti Maanpuolustuskorkea-
koulun kuuluvan yliopistojen joukkoon. Rehtorien neuvosto 
oli sääntöjensä perusteella yliopistojen ja korkeakoulujen 
rehtorien muodostama yhteistyöelin, jonka tehtävänä oli 
käsitellä korkeakouluja koskevia periaatteellisia tai muita 
laajakantoisia kysymyksiä. Neuvosto hyväksyi suosituksia 
ja julkilausumia sekä antoi lausuntoja. Neuvoston jäseniä 
olivat neuvoston hyväksymien yliopistojen ja yliopistota-
soisten korkeakoulujen rehtorit.34 

Professori Tapio Markkanen toimi rehtorien neuvos-
ton pääsihteerinä vuosina 1992–2006, eli aikana, jolloin 
Maanpuolustuskorkeakoulun jäsenyyttä selviteltiin. Hän 
kertoi, että Maanpuolustuskorkeakoulu tuli neuvoston 
keskusteluissa esiin silloin tällöin lähinnä niin, että todettiin 
se korkeakouluksi ja yliopisto-opetusta antavaksi:

”Muistaakseni neuvoston puheenjohtajista Åbo Akade-
min Bengt Stenlund tai Kuopion Ossi V. Lindqvist mainitsi-
vat minulle jossakin yhteydessä, että oli keskustellut Maanpuo-
lustuskorkeakoulun rehtorin Seppo Tanskasen kanssa ja kuullut 
kiinnostuksesta rehtorien neuvostoa kohtaan. Taisin ottaa asian 
esiin jossakin työvaliokunnan kokouksessa alustavasti kysyäkse-
ni, mitä mieltä asiasta yleisesti ollaan. Muistaakseni vaste oli 
avoin, ja minua pyydettiin selvittämään asiaa. Tutustuin sitten 
Maanpuolustuskorkeakoulun uuteen lainsäädäntöön ja meillä 
oli tapaaminen korkeakoulun rehtorin kanssa.



Sotataidon historia voidaan hyvin katsoa 
ikiaikaiseksi. Aiheesta on kirjoitettu 
lukuisia teoksia, jotka tarkastelevat 

sotataitoa yhtäältä teoreettisesta näkökul-
masta ja toisaalta käytännöllisenä taitona. 
Näitä jo klassikon asemaan vuosituhansien 
ja vuosisatojen kuluessa nousseita tekstejä 
luonnehtii myös vahvasti teosten syntyajan 
yhteiskuntien rakenne ja poliittinen päätök-
sentekomalli. Samoin sotatekninen kehitys 
on lyönyt niihin välillä vanhahtavan leimansa. 
Monet teoreettiset pohdinnat sitä vastoin 
ovat säilyneet läpi aikakausien ja antavat 
yhä tänään aihetta syventyä ajatuksiin 
huolellisesti.

Sotatiede on sotataitoa paljon uudempaa 
perua. Vaikka upseerikoulutuksella sinän-
sä on tuhatvuotiset perinteet, on sotatiede 
tieteenalana ja yliopistollisena oppiaineena 
verraten nuori ilmiö. Ja nyt on hyvä muistaa, 
että eurooppalainen ja meiltä maailmalle le-
vinnyt yliopisto institutionaalisena toimijana 
on sekin vain noin tuhat vuotta vanha ilmiö.

Sotatiede on Suomessa tänään tunnus-
tettu ja täysivaltainen tieteenala. Se täyttää 
kaikki yliopistollisen tutkimuksen ja siihen 
perustuvan korkeimman opetuksen tunnus-
merkit. Tieteenalan käytännöt vastaavat 
tieteelliselle tutki-
mukselle asetettavia 
vaatimuksia. Tutkinto-
rakenne on sovitettu 
Bolognan sopimuksen 
mukaiseen kuosiin, ja 
sotatieteessä voi myös 
väitellä tohtoriksi. 
Viimeksi mainit tu 
seikka muuten puut-
tuu monien muiden 
maiden vastaavista 
sotilasopetuslaitok-
sista. Suomalainen 
upseerikoulutus voi-
sikin mainiosti toimia 
kehityksen mallina 
monille maille.

Mutta sotatieteen tutkimuksen ja siihen 
perustuva opetuksen kehittäminen ei ole 
vailla haasteita. Lukijaa saattaa ehkä yl-
lättää se, että myös muissa suomalaisissa 
yliopistoissa ollaan aivan saman haasteen 
edessä vuodesta ja vuosikymmenestä toi-
seen. Tarkoitan tällä haasteella kysymystä 
siitä, mitä on sisällytettävä opetettavaan 
ydinainekseen, joka opetetaan jokaiselle 
opiskelijalle. Me elämme yhä monimut-
kaisemmaksi käyvässä maailmassa, jossa 
uhkamallit muuttuvat koko ajan. Tämän 
päivän kriisit ovat monin tavoin erilaisia 

kuin uhkakuvat vaikkapa 30 vuotta sit-
ten. Kybersota haastaa meidät joka päivä, 
samoin kriisinhallinta kaukomailla, mihin 
suomalaisetkin ahkerasti osallistuvat. Yhä 
nopeammin muuttuva ja monimutkaistuva 
maailma asettaa siten kovat haasteet up-
seerin ammatillisten taitojen kehittämiselle 
tulevan uran aikana.

Muissa ylipistoissa on monta tiedekun-
taa, joissa tilanne on aivan samanlainen. 
Esimerkiksi Helsingin yliopistossa tällaisia tie-

dekuntia ovat leimal-
lisesti lääketieteen, 
eläinlääketieteen ja 
farmasian tiedekun-
nat. Ajatellaanpa 
sellaista tilannetta, 
että vuonna 1980 
valmistunut lääkäri 
ei olisi saanut riittä-
viä lääketieteellisiä 
taitoja ja valmiuksia, 
eikä hän näin olisi 
pystynyt kehittämään 
ammatillista osaa-
mistaan kuluneiden 
30 vuoden aikana. 
Kukapa haluaisi pää-
tyä tällaisen lääkärin 

hoidettavaksi. Minun on yhtä vaikea kuvi-
tella, että syksyllä 2013 valmistuva upseeri 
pystyisi kehittämään sotilasammatillisia 
taitojaan tulevien vuosikymmenten aikana 
ilman riittävää sotatieteellistä osaamista. 
Siksi molempia tarvitaan. Eikä tasapainoa 
ydinaineksen sisällä koskaan saavuteta, 
vaan se heijastaa kulloisenkin aikakauden 
konsensusnäkemystä. Tasapainon etsimi-
nen yhtäältä sotilasammatillisten taitojen ja 
toisaalta sotatieteellisen osaamisen välillä 
on siten päättymätön prosessi Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa.

Professori Markku Löytönen
MA ANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN 

NEUVOTTELUKUNNAN PUHEENJOHTAJA

Ydinaineksen tasapainoa
etsimässä

” Sotatiede on
tunnustettu ja 
täysivaltainen 

tieteenala.”
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Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen tason korkeudesta ei 
koskaan kuulunut pienintäkään epäilystä, sitä pidettiin korke-
ana. Kun tutkimuksen asema ja tohtorinkoulutus kävivät sel-
vitystä tehdessä selvästi ilmi, asia osoittautui sen osalta olevan 
kunnossa.
Autonomia ja rehtorin asema oli yksi avainkysymyksistä. 
Maanpuolustuskorkeakoulussa tämä asia oli selvästi toisin 
kuin yliopistoissa. Joku yliopistojen rehtoreista taisi siitä mai-
nitakin keskusteluissa, ei tosin missään kynnyskysymyksen hen-
gessä. En tiedä, olisiko asia noussut päätöstä tehdessä tärkeäksi. 
Jouduin sitä hiukan pohtimaan, mutta asia ratkesi mielestäni, 
kun vertauskohdaksi löytyi Ranskan grandes écoles -järjestelmä, 
jossa sektoriministeriö määrää omien "suurten korkeakoulujen-
sa" rehtorit. Suomessa ainoa niihin verrattava on Maanpuo-
lustuskorkeakoulu.” 35

Asiaa käsiteltiin rehtorien neuvoston työvaliokunnan 
kokouksessa syksyllä 1999 professori Tapio Markkasen val-
mistelujen pohjalta. Kokouksessa todettiin, että Maanpuo-
lustuskorkeakouluun oli nimitetty ensimmäinen professori 
keväällä 1999 ja että sieltä alkaa valmistua tohtoreita. 
Todettiin, että pitkällä tähtäimellä Maanpuolustuskorkea-
koulun erilainen asema Suomen yliopistokentässä ei ole es-
teenä neuvoston jäsenyydelle sitten, kun tohtorin tutkinto 
-vaatimus täyttyy. Asian valmistelu jatkui, ja työvaliokunta 
päätti esittää neuvostolle Maanpuolustuskorkeakoulun 
kutsumista neuvoston jäseneksi.37 

Jäsenyys tuotiin päätettäväksi rehtorien neuvoston ko-
koukseen tammikuun lopulla 2000. Käsittelyn perusteena 
oli professori Markkasen 10. tammikuuta 2000 tarkentama 
muistio yliopistojen rehtorien neuvoston ja Maanpuolustus-
korkeakoulun suhteista. Muistiossa todettiin, että Maan-
puolustuskorkeakoulussa harjoitettiin tutkimustoimintaa ja 
että siellä oli neljä professorin virkaa sekä tutkimusjohtaja 
ja tutkimusneuvosto. Lisäksi muistiossa todettiin, että 
Maanpuolustuskorkeakoululla on sekä tutkimuksen että 
koulutuksen alueilla yhteistoimintaa kotimaisten ja ulko-
maisten yliopistojen kanssa. Johtopäätöksenään pääsihtee-
ri, professori Tapio Markkanen totesi:

”Edellä esitetyn perusteella on ilmeistä, että Maanpuolustus-
korkeakoulu täyttää akateemisen instituution laatu- ja tasovaa-
timukset opetuksessa ja tutkimuksessa. Maanpuolustuskorkea-
koulun ja yliopistojen kesken on jo varsin paljon opetus-, opiske-
lu- ja tutkimusyhteistyötä, ja yhteistyön vahvistaminen on sekä 
yliopistojen että Maanpuolustuskorkeakoulun että muun yh-
teiskunnan etujen mukaista. Sen johdosta Maanpuolustuskor-
keakoulun osallistuminen rehtorien neuvoston työhön olisi hyö-
dyllistä.” 38

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto päätti jäsenyy-
destä kokouksessaan tammikuussa 2000. Kokouksessa 
todettiin, että yliopistojen ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
yhteistyön kehittäminen oli hyödyllistä ja että Maanpuolus-
tuskorkeakoulu täytti akateemiset vaatimukset opetukses-
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sa ja tutkimuksessa. Samalla toivottiin, että upseerikoulu-
tuksen uudistaminen ei uhkaisi Maanpuolustuskorkeakou-
lussa omaksuttua akateemista koulutusmallia.39 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri 
Seppo Tanskanen kertoi pyrkineensä aktiivisesti vaikutta-
maan sisäänpääsyyn rehtorien neuvostoon muun muassa 
kutsumalla Helsingin rehtorit kokoukseen Maanpuolustus-
korkeakoululle ja pyytämällä rehtorien neuvoston avain-
henkilöitä vuosipäivän paraatin vastaanottajiksi. Yhtenä 
vaikuttamiskeinona oli myös Maanpuolustuskorkeakoulus-
sa toteutettu korkeakoulujen arviointineuvoston vuonna 
2000 tekemä arviointi. Tanskanen toteaa, että ajan ilmiö 
– maanpuolustusmyönteisyys – saattoi osaltaan vaikuttaa 
siihen, että Maanpuolustuskorkeakoulu hyväksyttiin rehto-
rien neuvoston jäseneksi.40 

Asian merkitystä kuvaa hyvin Maanpuolustuskorkea-
koulun johtoryhmän kokouspöytäkirjaan kirjattu rehtorin 
toteamus: ”Tapaus on sotilasopetuslaitosten historiassa ensim-
mäinen ja osoittaa, että ns. akateeminen maailma on hyväksynyt 
Maanpuolustuskorkeakoulun joukkoonsa.” 41

Korkeakoulumaailmassa tapahtuneiden muutosten 
johdosta rehtorien neuvoston asemaa ja tehtäviä tarken-
nettiin, ja vuonna 2009 muodostettiin Suomen yliopistot 
UNIFI ry (Universities Finland). Yhdistyksen tavoitteena 
on vaikuttaa yliopisto-, tiede- ja koulutuspolitiikkaan ja 
valvoa yliopistojen yhteisiä etuja. UNIFI jatkaa vuonna 1969 

perustetun Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työtä 
yliopistojen hyväksi. Yhdistys käsittelee yliopistoja koskevia 
periaatteellisia ja laajakantoisia yhteisiä kysymyksiä kor-
keimman opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan 
edistämiseksi. 

Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki yliopistolaissa mainitut 
yliopistot sekä Maanpuolustuskorkeakoulu.42 

Hallintojohtajien yhdistys

Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtaja, eversti 
Kari Savolainen hyväksyttiin yliopistojen hallintojohdon 
yhdistyksen jäseneksi 11. huhtikuuta 1994. Yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää yliopistojen yhteistyötä niiden 
työantajatehtävien ja henkilöstöpolitiikan hoitamisessa, 
kehittää yliopistojen hallinnon toimintatapoja ja edistää 
jäsenistönsä ammatillista kehittymistä. 

Hallintojohtajien yhdistyksen jäsenyyden merkittä-
vyys tulee siitä, että Maanpuolustuskorkeakoulu yleensä 
hyväksyttiin jäseneksi. Hallinnollisten asioiden melko 
suuri poikkeavuus esimerkiksi henkilöstön palkkauksessa 
ei sinällään tuonut lisäarvoa yhteistoimintaan. Kuulumi-
nen yhdistykseen on luonut hyviä suhteita henkilötasolla 
muihin yliopistoihin, ja samalla siitä on ollut merkittävää 
hyötyä Maanpuolustuskorkeakoulun yliopistollisen aseman 
muokkaamisessa. Maanpuolustuskorkeakoulu oli muun 
muassa mukana järjestämässä Helsingin alueen yliopistojen 

Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto 40-vuotisjuhlassa 3.12.2009 Vanhalla ylioppilastalolla. Samana päivänä rehtorien neuvosto lakkautti 
itsensä ja siirsi toimintansa Uni�lle. 
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ja korkeakoulujen kanssa kansainvälistä yliopistohallinnon 
konferenssia (IMUA, International Meeting of University 
Administrators) 19. – 23.8. 2001 Helsingissä ja Espoossa. 
Päävastuullisena järjestäjänä toimi Helsingin yliopisto. 
Kokoukseen sisältyi muun muassa merimatkan miinalai-
valla tarjonnut vierailu Maanpuolustuskorkeakouluun ja 
tutustuminen sen toimintaan.43

Vuosien varrella on yliopistojen kesken järjestetty eri ta-
soilla erilaisia yhteistyökokouksia tai -seminaareja kulloisen-
kin tarpeen mukaisesti. Esimerkiksi yliopistojen opetukses-
ta vastaavat vararehtorit kokoontuvat muutaman kerran 
vuodessa käsittelemään opetuksen kehittämiseen liittyviä 
ajankohtaisia asioita.44 

Muita yhteistyöhankkeita

Helsinki Education and Research Area (HERA)

Helsinki Education and Research Area (HERA) sai alkunsa 
vuonna 2004 aloitetulla yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen yhteistyöllä. Tuolloin toimittiin Helsinki Research 
Area -nimen alla. Maanpuolustuskorkeakoulu oli muiden 
yliopistojen kanssa mukana yhteistoiminnassa sen toimin-
nan alkuvaiheessa. HERA:n toiminnassa pyritään yhdistä-
mään yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteisöjen toimijat 
toimijaverkostoksi, jonka tavoitteena on kehittää erityisesti 
korkeakoulujen edellytyksiä rekrytoida kansainvälisiä opis-
kelijoita ja henkilöstöä sekä vahvistaa Helsingin metropoli-
alueen näkyvyyttä. Yhteistyössä siirryttiin konsortiomalliin 
vuonna 2010. Taustalla oli muun muassa korkeakoulupo-
litiikan muuttuminen. Samalla konsortion toiminta siirtyi 
yhä selkeämmin korkeakoulujen itsensä rahoitettavaksi.45 
Maanpuolustuskorkeakoulu luopui konsortion jäsenyydestä 
vuonna 2011, koska konsortion toiminta ei tuonut lisäarvoa 
korkeakoulun toimintaan.46 

Suomen virtuaaliyliopisto

Suomen virtuaaliyliopisto perustettiin 18. tammikuuta 
2001, kun yliopistot allekirjoittivat konsortiosopimuksen 
ohjesääntöineen. Maanpuolustuskorkeakoulu liittyi heti 
toiminnan alussa muiden korkeakoulujen ja yliopistojen 
mukana konsortioon. Suomen virtuaaliyliopisto (SVY) tar-
josi yliopistojen opiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja muulle 
henkilökunnalle portaalin ja verkkopalveluiden kautta 
yhteisen virtuaalikampuksen. Kyseessä ei ollut erillinen 
yliopisto vaan yliopistojen yhteistoimintamuoto tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntämiseksi opetuksessa ja opiske-
lussa. Virtuaaliyliopistotoiminta edisti ja kehitti paikallisesti, 
alueellisesti ja valtakunnallisesti tieto- ja viestintätekniikan 
hyödyntämistä ja yliopistojen välistä yhteistyötä opiskelus-
sa, opintojen suunnittelussa ja ohjauksessa, opetuksessa, 
oppimateriaalien tuottamisessa ja hallinnoinnissa. Maan-

puolustuskorkeakoulun vararehtori oli konsortion neuvot-
telukunnan jäsen.47 

Virtuaaliyliopiston neuvottelukunnan päätösten mukaan 
vuosi 2010 jäi konsortion viimeiseksi. Konsortion viimeinen 
toimintavuosi painottui aiemman viiden strategia-alueen 
sijaan joustavan opiskelun JOOPAS-palvelun ylläpitoon ja 
uuden ylläpitoratkaisun valmisteluun sekä verkko-opetuk-
sen laatu- ja asiantuntijuuspalveluihin.48 

Sopimus joustavasta opinto-oikeudesta 

Ensimmäisen yliopistojen välisen sopimuksen joustavasta 
opinto-oikeudesta Maanpuolustuskorkeakoulu allekirjoitti 
joulukuussa 2001.49 Sen jälkeen toimintoja on kehitetty ja 
sopimusta jonkin verran tarkistettu. 

Vuonna 2004 voimassa olleen sopimuksen mukaan kaik-
kien yliopistojen tutkinto-opiskelijoilla oli yhtäläiset mah-
dollisuudet päästä opiskelemaan sivuaineopintoja muihin 
suomalaisiin yliopistoihin riippumatta siitä, missä yliopistos-
sa heillä oli oikeus suorittaa tutkintonsa. JOO-sopimuksen 
piiriin kuuluivat perus- ja jatkotutkinto-oikeuden saaneet 
opiskelijat. Kukin yliopisto saattoi päättää periaatteista, 
joiden perusteella opiskelijoiden hakemuksia ylipistoissa 
puollettiin ja opinto-oikeuksia myönnettiin.

Opiskelijalle toisessa yliopistossa opiskelu oli maksuton-
ta. Opiskelijan kotiyliopisto korvasi myönnetyistä uusista 
opinto-oikeuksista kohdeyliopistolle 20 euroa opinto-

JOO-opiskelijoilla ja kadeteilla on yhteisiä opintojaksoja ja kursseja. 
Sotataidon perusteet -kurssilla perehdytään myös aseiden historialli-
seen kehitykseen. 
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oikeutta kohti. Suoritetuista opinnoista korvattiin 80 euroa 
opintoviikosta.50 

Vuonna 2012 voimassa olleessa sopimuksessa ei ollut 
suuria eroja aikaisempaan sopimukseen nähden. Opin-
toihin hakemista on helpotettu JOOPAS-verkkopalvelulla, 
josta löytyy joustavan opinto-oikeuden hakemista koskevat 
ohjeet, tietoa yliopistojen JOO-opintotarjonnasta ja haku-
ajoista. Maanpuolustuskorkeakoulussa JOO-opintomahdol-
lisuutta tarjoavat Strategian laitos, Johtamisen ja sotilas-
pedagogiikan laitos, Sotahistorian laitos ja Sotatekniikan 
laitos. Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoilla on tietyin 
reunaehdoin mahdollista suorittaa JOO-opintoja muissa 
yliopistoissa.51 

Esimerkkejä vuosien varrelta

Seuraavana on eräitä esimerkkejä Maanpuolustuskorkea-
koulun kuluneiden vuosien yhteistyösopimuksista tai -muo-
doista. Lisäksi ainelaitoksilla ja tutkinto-osastoilla on muita 
oman tieteenalansa yhteistyökumppaneita. Maanpuolus-
tuskorkeakoulu teki sen Puolustusvoimien ulkopuolisesta 
sidosryhmätoiminnasta selvityksen vuonna 2011. Selvityk-
sen perusteella korkeakoululla ja sen tuloyksiköillä oli lähes 
500 sidosryhmää tai yhteistoimintakumppania.52 

 » TUTK INTOSOP IMUKSIA

Maanpuolustuskorkeakoulu on toimintansa aikana tehnyt 
opetukseen ja tutkimukseen liittyviä yhteistyösopimuksia 
eri yliopistojen kanssa. Vuoden 1996 sopimukset liittyivät 
yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneiden upseerien 
jatko-opintojen suorittamismahdollisuuteen kyseisissä 
yliopistoissa. Yhteistyösopimukset tehtiin vuoden 1996 
aikana Helsingin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja 
Helsingin kauppakorkeakoulun kanssa. Helsingin yliopiston 
kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa tehty sopimus 
sisälsi myös periaatteita perustutkintoon sisältyvistä kasva-
tustieteen opinnoista.56 

Vuonna 1998 Maanpuolustuskorkeakoulu teki Kou-
lutuskeskus Dipolin kanssa sopimuksen, jonka mukaan 
Koulutuskeskus Dipolin Master of Security -pätevöitymis-
ohjelmaa suorittavat henkilöt voivat suorittaa opintoja 
Maanpuolustuskorkeakoulussa.57 

Maanpuolustuskorkeakoulun sitoutui vuonna 2000 
olemaan mukana Helsingin yliopiston Etelä-Suomen läänin-
hallitukselle esittämässä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
-hankkeessa Yritystoiminnan monipuolistaminen pääkaupunki-
seudulla osaamispohjaisilla kasvualoilla.58 

Maanpuolustuskorkeakoulu on vaihtelevalla tavalla ollut 
mukana Helsingin yliopistojen Summer Schoolin toimin-
nassa. Helsinki Summer Schoolissa voi opiskella maisteri-
tason kesäkursseilla kansainvälisessä joukossa. Kurssit ovat 
maisteritason intensiivikursseja, ja ne edustavat seudun 
yliopistojen englanninkielisten maisteriohjelmien korkea-
tasoista ja monipuolista tarjontaa.59 Rehtori päätti vuonna 

2001 osallistumisesta Summer Schooliin toteamalla, että 
”Maanpuolustuskorkeakoulu ei osallistu tilaisuuden järjestelyi-
hin, mikäli se ei merkittävästi tuo lisäarvoa edellisvuosiin verrattu-
na. Erityisen ongelmallista on ollut opiskelijoiden pieni määrä”. 60 

Sopimus Helsinki Summer Schoolin hallinnosta, palve-
luista ja taloudesta allekirjoitettiin vuonna 2005. Tuolloin 
sopimuksen allekirjoittajia olivat kaikki pääkaupunkiseu-
dun yliopistot ja korkeakoulut. Kukin yliopisto päättää 
vuosittain osallistumisestaan Helsinki Summer Schooliin 
ja tuottamastaan opetuksesta. Sopimus on voimassa 
toistaiseksi. Irtisanominen tulee tehdä Helsingin yliopistolle 
kirjallisesti.61 

 » MUITA SOP IMUKSIA

Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun sekä 
liikenne- ja viestintäministeriön, Maanmittauslaitoksen, 
Maanpuolustuskorkeakoulun, Metsäteollisuus ry:n ja Tieto-
Enatorin kesken sovittiin geoinformatiikan tutkimuksen ja 
opetuksen vahvistamisesta vuosina 2000–2005. Keskeiset 
toimenpiteet olivat kolmen viisivuotisen geoinformatiikan 
professorin viran perustaminen Helsingin yliopistoon (kaksi 
professorin virkaa) ja Teknilliseen korkeakouluun (yksi 
professorin virka) sekä geoinformatiikan tutkimuksen ja 
opetuksen neuvottelukunnan perustaminen. Maanpuolus-
tuskorkeakoulu osallistui hankkeeseen rahoittamalla omalla 
laskennallisella osuudellaan professorien palkkauksessa.62 

Fyysisen kunnon testaus toteutuu myös jatkotutkinnossa. 
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Jyväskylän yliopiston kanssa on ollut liikuntaan liittyvää 
pitkäaikaista yhteistyötä, joten toimintaan on liittynyt usei-
ta sopimuksia. Vuonna 2001 solmittiin sopimus sotilaan 
fyysisen toimintakyvyn opintojen opetuksesta. Jyväskylän 
yliopiston liikuntabiologian laitoksen kanssa tehtiin sopi-
mus 21 opintoviikon kokonaisuudesta enintään kymmenel-
le opiskelijalle. Opetus oli ajoitettu seitsemän lukukauden 
ajalle.63 

Sopimus sotilaan fyysisen suorituskyvyn lehtoraatin pal-
veluiden ostamisesta tehtiin vuonna 2002. Tällöin sovittiin 
määräaikaisen lehtoraatin palveluiden ostamisesta Jyväs-
kylän yliopiston liikuntabiologian laitokselta. Lehtoraatin 
erikoisalana oli sotilaan fyysinen suorituskyky. Jyväskylän 
yliopiston palveluksessa olevan lehtoraatin opetustehtäviin 
kuuluivat sotilaiden fyysisen suorituskyvyn ja tiedustelu- ja 
liikuntalinjan opinnot. Velvoite oli järjestää sopimuksen 
mukaista opetusta enintään 260 tuntia lukuvuodessa 
enintään 12 opiskelijalle vuosikurssia kohti. Sopimuksen 
allekirjoittajina olivat Puolustusvoimien puolelta henkilöstö-
päällikkö, kenraalimajuri Esa Tarvainen ja Maanpuolustus-
korkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Aarno Vehviläinen.64 

Vuonna 2005 johtoryhmän kokouksessa rehtori, prikaa-
tikenraali Pertti Salminen esitti, että Pääesikunnan osittain 
maksamasta Jyväskylän yliopistossa olevasta professuurista 
tehtäisiin jatkossa Maanpuolustuskorkeakoulun ja Jyväsky-
län yliopiston yhteinen. Tällöin rehtorin käsityksen mukaan 
voitaisiin saavuttaa myös tutkimuksen ohjaukseen liittyvät 
tavoitteet Maanpuolustuskorkeakoulussa.65 

Sopimus liikuntabiologian professorin, erityisalanaan 
sotilaan fyysinen toimintakyky, virkajärjestelyistä allekirjoi-
tettiin Maanpuolustuskorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston 
kesken vuonna 2005. Sopimuksessa sovittiin viiden vuoden 
määräaikaisen liikuntabiologian professorin virkasuhteen 
järjestämisestä Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian 
laitokselle. Kokonaiskustannuksista maksoi Maanpuolus-
tuskorkeakoulu 70 prosenttia ja Jyväskylän yliopisto loput 
30 prosenttia. Professorin tuli seurata oman tieteenalansa 
kehittymistä ja tarkastaa tutkielmia. Hän vastasi sotilaiden 
fyysisen suorituskyvyn sekä tiedustelu- ja liikuntalinjan 
liikuntatieteellisistä opinnoista. Hänellä oli velvoite järjestää 
sopimuksen mukaista opetusta Maanpuolustuskorkea-
koulussa tai muulle Puolustusvoimien laitokselle enintään 
sata tuntia lukuvuodessa, johon ei sisältynyt opintojen tai 
opinnäytteiden ohjausta.66 Sopimusta on tarkennettu ja 
jatkettu siten, että se on voimassa vuoden 2015 loppuun. 
Sopimukseen sisältyy viiden vuoden optio.67 

Upseerikoulutusuudistukseen 2001 liittyen etsittiin eri-
laisia kouluttautumismahdollisuuksia muun muassa muissa 
yliopistoissa. Yhtenä mahdollisuutena Lappeenrannan 
teknillinen korkeakoulu (LTKK) tarjosi eräitä vaihtoehtoja. 
Pohdinnoissa todettiin, että Puolustusvoimien päällystön 
koulutusuudistuksen yhteydessä oli nähtävissä tilanne, 
jossa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista 

upseereista osan virkasuhde Puolustusvoimissa päättyi 
kymmenen palvelusvuoden jälkeen ilman, että he jatkoivat 
sotilaallisia ylempiä opintoja. 

Asian tiimoilta koulujen rehtorit vierailivat toistensa oppi-
laitoksissa vuoden 2001 lopulla. 

Vuoden 2002 huhtikuussa neljän hengen valtuuskunta 
vieraili Maanpuolustuskorkeakoulussa neuvottelemassa 
koulutusyhteistyöstä. Tuolloin sovittiin, että peruste-
taan yhteinen työryhmä, jonka tehtävänä oli suunnitella 
järjestelmä, jonka puitteissa voidaan muuntokouluttaa 
sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanut kaup-
patieteelliseen tutkintoon. Seuraava koulutusuudistus 
vuonna 2006 muutti järjestelyjä ja teki tämän tukimuodon 
tarpeettomaksi.68 

Vuonna 2001 Suomen Urheiluopiston kanssa solmitussa 
sopimuksessa hinnoiteltiin erilaisia koulutus- tai testaus-
tapahtumia. Näitä olivat muun muassa kadettien liikunta-
kasvatusleirit vuosittain tammi-, maalis- ja kesäkuussa sekä 
Jatkotutkinto-osaston ja Täydennyskoulutusosaston opis-
kelijoille järjestettävä testipäivä. Sopimuksen allekirjoittivat 
korkeakoulun rehtori ja Koulutustaidon laitoksen johtaja.69 

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu 
tekivät vuonna 2002 tutkimussopimuksen tutkimustyön 
ja tutkimuspalvelun tuottamisesta Puolustusvoimien 
käyttöön. Tutkimustyönä tilattiin DI Catharina Candolinin 
väitöskirjatutkimukseen Kokonaisturvallisuuden viestintäjärjes-
telmät liittyvät tutkimusraportit Puolustusvoimien käyttöön. 
Tutkimuspalveluna tilattiin Maanpuolustuskorkeakoulun 
Tekniikan laitoksen jatkokoulutuksen tutkimusseminaarien 
(tohtoriohjelma) suunnittelu ja toteutus. Lisäksi sovittiin, 
että Candolinin oli osallistuttava Maanpuolustuskorkeakou-
lun Tekniikan laitoksen järjestämien eri kurssien tutkimus-
seminaarien metodologiseen suunnitteluun ja toteutuk-
seen sekä tutkimuksen ohjaukseen 2003–2005. Tilattavalla 
palvelulla oli tarkoitus käynnistää uudelleen korkeakoulun 
Sotatekniikan laitoksen säännönmukainen jatkokoulutus-
ohjelma, jota laitos ei ollut kyennyt ylläpitämään riittävien 
henkilöresurssien puuttumisen vuoksi.70 

Ylipistojen ja korkeakoulujen rehtorit ja hallintojohtajat 
allekirjoittivat vuonna 2003 sopimuksen yliopistojen kie-
likeskusten verkostosta. Verkoston tavoitteena on kieli-
keskusten verkostoitumista tehostaen sekä niiden yhteisiä 
vahvuuksia ja tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuk-
sia hyödyntäen kehittää kielten ja viestinnän opetusta, 
opiskelu- ja oppimismahdollisuuksia ja arviointikäytänteitä 
sekä varmistaa laatua. Päätösvaltaa verkostossa käyttää 
johtoryhmä, joka on kielikeskusten johtajien neuvosto.71 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori ja hallintojohtajan 
allekirjoittivat marraskuussa 2004 yhteistyösopimuksen 
Helsingin yliopiston liikuntapalvelujen käytöstä. Sopimuk-
sen olivat allekirjoittaneet myös pääosa pääkaupunkiseu-
dun yliopistoista. Sopimuksen tarkoituksena oli tuottaa 
Helsingin yliopiston ja muiden yliopistojen opiskelijoille 
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ja henkilökunnalle laadukkaita, kattavia, tasapuolisia ja 
edullisia liikuntapalveluja. Maanpuolustuskorkeakoululla ei 
ollut Santahaminan ulkopuolella omia tiloja liikuntapalve-
lujen tuottamiseksi. Sopimuksen perusteella Maanpuolus-
tuskorkeakoulun opiskelijoilla ja henkilökunnalla oli oikeus 
käyttää Helsingin yliopiston liikuntapalveluja. Maanpuo-
lustuskorkeakoulu sitoutui maksamaan käytöstä erikseen 
sovitun korvauksen.

Sopimuksen liikuntatiloina on kolme eri paikkaa kes-
kustakampuksella, Kumpulassa kaksi sekä Viikissä kaksi 
paikkaa. Sopimus tuli voimaan 1. syyskuuta 2004 lukien 
toistaiseksi.72 

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Patria Oyj tekivät tut-
kimusyhteistyösopimuksen vuonna 2004. Sopimuksen 
allekirjoittajina olivat Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori 
ja Tekniikan laitoksen johtaja sekä Patrian toimitusjohtaja ja 
yhteistyöjohtaja. Sopimus sisälsi tutkimustyön ja tutki-
muspalvelujen tuottamisen Patrian käyttöön sekä Patrian 
kehityshankkeisiin liittyvien tutkimustarpeiden osoittami-
sen Maanpuolustuskorkeakoulun käyttöön. Sopimus oli 
luonteeltaan pilottisopimus, jonka yhtenä tavoitteena oli 
kerätä kokemusta yhteistoiminnan muodoista. Sopimus 
kattoi muun muassa tutkimuksen ja tutkimuspalvelun tuot-
tamisen, tutkimuksen raportoinnin, tutkimuksen ja tutki-
muspalvelun suorituspaikan ja kustannukset. Patria maksoi 
korkeakoululle töiden tason (pro gradu, diplomityö ja niin 
edelleen) mukaan erikseen sovitun korvauksen. Sopimusta 
voitiin myös soveltaa muihin ainelaitoksiin.73 

Tekniikan laitoksen johtaja kertoi keväällä 2005 johtoryh-
män kokouksessa, että neuvottelut Patrian kanssa tehdyn 
opinnäytetöitä koskevan sopimuksen laajentamiseksi 
koskemaan myös Suomen Puolustus- ja ilmailuteollisuus-
yhdistystä (PIA) oli aloitettu. Tavoitteena oli saada sopimus 
valmiiksi syksyllä 2005. Sopimuksen valmisteluvastuu siirtyi 
myöhemmin Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusalalle. 
Sopimus saatiin valmiiksi ja allekirjoitettua vasta touko-
kuussa 2011. Sopimuksen allekirjoittajina olivat Maanpuo-
lustuskorkeakoulun rehtori ja hallintojohtaja sekä Suomen 
Puolustus- ja ilmailuyhdistys ry:n puheenjohtaja ja pää-
sihteeri. Sopimuksen sisältö on pitkälti samanlainen kuin 
Patrian kanssa tehty sopimus, mutta kattaa kaikki PIA:n 
jäsenyritykset.75 

 Yhteistyömuistio Etsi Xpertti -palvelusta Suomen Aka-
temian kanssa allekirjoitettiin vuonna 2005. Etsi Xpertti on 
toimittajille tarkoitettu ilmainen tiedepalvelu. Tämän palve-
lun avulla saa vihjeitä sopivista tutkijoista ja siitä, miten hei-
dät tavoittaa. Mukana ovat kaikki yliopistot ja lähes kaikki 
tutkimuslaitokset sekä Suomen Akatemia, joka ylläpitää 
palvelua. Käytäntö oli osoittanut, että tiedotusvälineiden 
toimittajien oli vaikea löytää nopeasti ja vaivattomasti 
sopivia tutkijoita asiantuntijoiksi ja haastateltaviksi. Palvelu 
sovittiin toteutettavaksi siten, että toimittaja lähettää 
kysymyksensä palveluun ja saa verkon kautta vastaukseksi 

kyseisen yliopiston osoittamien tutkijoiden yhteystie-
dot. Akatemia vastaa palvelun ylläpidosta ja toimittajien 
kysymysten välittämisestä sekä palvelun seurannasta, 
kehittämisestä ja markkinoinnista. Yliopiston tehtävänä on 
sopivien tutkijoiden etsiminen toimittajille haastateltaviksi 
ja lehdistötiedotteiden laatiminen palvelun verkkosivuille.76 

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston (SLK) kanssa 
vuonna 2005 solmitun sopimuksen tarkoituksena oli 
työssäoppimispaikkojen tarjoaminen ammatillisesta kou-
lutuksesta annetun lain 16 pykälän mukaisesti. Yhteistyön 
tavoitteena oli parantaa Maanpuolustuskorkeakoulun ja 
SLK:n yhteistyömahdollisuuksia sekä tarjota opiskelijoille 
työssäoppimispaikkoja. Opiskelijat hakivat niitä normaalin 
työnhaku- ja rekrytointimenettelyn kautta. Sopimus teh-
tiin, koska korkeakoululla oli muun muassa opiskelijoiden 
tietokoneiden leasing-menettelyn takia tarjolla atk-alan 
töitä yli omien resurssien.77 

Harjoittelijoiden rekrytoinnissa korkeakoulu on siirtynyt 
hyödyntämään Suomen akateemisten rekrytointipalvelujen 
muodostamaa Aarresaari-verkostoa, johon kuuluvat yli-
opistoissa ja tiede- ja taidekorkeakouluissa toimivat ura- ja 
rekrytointipalvelut. 

Maanpuolustuskorkeakoulu liittyi vuonna 2011 FUCIO-
verkostooon, jonka jäseniä ovat yliopistojen tietohallinto- ja 
IT-johtajat tai -päälliköt. Verkoston tarkoituksena on suo-
malaisten yliopistojen tietotekniikkatoimintojen yhteistyön 
kehittäminen ja tukeminen sekä yliopistojen tietoteknisten 
palveluiden ja niiden laadun kehittäminen. 

Maanpuolustuskorkeakoulu liittyi vuonna 2007 täy-
simääräisesti Suomen korkeakoulujen ja tutkimuksen 
Funet-tietoverkkoon. Tietoverkko yhdistää yliopistot, 
ammattikorkeakoulut ja julkiset tutkimuslaitokset toisiinsa 
ja kansainvälisiin tutkimusverkkoihin sekä kaupalliseen 
internetiin. Maanpuolustuskorkeakoulu on laajentamassa 
tietotekniikka-alan yhteistyötään pohjoismaisten ja euroop-
palaisten yhteistyöverkostojen hyödyntämiseksi.78 

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Maasotakoulun liittyivät 
vuonna 2005 mukaan Linnea2-konsortioon. Sopimus-
osapuolet ovat Maanpuolustuskorkeakoulu ja Linne2-
konsortion edustajana Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja. 
Konsortion kirjastojärjestelmän palvelun avulla ylläpidetään 
kirjastotietokantoja sekä yhteisluetteloa ja Helsingin yli-
opiston kirjaston, Kansalliskirjaston, ylläpitämiä kansallisia 
tietokantoja.79 Maanpuolustuskorkeakoulu teki vuoden 
2012 lopulla sopimuksen Aalto-yliopiston kanssa Helecon-
verkkoaineistojen ja tekniikan TENTTU-tietokantojen 
käytöstä.80 

Johtamisen laitos toteutti vuonna 2005 helmikuussa yh-
teistoiminnassa Suomen Reserviupseeriliiton ja Kadettikun-
nan kanssa maanpuolustustahtoa käsittelevän seminaarin 
Arvot ja velvollisuudet isänmaan puolustuksessa.81 Myöhemmin 
toimintaan on tullut mukaan myös Poliisiammattikorkea-
koulu. Vuosittain järjestettävän seminaarin aiheina ovat 
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olleet muun muassa vuonna 2010 Nuoret, arvot ja maan-
puolustus, vuonna 2011 Hyvä – paha hallinto sekä vuonna 
2012 Asevelvollisuus kansalaisoikeutena – kuka kasvattaa, kuka 
kouluttaa? 82

Svenska Handelshögskolan ja Maanpuolustuskorke-
akoulu perustivat vuonna 2008 yhdessä Humanitarian 
Logistics and Supply Chain Research Instituten, lyhemmin 
HUMLOG-instituutin. Kriisinhallintatilanteissa usein juuri 
sotilashenkilöt tukevat esimerkiksi hätäavun toimitusketjuja 
ja avun jakoa toimitusketjun loppupäässä. Hätäavun lo-
gistiikan lisäksi tutkimusaloihin kuuluvat kehitysyhteistyön 
logistiikka. Instituutti toimii Hankenin yhteydessä. Insti-
tuutin johtajana toimii apulaisprofessori Gyöngyi Kovács. 
Hallituksen puheenjohtajana on Maanpuolustuskorkeakou-
lun tutkimusjohtaja, professori Hannu H. Kari.83 

Muita yhteistyökumppaneita

Suomen Sotatieteellinen Seura ry

Sotakorkeakoulussa vuonna 1927 perustettu Suomen Sota-
tieteellinen Seura ry on ollut Maanpuolustuskorkeakoulun 
yhteistyökumppani koko sen toiminnan ajan. Seuran tar-
koituksena on edistää ja tukea sotatieteellistä tutkimustyö-
tä ja sotatieteiden harrastusta sekä seurata niiden kehitys-

tä. Korkeakoululla on ollut vahva edustus seuran johdossa. 
Korkeakoulun ainelaitokset ovat käytännössä vastanneet 
seuran seitsemässä jaostossa tapahtuvasta toiminnasta, 
kuten esitelmätilaisuuksista ja seminaareista. Maanpuolus-
tuskorkeakoulu on osallistunut seuran vuosijulkaisun Tiede 
ja Ase sekä verkkojulkaisun Journal of Military Studies 
julkaisemiseen. 

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen Sotatieteellinen 
Seura ry ovat yhdessä järjestäneet Sotatieteiden päivät. 
Sotatieteiden päivät on yksi maan merkittävimmistä 
sotatieteellisistä seminaareista, joka tuo Santahaminaan 
lukuisia asiantuntijoita ja johtavia sotatieteiden tutkijoita 
niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Seitsemännet Sotatie-
teiden päivät Maanpuolustuskorkeakoulussa järjestettiin 
toukokuussa 2012. Tapahtuman ohjelmallisissa järjestelyis-
sä olivat mukana myös useat muut sotatieteelliset seurat ja 
yhdistykset. Joka toinen vuosi järjestettävien Sotatieteiden 
päivien teemana oli vuonna 2012 Muutos – syitä, ratkaisuja 
ja seurauksia. Teeman mukaisesti päivillä käsiteltiin ajan-
kohtaisia muutospaineita sekä niiden perusteella tehtyjä 
päätöksiä ja niistä koituneita seurauksia.84 

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta

Maanpuolustuskorkeakoulun perustamiseen liittyneessä 
asetuksessa (668/1992 25 §) säädettiin oppilaskunnista 
seuraavasti:

”Maanpuolustuskorkeakoulussa voi toimia oppilaskuntia, joi-
hin voivat kuulua kaikki maanpuolustuskorkeakoulun opiske-
lijat. Oppilaskunnat voidaan muodostaa myös osastoittain siten 
kuin johtosäännössä määrätään. Oppilaskuntien tarkoituksena 
on edistää jäsentensä maanpuolustustahtoa sekä tukea ja kehit-
tää heidän harrastustoimintaansa. Yleisohjeet oppilaskuntien 
toiminnasta antaa Pääesikunta ja oppilaskuntien säännöt vah-
vistaa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori.”

Asetuksen perusteella annetussa johtosäännössä 
todettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskun-
nat muodostetaan osastokohtaisesti kuitenkin siten, että 
jatkotutkinto-osaston opiskelijat voivat muodostaa yleisesi-
kuntaupseerikurssille ja esiupseerikurssille kurssikohtaiset 
oppilaskunnat. Asetus muutettiin vuonna 1997 (888/1997) 
lisäämällä siihen kolmas momentti, jonka mukaan yleiset 
ohjeet oppilaskuntien toiminnasta antaa Maanpuolustus-
korkeakoulun rehtori. Johtosääntömuutoksessa vuonna 
1999 oppilaskuntaa koskevaan kohtaan lisättiin lause 
”oppilaskunnat voivat perustaa yhteistoimintaelimen”.86 

Koulutusuudistuksessa 2001 muutettiin myös johto-
sääntöä korostamaan oppilaskuntien merkitystä. Opetus-
neuvoston kokoonpanoa koskevaan kohtaan oli lisätty 
määräys, jonka mukaan opetusneuvostoon kuului opiske-
lijoiden edustajina opiskelijaneuvoston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja. Samassa Maanpuolustuskorkeakoulun 
johtosäännön muutoksen aikaisemmassa versiossa ollut 

Arvoseminaarin juliste.
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ohje yhteistoimintaelimen perustamismahdollisuudesta 
muutettiin ehdottomaan muotoon ”oppilaskunnat perustavat 
yhteisen opiskelijaneuvoston”. Lisäksi annettiin määräykset ko-
koonpanosta sekä järjestäytymiskokouksesta. Koolle kutsu-
misesta vastasi yleisesikuntaupseerikurssin oppilaskunnan 
puheenjohtaja.88 

Johtosäännössä määrätyn opiskelijaneuvoston perustava 
kokous pidettiin 22. tammikuuta 2003.89 Opiskelijaneu-
vostoon valittiin edustajat Sotakorkeakoulun oppilaskun-
nasta, Esiupseerikurssin oppilaskunnasta ja Kadettikoulun 
oppilaskunnasta, kustakin kaksi jäsentä. Opiskelijaneu-
voston puheenjohtajaksi valittiin kapteeni Marko Vilo ja 
varapuheenjohtajaksi kadetti Hannu Takala sekä sihteeriksi 
kapteeni Jari Salonen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
olivat samalla opiskelijaneuvoston edustajina Maanpuolus-
tuskorkeakoulun opetusneuvostossa.90 

Opiskelijaneuvoston toiminta ei ilmeisesti oikein lähtenyt 
käytiin, ja niinpä vuoden 2005 johtosäännössä oli palat-
tu muotoon ”oppilaskunnat voivat tarpeen mukaan perustaa 
yhteistoimintaelimen”.91 Johtosäännön perusteella annetussa 
korkeakoulun työjärjestyksessä todettiin, että ”oppilas-
kuntien edustajina ovat oppilaskuntien puheenjohtajat ja heidän 
varajäseninään oppilaskuntien varapuheenjohtajat. Opiskelijajäsen 
osallistuu opetusneuvoston kokouksiin omaa kurssitasoansa koskevia 
asioita käsiteltäessä”.92 

Oppilaskunnan hallituksen kokous on käynnistymässä Ritaritalon perinnehuoneessa keväällä 2013. 

 » L AK I KOROST I  OPP I L A SKUNNAN MERK IT YSTÄ

Oppilaskunnan asema muuttui ratkaisevasti Maanpuolus-
tuskorkeakoulusta annetussa laissa (1121/2008 35 §). Sen 
mukaan Maanpuolustuskorkeakoulussa on oppilaskunta, 
johon voivat kuulua Maanpuolustuskorkeakoulun päätoi-
miset opiskelijat. Oppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen 
myös muita Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoita. 
Oppilaskunnan tehtävänä on myös toimia jäsentensä yh-
dyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja 
henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskun-
nassa liittyviä pyrkimyksiään. 

Oppilaskunnan tehtävien toteuttamisesta aiheutuvat 
menot suoritetaan oppilaskunnan omaisuudesta ja toimin-
nasta saatavilla tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita oppi-
laskunnalla on oikeus määrätä jäsentensä suoritettaviksi. 
Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnalla on itsehal-
linto. Oppilaskunnan hallintoa varten on edustajisto ja 
hallitus. Oppilaskunnan hallinnosta määrätään tarkemmin 
oppilaskunnan säännöissä, jotka vahvistaa Maanpuolustus-
korkeakoulun rehtori.

Varsinainen toiminta käynnistyi valmistelujen jälkeen 
helmikuussa 2010, kun oppilaskunnalle vahvistettiin 
säännöt ja nimitettiin hallitus. Maanpuolustuskorkeakoulun 
oppilaskunnan puheenjohtajaksi valittiin kadetti Matias 
Öblom. Oppilaskunnan edustus tuli olemaan läsnä opetus- 
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ja opettajaneuvoston kaltaisissa elimissä sekä projektiluon-
toisissa työryhmissä. Oppilaskunta edusti kaikkia Maan-
puolustuskorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita. Korostettiin 
lisäksi, että ”tulevaisuudessa mukana ovat myös siviilitaustaiset 
maisteriopiskelijat”.93 

 » T YÖJÄR JEST YKSEN MÄ ÄR ÄYKSET

Maanpuolustuskorkeakoulun työjärjestyksen mukaan 
tutkimusneuvostoon kuuluvan opiskelijajäsenen valitsee 
Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta niiden opiske-
lijoiden joukosta, jotka ovat Maanpuolustuskorkeakoulun 
tieteellisessä jatkokoulutusohjelmassa.

Korkeakoulun opetusneuvostoon kuuluvat oppilaskun-
nan asettamat kurssi- tai tutkintokohtaiset kolme jäsentä. 
Opettajaneuvostoihin oppilaskunta nimeää opiskelijajäse-
nen. Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen opettaja-
neuvostoon ei valita opiskelijoiden edustajaa.94 

Maanpuolustuskorkeakoulun aikaisemmat oppilaskunnat 
ovat saaneet uudet määrittelynsä:95

Kadettitoverikunta ry (Kadettioppilaskunta)
Kadettikurssien oppilaskuntatoiminnasta vastaa Kadettitoveri-
kunta ry. Kadettitoverikuntaan voi liittyä kadettilupauksen an-
tanut kadetti. Kadettitoverikunnan päätösvaltaa käyttää yhdis-
tyksen kevät- ja syyskokous. Toimeenpanovaltaa käyttää syys-
kokouksessa vuosittain valittava hallitus. Kadettitoverikunnan 
tarkoituksena on Kadettikoulun ja kadettien perinteiden vaa-
liminen, kadettien isänmaallisen hengen ja maanpuolustustah-
don kehittäminen, herättää ja kehittää kadettien keskuudessa 
yhteenkuuluvuutta, veljeyttä ja suomalaista kadettihenkeä se-
kä valvoa jäsentensä etuja ja lisäksi osallistua toimintaan, jo-
ka tähtää kadettien ja upseerien aseman ja arvostuksen paran-
tamiseen.

Esiupseerikurssin oppilaskunta
Esiupseerikurssin oppilaskunta on Maanpuolustuskorkeakou-
lun esiupseerikurssin oppilasupseerien muodostama yhdistys. 
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Oppilaskunnan toimin-
nan tarkoituksena on yhdistää jäsenensä kiinteään toverilliseen 
yhteistoimintaan, edistää jäseniensä henkisiä ja fyysisiä pyrki-
myksiä ja järjestöihin sekä Maanpuolustuskorkeakoulun mui-
hin oppilaskuntiin. Oppilaskunta voi tehdä aloitteita ja esityk-
siä opiskeluun liittyvistä asioista joko suoraan Maanpuolustus-
korkeakoulun johdolle tai Maanpuolustuskorkeakoulun opet-
tajaneuvoston kautta.

Sotakorkeakoulun oppilaskunta (YE-kurssin oppilaskunta)
Sotakorkeakoulun oppilaskunta on Maanpuolustuskorkeakou-
lun yleisesikuntaupseerikurssin oppilasupseerien muodostama 
yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Oppilaskunnan 
toiminnan tarkoituksena on yhdistää jäsenensä kiinteään tove-
rilliseen yhteistoimintaan, edistää jäseniensä henkisiä ja fyysi-
siä pyrkimyksiä, ylläpitää yhteyttä koti- ja ulkomaisten korkea-
koulujen vastaaviin yhdistyksiin ja järjestöihin sekä Maan-
puolustuskorkeakoulun muihin oppilaskuntiin. Oppilaskunta 
voi tehdä aloitteita ja esityksiä opiskeluun liittyvistä asioista jo-
ko suoraan Maanpuolustuskorkeakoulun johdolle tai Maan-
puolustuskorkeakoulun opettajaneuvoston kautta.

Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö

Sotakorkeakoulun tukisäätiö perustettiin vuonna 1985 liit-
tämällä yhteen silloiset Sotakorkeakoulun opettajaneuvos-
ton määräysvaltaan kuuluneet rahastot. Perustamishetkellä 
säätiössä oli kahdeksan rahastoa. Ne olivat Kustannusosa-
keyhtiö Otavan rahasto, Sotakorkeakoulun stipendirahasto, 
Aarne Koskelon rahasto, Oy Wärtsilä Ab:n sotatieteellistä 
tutkimustyötä edistävä stipendirahasto, Yhdyspankin 
rahasto, Yleisesikuntaeverstiluutnantti Aarno Karkauksen 
rahasto, Tapani Harmajan rahasto ja Oy Suomen Bofors 
Ab:n rahasto.

Vuonna 1992 määrättiin säätiötyöryhmä valmistelemaan 
säätiöiden asemaa Maanpuolustuskorkeakoulun perusta-
misen jälkeen. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Sota-
korkeakoulun tukisäätiön puheenjohtaja, everstiluutnantti 
Jaakko Koskela ja sihteeriksi asiamies majuri Leo Puustinen 
sekä jäsenet Taistelukoulun ja Kadettikoulun tukisäätiös-
tä.96 Everstiluutnantti Jaakko Koskela totesi työryhmän 
kokouskutsussa, että ”työryhmän tehtävänä on laatia toiminta-
suunnitelma, jonka mukaisesti Sotakorkeakoulun, Taistelukoulun 
ja Kadettikoulun tukisäätiöt toimivat koordinoidusti Maanpuo-
lustuskorkeakoulun tukena ja täyttävät säädekirjojen mukaiset 
säätiöiden tarkoitusperät”. Asiakirjan mukaan tavoitteena oli 
perustaa yhdistetty Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö 
vuoden 1993 loppuun mennessä.97 

Maanpuolustuskorkeakoulun perustamiseen liittyen 
Sotakorkeakoulun tukisäätiöstä tuli Maanpuolustuskorke-
akoulun tukisäätiö 1. tammikuuta 1994. Samassa yhtey-

Syksyllä 1850 Haminassa perustettu Kadettikuoro on jatkanut lähes 
keskeytyksettä toimintaansa. 
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dessä säätiöön perustettiin Huoltoupseeriyhdistyksen ja 
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen rahastot. Samoin säätiöön 
perustettiin Tuulo ja Aino Liukkosen rahasto. Taistelukou-
lun tukisäätiö fuusioitiin Maanpuolustuskorkeakoulun 
tukisäätiöön heinäkuussa 2000 ja perustettiin Taistelukou-
lun rahasto. Rahasto tukee esiupseerikoulutusta palvelevaa 
opetus- ja tutkimustoimintaa sekä vaalii Taistelukoulun 
perinteitä. 

Myöhemmin säätiöön perustettiin vuoden 2006 alusta 
alkaen Everstiluutnantti K. H. Pentin sotatieteellisen tutki-
muksen rahasto. Tämä rahasto tukee sotatieteiden tohtorin 
koulutusohjelmassa olevia yleisesikuntaupseereita opin-
noissaan. Vuoden 2008 alusta perustettiin J. L. ja Edith 
Mantilan rahasto, joka on korkeakoulun toimintaa tukeva 
yleisrahasto. Säätiön muuttuessa Maanpuolustuskorkea-
koulun tukisäätiöksi valtuuskunnan tehtäviä tarkennettiin 
ja jäsenten lukumäärää vähennettiin. Aikaisemmasta hoi-
tokunnasta tuli hallitus ja rahastonhoitajana tehtävänimike 
muuttui asiamieheksi. 

Säätiö raportoi vuosittain lahjoittajille varojen käytöstä ja 
järjestää perustamispäivänään 19. marraskuuta säätiöpäi-
vän rahastojen ja sidosryhmien edustajille. Säätiön varat on 
sijoitettu koti- ja ulkomaisiin osakkeisiin, korkosijoituksiin 
ja muihin sijoituskohteisiin. Säätiölle laadittiin 2000-lu-
vun alussa oma toimintasuunnitelma ja strategia. Säätiön 
voimassaolevat säännöt on vahvistettu 1. huhtikuuta 2008. 

Säätiö on jakanut toimintansa aikana huomattavan määrän 
opiskelija-, opettaja- ja henkilöstipendejä, avustuksia kor-
keakoulun ainelaitoksille, oppilaskunnalle ja perinnetoimin-
taan sekä tutkimus-, matka- ja muita apurahoja.98 

Sotatieteiden tutkimussäätiö

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain mukaisesti 
sen kaksi tehtävää ovat tutkimus ja opetus. Nyt olemassa 
olevat säätiöt tukevat perus- ja jatkotutkintoon liittyvää 
opetusta. Tutkimustoiminnan tukemiseen ei Maanpuolus-
tuskorkeakoululla ole suoranaista tukijaa.

Suomen muissa yliopistoissa on aloitettu rahoituksen ke-
rääminen vaihtelevalla menestyksellä. Yksi varainkeräyksen 
tarkoitus on mahdollistaa yliopistoissa tutkimuksen edistä-
minen. Sama tarve on myös Maanpuolustuskorkeakoululla. 
Valitettavasti korkeakoulun saama rahoitus Puolustusvoi-
milta ei riitä kaiken toteuttavan tutkimuksen kattamiseen. 
Maanpuolustuskorkeakoulu sai ensimmäistä kertaa oman 
lain vuonna 2009. Laissa ei Maanpuolustuskorkeakoululle 
annettu samanlaista varojenkeruumahdollisuutta kuin 
muille yliopistoille. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö päätti kesäkuun 
alussa 2011 perustaa Sotatieteiden tutkimussäätiön, jonka 
tarkoituksena on korjata edellä todettua puutetta. Säätiön 
peruspääomaksi Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö 
luovutti 100 000 euroa. Säätiön perustajan antaman sää-

Kuvassa keskellä oleva eversti Jaakko Koskela oli keskeinen vaikuttaja korkeakoulua ja sen tukisäätiötä luotaessa. Hän myös rakensi perusteet 
nykyiselle johtajakoulutukselle. 
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dekirjan mukaan tutkimussäätiö on yleishyödyllinen toimi-
ja. Sen tehtävänä on tukea Maanpuolustuskorkeakoulussa 
ja sen piirissä harjoitettavaa sotatieteiden ja niihin läheisesti 
liittyvien tieteiden tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa 
opetusta. Lisäksi säätiön tulee tukea osallistumista sotatie-
teiden kansalliseen ja kansainväliseen tieteelliseen keskus-
teluun ja vuorovaikutukseen sekä Puolustusvoimien kult-
tuuri- ja perinneasioiden ja veteraanien henkisen perinnön 
tallentamista, tutkimusta ja välittämistä eri sukupolville.99 

Patentti- ja rekisterihallitus antoi kesäkuussa 2011 luvan 
perustaa Sotatieteiden tutkimussäätiö -nimisen säätiön ja 
vahvisti sen säännöt.100 Sotatieteiden tutkimussäätiö piti 
järjestäytymiskokouksen elokuussa 2011. Kokous päätti 
valita säätiön puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja varapu-
heenjohtajaksi Vesa Tynkkysen. Muina hallituksen jäseninä 
toimivat Heikki Allonen, Markku Löytönen ja Leo Puusti-
nen. Säätiön asiamieheksi valittiin Mika Piiroinen. Kaikkien 
toimikausi päättyi vuoden 2012 lopussa.101 Säätiö valitsi 
vuosikokouksessaan toukokuussa 2012 entiset toimijat 
jatkamaan vuoden 2013 toukokuun loppuun saakka.102 

 
Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistys

Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtaja, eversti Juhani 
Haapala käynnisti perinneyhdistyksen perustamisen:

”Siirtyessäni reserviin vuonna 1998 Maanpuolustuskorke-
akoulun rehtori esitti, että pohtisin mahdollisuuksia perustaa 
korkeakoululle perinneyhdistys, johon voitaisiin yhdistää myös 
lakkautettujen sotakoulujen perinneasiat. Esittelin pohdinnan 
tuloksen rehtorille ja korkeakoulun johtoryhmälle 9.9.1999. 
Tulos oli myönteinen.” 103

Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistyksen en-
simmäinen vuosikokous pidettiin Auditoriotalossa 17. 
maaliskuuta 2000. Paikalla oli 45 henkilöä. Kokouksessa 
hyväksyttiin Maanpuolustuskorkeakoulun perinneyhdistyk-
sen säännöt, vuoden 2000 toimintasuunnitelma ja valittiin 
hallituksen jäsenet. 104 

Perinneyhdistyksen tarkoituksena on Maanpuolustus-
korkeakoulun perinteiden ylläpitäminen ja kehittäminen 
sekä jäsenistön yhteishengen vaaliminen. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi yhdistys avustaa ja tukee upseerikasvatusta 
tuomalla esille suomalaiskansallisia arvoja ja perinteitä sekä 
korostamalla niiden merkitystä. Yhdistys edistää Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa palvelevien yhteenkuuluvuutta sekä 
ylläpitää korkeakoulusta reserviin tai eläkkeelle siirtyneiden 
yhteyksiä Maanpuolustuskorkeakouluun ja Puolustusvoi-
miin. Yhdistys kantaa vastuuta myös korkeakoulun perus-
tamisen yhteydessä lakkautettujen sotakoulujen perinteistä 
ja niissä palvelleen henkilöstön yhteyksistä Maanpuolus-
tuskorkeakouluun. Toiminnan painopiste on yhdistyksen 
perustamiskokouksen antamien suuntaviivojen mukaisesti 
upseerikoulutuksen perinteiden vaalimisessa.105 

Yhdistys luetteloi ja kerää perinneaineistoa, avustaa kor-
keakoulua perinteiden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä 

korostaa perinteiden arvoa upseerikoulutuksessa, järjestää 
tilaisuuksia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja 
julkaisee yhdistystä koskevia tiedotteita ja muita julkaisuja. 
Perinneyhdistys osallistuu Maanpuolustuskorkeakoulun 
lehden julkaisemiseen.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa palvelevat tai palvelleet henkilöt. 
Jäseniksi voivat liittyä myös Maanpuolustuskorkeakoulun 
perustamisen yhteydessä lakkautettujen sotakoulujen 
henkilöstö, rekisteröidyt perinneyhdistykset ja Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa opiskelevat kadetit.

Perinneyhdistyksessä on jäseniä noin 200. Jäseneksi 
liittyneitä jäsenyhdistyksiä ovat Taistelukoulun perin-
neyhdistys ja Tolvajärven taistelujen perinnetoimikunta. 
Perinneyhdistys on toteuttanut tarkoitustaan rakentamalla 

Perinneyhdistyksen vuosikokous alkamassa keväällä 2013. 
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Perinneyhdistyksen Esko Vaahtolammi, Stig-Göran Grönberg ja Antti Myyryläinen vaihtavat kuulumisia. 

Ritaritaloon perinnehuoneen, jossa kuvataan suomalaista 
upseerikoulusta Haapaniemestä Santahaminaan saakka. 
Yhdistys on julkaissut 2000-luvun alkupuolella pienimuo-
toiset historiikit Mannerheim – Kansansa johtajana ja Hannes 
Ignatius – Täysillä isänmaan puolesta. Kirjaset on jaettu yhdis-
tyksen jäsenille ja vuosittain nuorimman kurssin kadeteille. 
Marraskuussa 2009 Sotakorkeakoulun perustamisesta tuli 
kuluneeksi 85 vuotta. Sen kunniaksi perinneyhdistys julkai-
si yleisesikuntaupseerikurssin päätöspäivänä tutkimuksen 
Sotakorkeakoulu suomalaisen sotataidon kehittäjänä.

Perinneyhdistyksen vuosikokouksiin on liittynyt ajan-
kohtaisiin tutkimustuloksiin perustuva esitelmä. Yhdistys 

on tehnyt vuosittain Suomen lähialueille suuntautuneen 
sotahistoriallisen matkan. Perinneyhdistyksen retket ovat 
eri vuosina suuntautuneet Laatokan pohjoispuolelle, Pet-
roskoihin ja Kollaalle, Pietariin, Vienan Karjalaan, Sallaan, 
Kantalahteen, Murmanskiin, Baltian maihin ja yleisesti Itä-
Karjalaan ja Laatokan ympäri.

Yhdistys tukee Maanpuolustuskorkeakoulua kannusta-
malla jäsenistöään osallistumaan ainelaitosten johtamaan 
mentorointiin. Perinneyhdistyksen jäsenillä on ollut mah-
dollisuus osallistua erikseen sovittavalla tavalla korkea-
koulun tilaisuuksiin ja seurata korkeakoulun harjoituksia.106 
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Kansainvälisten asioiden johtaminen

P uolustusvoimien kasvaneen kansainvälisen puolus-
tuspoliittisen yhteistyön takia Maanpuolustuskorkea-
koulun velvoitteet ovat lisääntyneet. Tämän johdosta 

korkeakoululle muodostettiin vuonna 1996 kansainvälisten 
asioiden työryhmä valmistelemaan tehtäviä ja velvoitteita. 
Työryhmän tehtävinä oli koordinoida kansainvälisen puo-
lustuspoliittisen yhteistyön edellyttämää koulutusta Maan-
puolustuskorkeakoulussa, valmistella korkeakoulun osallis-
tumista kansainvälisen yhteistyön tilaisuuksiin sekä tehdä 
esityksiä korkeakoulun henkilöstön valitsemiseksi merkittä-
viin kansainvälisen yhteistyön tilaisuuksiin.1 

Työryhmä päätti heti ensimmäisessä kokouksessaan 
helmikuussa 1996 velvoittaa laitokset laatimaan esitykset 
kansainvälisten asioiden opettamisesta eri kurssitasoilla. 
Työ oli määrä tehdä kevään aikana. Lisäksi työryhmä laati 
suunnitelman, jonka mukaan korkeakoulun tuli esittää 
henkilöitä osallistumaan rauhankumppanuustapahtumiin ja 

-opetustilaisuuksiin.2 
Seuraavassa kokouksessa toukokuussa 1996 käsiteltiin 

kansainvälisten asioiden opettamista ja sisällyttämistä ope-
tussuunnitelmaan sekä kustannusten kattamista. Työryhmä 
päätyi seuraaviin johtopäätöksiin: 

”PfP-sopimuksista (Partnership for Peace) aiheutuvat yksityis-
kohtaiset PARP-vaatimukset (Planning and Review Process) 
koulutetaan toimintaan osallistuvissa joukko-osastoissa. Maan-
puolustuskorkeakoulussa annetaan rauhanturvatoiminnasta up-
seerintutkintoihin liittyvää teoreettista ja yksityiskohtaista tietoa, 
mutta varsinainen rauhanturvakoulutus on edelleen tarkoituk-
senmukaista pitää YK-koulutuskeskuksen vastuulla. Esiupseeri-
kurssilla kansainväliset asiat sisällytetään yhteisiin opintoihin ei-
kä erillistä esikunta- tai karttaharjoitusta järjestetä. Yleisesikun-
taupseerikurssilla järjestetään koko kurssille yhteinen harjoitus 
kansainvälisen esikunnan toiminnasta, jossa yhdistetään strategi-
nen/kansainvälisen taso, operatiivinen toiminta, esikuntapalvelu 
ja vieraan kielen käyttö. Vieraan kielen opetus keskittyy perus-

Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisen toiminnan merkitys on koko ajan lisääntynyt Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkimuksessa ja opetuksessa. Kriisinhallintaoperaatioiden ja kansainvälisten oikeussääntöjen 
osaamisen vaatimukset ovat korostaneet opetuksen sisällöllisiä vaatimuksia. Maanpuolustus-
korkeakoulu tekee myös kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ulkomaalaisten sotakorkeakoulujen, 
puolustusakatemioiden ja tutkimusinstituuttien kanssa.
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kansainvälistä divisioonatason esikunnan harjoitusta. 
Kokous keskusteli Pääesikunnan kansainvälisellä osastolla 

laaditusta ehdotuksesta ”Kansainvälisyys upseerin perus-
koulutuksessa”. Todettiin, että kielitaidon kehittäminen 
oli nähty liian kapea-alaisesti vain oppituntien lisäämisenä 
eikä kokonaisvaltaisena kaikkeen opetukseen ja toimintaan 
liittyvänä osatekijänä. Kokous päätti, että sihteeri laatii 
vastausluonnoksen Pääesikunnan pyynnön6 mukaisesti. 
Pääesikunnan koulutusosasto oli pyytänyt Maanpuolustus-
korkeakoululta ja Maanpuolustusopistolta ideoita kansain-
välisen koulutuksen kehittämiseksi. 

Lisäksi käsiteltiin Perustutkinto-osaston majuri Hannu 
Hyppösen laatima esitys7 ”Kansainvälisyys upseerin tut-
kinnossa ja kadettien koulutuksessa Maanpuolustuskorke-
akoulussa”. Kolmisivuisessa esityksessä käsiteltiin edelly-
tysten luomista, kielen opetuksen kehittämistä, kielten 
opiskelun kannustamista sekä kansainvälisyyttä upseerin 
tutkinnossa ja kadettien koulutuksessa. Käydyssä keskus-
telussa todettiin, että oli tarpeen käynnistää selvitys, jossa 
tarkastellaan, miten kansainväliseen toimintaan liittyviä 
valmiuksia on tarpeen parantaa korkeakoulussa. 

Työryhmän sihteeri, everstiluutnantti Juhani Loikkanen 
aloitti korkeakoulussa Johtamisen laitoksessa syyskuun 
alussa 1997 suunnittelemalla muun muassa jatkotutkin-
tokurssien kansainväliset harjoitukset sekä sodan oikeus-
sääntöjen opetuksen. Lisäksi hän vastasi kansainvälisten 
asioiden hoitamisesta.8 Everstiluutnantti Loikkasen laatima 

tutkintoon, jatkotutkinnon kielenopetus (0,5 ov) on syytä antaa 
esiupseerikurssin aikana, samalla tuetaan itseopiskelua ja luo-
daan kielitaidon testausmahdollisuudet.”

Asiakirjan liitteessä oli taulukko eri laitosten vastuista 
eri kurssitasoilla. Sen mukaan Strategian laitoksen vas-
tuulle kuuluivat valtio-oppi, kansainvälinen politiikka ja 
eri järjestöt kaikilla kurssitasoilla. Taktiikan laitoksen tuli 
opettaa kadeteille käsitteet ja karttamerkit sekä yleisesi-
kuntaupseerikurssille toimintaa ja toiminnan suunnittelua 
kansainvälisessä esikunnassa. Johtamisen ja hallinnon 
laitoksen tuli opettaa kadeteille säännöt ja oikeussäännöt, 
esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikursseille kansainvälisen 
esikunnan toimintaa. Koulutustaidon laitoksen vastuulla 
oli kielikoulutus kadeteille ja esiupseerikurssille. Tekniikan 
laitokselle kuuluivat viesti- ja atk-välineet sekä standardit 
kaikilla kurssitasoilla.3 

Vuoden 1997 joulukuussa pidetyssä kokouksessa4 
keskusteltiin säätiöiden matka-apurahojen saamisesta ulko-
maisten opintomatkojen kustannusten kattamiseen sekä 
PfP-toimintaan osallistumisen linjauksista. Siihen liittyen 
käsiteltiin Pääesikunnan koulutusosaston laatima taulukko5 
kansainvälisen koulutuksen tavoitteista. Siinä oli kadeteille 
asetettu kielitaidon vaatimuksena sotilaskielitaidon lisäksi 
osallistuminen yleiseen kielitutkintoon. Esiupseerikurssille 
oli yleisen kielitutkinnon lisäksi esitetty yhden opintoviikon 
kansainvälisen prikaatin esikuntaharjoitusta. Yleisesikun-
taupseerikurssille oli samoin esitetty yhden opintoviikon 

Maanpuolustuskorkeakoulun toiminta kiinnostaa ulkomaisia kollegoita. 
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ohje Maanpuolustuskorkeakoulun kansainvälisistä yhte-
yksistä vahvistettiin maaliskuussa 1998. Siinä määritet-
tiin tavoitteet korkeakoulun kansainvälisille yhteyksille. 
Yhteyksistä ulkomaisiin maanpuolustuskorkeakouluihin 
tuli saada hyötyä sekä Maanpuolustuskorkeakoululle että 
Puolustusvoimille. Ensisijaiseksi kohderyhmäksi todettiin lä-
hialueen maat. Ohjeen mukaan opettajavaihdon koordinoi 
korkeakoulu ja päätökset yhteyksistä tekee rehtori. Lisäksi 
ohjeessa listattiin erilaisia yhteistoimintamuotoja, kuten 
luennoitsijavierailut, opiskelija- ja opettajavaihdot sekä 
opetusaineiston vaihto.9 

Vuoden 1999 lopulla pidetyssä kansainvälisen työryh-
män kokouksessa käsiteltiin sihteerin laatimaa esitystä10 
kansainvälisen koulutuksen opettajaresurssien kehittä-
misestä. Loikkasen laatimassa esityksessä todettiin, että 
pääosa koulutuksen asiakokonaisuuksista on jo jossain 
muodossa mukana opetusohjelmissa. Esityksen mukaan 
lisätarkasteluja vaativat kriisinhallintaan liittyvien asioiden 
kouluttaminen ja kielikoulutuksen tehostaminen. Keskei-
seksi ongelmaksi oli muodostunut tarvittavien opettajien 
puute, mikä oli tullut selvästi esille vuosien 1998 ja 1999 
esiupseerikurssin ja yleisesikuntaupseerikurssin kansainväli-
sissä esikuntaharjoituksissa. 

Loikkanen esitti muun muassa päätoimisen opettajan 
nimeämistä vastaamaan kansainvälisestä koulutuksesta ja 
vähintään kymmenen opettajan nimeämistä kansainväli-
siksi kouluttajiksi ja heidän ammattitaitonsa ylläpitämistä. 
Lisäksi hän esitti sotilaslakimiehen saamista kansainvälisten 
oikeudellisten kysymysten käsittelyä ja tutkimusta varten. 

Asioiden käsittelyssä kokous totesi, että kadeteille oli 
ensimmäisen kerran järjestetty rauhanturvaamistoiminnan 
perusteita sisältänyt harjoitus Porin Prikaatissa. Koke-
mukset olivat erittäin myönteiset, joten pidettiin tärkeänä 
harjoituksen pitämistä myös tulevilla kadettikursseilla. 
Kokous päätti esittää kansainvälisten esikuntaharjoitusten 
vastuu-upseeriksi everstiluutnantti Juhani Loikkasta. Hänen 
tehtäväkseen tuli muun muassa vastata kansainvälisten esi-
kuntaharjoitusten suunnittelusta, valmistelusta, toimeenpa-
nosta ja jatkokehittelystä.11 

Kansainvälisten asioiden koulutus

Kadettien koulutus

Kadettien kansainvälinen koulutus sisälsi alkuvaiheessa 
lähinnä kielikoulutusta. Edellä todettujen suunniteltuvaihei-
den jälkeen myös harjoitustoiminta tuli mukaan kansain-
väliseen koulutukseen. Kadettien ensimmäinen yhden 
opintoviikon kansainvälinen harjoitus pidettiin maaliskuus-
sa 1999 Porin Prikaatissa Säkylässä. Opetussuunnitelman 
mukaista kertausharjoitusta ei kyetty järjestämään 82. 
Kadettikurssille. Tähän varattu aika käytettiin osittain 

kansainvälisen harjoituksen järjestämiseen. Harjoituksen 
tarkoituksena oli antaa kadeteille kuva kansainvälisen val-
miusjoukon toiminnasta ja kansainvälisestä harjoituksesta. 
Harjoituksen yksittäisiä aiheita olivat kulunvalvontapaikan 
järjestelyt, ajoneuvo- ja jalkapartiointi, saattuetoiminta 
sekä tilanneselostuksen pitäminen englanniksi.12 

Esimerkkinä harjoitustoiminnasta Johtamisen laitok-
sen vastuulla ollut vuoden 2003 harjoitus pidettiin 88. 
Kadettikurssille Säkylässä yhteistoiminnassa Porin Prikaatin 
kanssa. Harjoitukseen osallistui maavoimalinja. Kansain-
välisen harjoituksen tavoitteena oli, että kadetti tuntee 
Suomen rauhanturvaamisen osallistumisen perusteet ja 
käynnissä olevat rauhanturvaoperaatiot, tuntee Suomen 
tavoitteet kansainvälisessä kriisinhallinnassa, tietää nuoren 
upseerin rauhaturvatehtävät ja niihin hakeutumisen, tietää 
joukkueen johtajan ja komppanian varapäällikön tehtä-
vät kriisinhallintaoperaatiossa sekä osaa taisteluteknisiä 
periaatteita kriisinhallintaoperaatioissa. Saadun palautteen 
perusteella kurssin sisältö ja tavoitteet oli syytä jatkossakin 
pitää samanlaisina.13 

Kansainvälisen koulutuksen kiinnostuksen lisäämiseksi 
kadetit osallistuivat sodan oikeussääntökilpailuihin Italiassa 
San Remossa 2004. Suomi osallistui ensimmäistä kertaa 
kyseiseen kilpailuun. Osallistujat olivat 88. Kadettikurssil-
ta ja 71. Merikadettikurssilta. Sekajoukkueiden sarjassa 
kadettiylikersantti Antti Korven joukkue palkittiin kisojen 
parhaana.14 

Vuoden 2012 sotatieteiden kandidaatin johtamisen 
aineopintoihin sisältyy kolmen opintopisteen opintojakso 
”Sotilaallisen kriisinhallinnan perusteet”. Siihen sisältyvät 
aiheet kuten Puolustusvoimien kansainvälisen toiminnan 
perusteet, kansainvälinen oikeus ja sodan lait, Puolus-
tusvoimien kansainvälisten operaatioiden erityispiirteet, 
ryhmätason toiminta Puolustusvoimien kansainvälisissä 
operaatioissa, johtaminen vieraassa kulttuurissa sekä viikon 
mittainen kansainvälinen harjoitus. Opintojaksolle on va-
rattu kadettikurssin opetussuunnitelmasta yleensä noin 80 
tuntia, joista luentoja on noin 25 tuntia, ryhmätöitä noin 
15 tuntia ja sotaharjoituksena toteutettava kansainvälinen 
harjoitus noin 40 tuntia.15

Sotatieteiden maisterin tutkintovaatimusten johtamisen 
syventävien opintojen valinnaisena kolmen opintopisteen 
opintojaksona on ”Johtaminen kriisinhallintaoperaatiois-
sa”. Opintojaksolla käsitellään seuraavia kokonaisuuksia: 
kokonaisvaltainen kriisinhallinta, työskentely monikansal-
lisessa ympäristössä sekä niiden kriisialueet ja johtamisen 
erityispiirteet ja kansainvälinen esikuntarakenne. Opinto-
jakso koostuu kriisinhallinnan yleisluennoista sekä esikun-
tapalveluun perehtymisestä. Opintojakson aikana järjeste-
tään harjoitus, jossa opiskelijat tutustuvat kansainväliseen 
esikuntatyöskentelyyn. Opintojaksolla on luento-opetusta 
24 tuntia ja itseopiskelua seitsemän tuntia. Harjoituksen 
pituus on 50 tuntia. Opetuskielenä on englanti.
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Esiupseerikurssi

Esiupseerikurssin opetusohjelmaan lisättiin kansainvälinen 
harjoitus myös 1990-luvun lopulla. Esiupseerikurssin 52 
opetusohjelmaan kuulunut kansainvälinen esikuntaharjoi-
tus toteutettiin kesäkuussa 1999. Toimeenpanosta vastasi 
Johtamisen laitos. Harjoituksen tavoitteina oli muun mu-
assa tutustua monikansallisen prikaatin esikunnan organi-
saatioon, esikuntatyöskentelyyn ja johtamisen perusteisiin 
sekä tutustua suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin 
periaatteisiin rauhanturvaamisoperaatiossa. Harjoituksen 
kielenä oli englanti.16 

Vuonna 2012 voimassa olevan esiupseerikurssin opetus-
suunnitelmaan sisältyy seitsemän opintopisteen opinto-
jakso ”Esikuntatyöskentelyn ja toimeenpanon perusteet”, 
jossa on kansainvälistä osaamista kehittävä osajakso. Sen 
keskeinen sisältö koostuu kansainvälisen kriisinhallinnan 
periaatteista ja juridisesta perustasta. Lisäksi jaksolla 
perehdytään monikansallisen esikunnan rakenteeseen 
ja toimintaperiaatteisiin sekä kriisinhallintaoperaatiossa 
käytettävään taktiikkaan ja voimankäyttöön. Kansainväli-
sessä harjoituksessa harjaannutaan toimimaan prikaatin tai 
sitä ylemmän monikansallisen esikunnan esikuntaupseerin 
tehtävissä. 

Osajakson opetus jakaantuu kahteen vaiheeseen: valmis-
tavaan ja perusteita antavaan vaiheeseen, joka toteutetaan 
Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä sovellettuun esikunta-
harjoitukseen, joka toteutetaan Ruotsissa. Opintojaksolla 

käsitellään kansainvälisesti yhteensopivaa suunnittelupro-
sessia (FINGOP) operatiivisen suunnittelun työkaluna.17 

Yleisesikuntaupseerikurssi

Ensimmäinen yleisesikuntaupseerikurssin kansainvälisen 
esikunnan harjoitus pidettiin lokakuussa 1996. Harjoitus 
oli ensimmäistä kertaa opetusohjelmassa, minkä vuoksi 
korkeakoulu joutui tukeutumaan ulkopuolisiin kouluttajiin. 
Harjoitus toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa 
muodostui kansainvälisen esikunnan työskentelyn perus-
teista ja toinen oli harjoittelua esikunnittain.18 

Yleisesikuntaupseerikurssin kansainvälinen esikunta-
harjoitus pidettiin 2000-luvun alussa pääasiassa omin 
opettajavoimin Suomessa. Vuoden 2002 noin viikon 
mittainen harjoitus pidettiin touko-kesäkuun vaihteessa 
edellisen vuoden mallia noudattaen. Harjoituksen vetäjinä 
olivat Taktiikan laitoksen upseerit. Harjoituksen tavoitteina 
oli tutustuttaa opiskelijat kansainvälisen operaation suun-
nitteluprosessiin sekä parantaa opiskelijoiden valmiuksia 
kansainväliseen esikuntatyöskentelyyn, siinä vaadittavan 
englannin kielen käyttöön ja esittelyiden pitämiseen. 
Lisäksi yhtenä kirjoittamattomana tavoitteena oli madaltaa 
kynnystä kansainvälisiin tehtäviin. 

Harjoituksen oppilaspalaute oli 3,85 asteikolla yhdestä 
viiteen. Opettajien asenne sekä harjoituksen ilmapiiri sai 
erityistä kiitosta. Opettajapalautteessa pohdittiin täysin 
kotimaisin voimin pidetyn harjoituksen elävöittämistä 

Euroopan unionin sotilaskomitean puheenjohtajan, kenraali Patrick De Rousiersin vierailu tammikuussa 2013. Kenraali esitelmöi eurooppa-
laisesta sotilasyhteistyöstä. 
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kansainvälisin kytkennöin. Yhtenä vaihtoehtona pohdit-
tiin yhteistyön tiivistämistä esimerkiksi Defence School 
of Languagen (UK) kanssa niin, että se tukisi harjoitusta 
muutamalla opettajalla. Opiskelijoiden lähtötaso todettiin 
varsin vaihtelevaksi sekä kielellisesti että kansainvälisen 
kokemuksen perusteella. Opetus tapahtui osin englanniksi 
ja osin suomeksi.19 

Vuoden 2012 yleisesikuntaupseerikurssin sisältyy useita 
kansainvälisiä valmiuksia lisääviä opintojaksoja. Johtamisen 
ja sotilaspedagogiikan sekä Taktiikan laitokset järjestävät 
yhteisen kolmen opintopisteen opintojakson ”Johtaminen 
kansainvälisessä esikunnassa ja kriisinhallinnassa käytettävä 
taktiikka”. Opintojaksolla opiskelija perehtyy kansainvälisen 
operaation suunnittelu- ja johtamisprosessiin sekä teoriassa 
että käytännössä. Opiskelija työskentelee monikansallisen 
komponenttitason esikunnan esikuntaupseerina kan-
sainvälisen harjoituksen aikana. Opintojakso muodostuu 
kriisinhallintatoimintaympäristössä toteutettavasta sovelta-
vasta esikuntaharjoituksesta (CJSE Combined Joined Staff 
Exercise) sekä siihen valmistavasta jaksosta. 

Strategian opintoihin sisältyy neljä kansainvälisiä valmiuk-
sia kehittävää opintojaksoa. Kriisinhallinta-opintojakson 
aikana käsitellään kansallisen kriisinhallinnan kokonaisuutta 
kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan konseptin kautta. Lisäksi 
käsitellään YK:n, Euroopan unionin ja Naton kriisinhallin-
tatehtävien yleisiä periaatteita ja kehitysnäkymiä.  Opin-

tojakson päätteeksi toteutetaan paneelikeskustelu, jossa 
hyödynnetään opiskelijoiden kokemuksia kriisinhallintaope-
raatioista.

Nordic Security Seminar -opintojakson aikana käsitellään 
Pohjois-Euroopan turvallisuusympäristössä vaikuttavia 
muutostekijöitä ja eri Pohjoismaiden turvallisuuspoliittisten 
ratkaisujen perusteita. Lisäksi pohditaan pohjoismaisen 
puolustusyhteistyön kehitysnäkymiä.

Sotilasstrategia ja kansainväliset kon�iktit -opintojakson 
tavoitteena on perehtyä tärkeimpien kansainvälisen yhtei-
sön turvallisuusorganisaatioiden toimintaan ja keskeisten 
maailmanpolitiikan toimijoiden turvallisuuspoliittisiin ja 
sotilasstrategisiin tavoiteasetteluihin ja niiden vaikutuksiin 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Opintojakson 
aikana käsitellään lisäksi ajankohtaisia kansainvälisen 
turvallisuuden erityiskysymysten historiallisia taustoja ja 
kehityskulkuja

Euroopan unioni ja Nato turvallisuustoimijoina -opin-
tojakson aikana toteutetaan opintomatka, jonka aika-
na tutustutaan EU:n ja Naton toimielimiin ja Euroopan 
historiallisen turvallisuuskehityksen kannalta merkittävään 
kohteeseen.

Ulkomailla tutkintoa suorittavien 

upseerien ohjauksen muutos 

Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Ilkka Hollo siirsi 

Suomi isännöi rauhankumppanuusmaiden ja Naton esikuntaharjoitusta Maanpuolustuskorkeakoulussa vuonna 2001. 
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vuodesta 2002 alkaen ulkomaille tutkintoaan suorittavien 
upseerien valinnan, seurannan ja muut asiaan liittyvät 
toimenpiteet Pääesikunnan koulutusosastolta Maanpuolus-
tuskorkeakoululle. Päätöksen mukaan kyseiset upseerit tuli 
komentaa korkeakouluun korkeintaan kaksi viikkoa ennen 
ulkomaankomennusta opiskeluun valmistautumista ja 
tulevaan toimintaympäristöön perehtymistä varten. Upsee-
rien ohjaukseen liittyen tehtäviin hakumenettely siirrettiin 
myös korkeakoulun vastuulle. Pääesikunta siirsi opiskelun 
aiheuttamia kuluja vastaavan summan Maanpuolustuskor-
keakoululle, jonka vastuulle jäi korvausten maksaminen 
virkaehtosopimusten mukaisesti. 

Perusteena tälle muutokselle esittelyssä todettiin, että 
koska korkeakoulu vastasi ulkomaisten kurssien vastaa-
vuusmärittelystä, loi tämä järjestely osaltaan paremmat 
edellytykset asian hoitamiseen jo etukäteen.20 

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiset tapaamiset

Pohjoismaisten maanpuolustuskorkeakoulujen rehtorien 
kesken on järjestetty vuosittaisia tapaamisia eri Pohjois-
maissa. Kokousten päämääränä on vuosittain ollut sopia 
koulujen välisistä konkreettisista yhteistyömuodoista. 

Kokoontumisen sisältöjä ja muotoja on ajoittain tarkis-
tettu. Vuonna 1994 tarkistus käynnistyi Ruotsin Militär-
högskolanin aloitteesta, joka oli tehnyt aloitteen muille 
Pohjoismaille sota- ja esikuntakorkeakoulujen välisen 
yhteistoiminnan kehittämisestä. Syyskuussa 1994 pohjois-
maisten sotakorkeakoulujen kokouksessa päätettiin asettaa 
yhteispohjoismainen työryhmä kartoittamaan yhteistoimin-
nan tarpeita ja mahdollisuuksia.21 

Vuoden 1998 kokoukseen Kööpenhaminassa osallistui 
myös uutena jäsenenä Baltian esiupseerikoulun (Baltic De-
fence College) johtaja. Kokouksessa sovittiin, että hän voi 
osallistua ulkojäsenenä rehtorikokouksiin. Tuolloin kokouk-
sessa käsiteltiin muun muassa kirjastojen välistä yhteistoi-
mintaa, opettaja- ja tutkijavaihtoa, Baltian esiupseerikoulua 
ja doktriineja ja niiden kehitystä sekä vaihdettiin kokemuk-
sia opetuksesta ja tutkimuksesta.22 

Vuonna 2003 kokous järjestettiin syksyllä Tanskassa. 
Kokoukseen osallistui eversti Hannu Aikio rehtorin ollessa 
estynyt. Maanpuolustuskorkeakoulun esittelyssä erityistä 
huomiota herätti opintojen onnistunut rinnastaminen sivii-
litutkintoihin. Bolognan prosessin esittelyn yhteydessä jäi 
vaikutelma, että asiaa oli pohdittu vain Suomessa ja Ruot-
sissa. Pohjoismaiden yhteisen maanpuolustuskorkeakoulun 
perustamista ei nähty mahdollisena silloisessa poliittisessa 
tilanteessa ja eri maiden puolustusvoimien erilaisten int-
ressien takia. Seuraava kokous pidettiin Suomessa vuonna 
2004.23 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri 
Seppo Tanskanen totesi, että Pohjoismaiden rehtorien 
tapaamiset olivat säännönmukaista, mutta ”aika vähän 
niistä jäi käteen sellaista, jota olisimme voineet suoraan hyödyn-
tää”. Lisäksi tuli esille, että hän oli ilmeisesti ensimmäinen 
rehtorivieras Venäjän uudessa Yleisesikunta-akatemiassa ja 
Kiinan sotilasyliopistossa.24 

Maanpuolustuskorkeakoulun ja Ruotsin Försvarshögsko-
lanin välillä yhteistoiminta on ollut jatkuvaa ja monipuo-
lista. Ajoittain on pidetty kehittämisseminaareja, kuten 
vuonna 1999 Tukholmassa. Kokouksen tarkoituksena oli 
jatkaa korkeakoulujen välisen yhteyksien kehittämistä, so-
pia yksityiskohtaisten yhteistoimintamuotojen jatkamisesta 
ja uusien kehittämisestä. Kokoukseen osallistuivat Maan-
puolustuskorkeakoulun rehtorin johtamana ainelaitosten 
johtajat. 

Yhteisten neuvottelujen ohella ainelaitokset kävivät 
kahdenvälisiä keskusteluja toimintamuodoista ja niiden 
kehittämisestä. Yhtenä keskeisenä teemana oli kansainvä-
lisen esikuntakoulutuksen yhteistyömuotojen kehittämi-
nen.25 Yhteistyö on johtanut Maanpuolustuskorkeakoulun 
Jatkotutkinto-osaston osallistumiseen Ruotsissa järjestet-
tyyn kansainväliseen esikuntaharjoitukseen. Samoin kor-
keakoulut ovat toteuttaneet keskinäistä virkamiesvaihtoa 
kansainvälisen virkamiesvaihdon puitteissa.

Pohjoismaiset kadettipäivät

Pohjoismaiset kadettipäivät on järjestetty vuorovuosin 
eri Pohjoismaissa. Niiden sisältö muodostui 1990-luvulla 
erilaisista maiden välisistä kilpailuista sekä vaihtelevasta 
vapaa-ajan ohjelmasta. Myöhemmin päivien sisältöä on 
muokattu akateemisempaan ja kansainvälistä yhteistyötä 
kehittävämpään suuntaan.

Eversti Hannu Aikion muistelee Kadettipäivien sisällön-
tarkistusta vuonna 2003: 

”Rahoitusvaikeuksista ja rekrytointiin sekä muihin paikallisiin 
ongelmiin vedoten Ruotsi ei isännöinyt kadettipäiviä 2003 ja 
niitä oltiin taas perumassa. Pidimme koulun johtajien kokouk-
sen Tukholmassa, jossa esitin olevamme valmiina isännöimään 
seuraavat kadettipäivät, mutta samalla esitin konseptin muut-
tamista. Pienemmät joukkueet, mukaan akateeminen seminaa-
ri ja kilpailujoukkueet muodostetaan monikansallisiksi. Mo-
nista vastusteluista ja muutosvastarinnasta huolimatta tämä 
muoto on sitten vakiintunut. Ja mitä olen seurannut, niin ka-
dettien palaute on ollut hyvää.” 26

Maanpuolustuskorkeakoulu isännöi viimeksi vuonna 2011 
toukokuussa vuosittaista Nordic Cadet Meeting (NOKA) 
-tapahtumaa, jossa pohjoismaiset kadetit kilpailivat eri 
urheilulajeissa sekä osallistuivat kansainvälisiin seminaarei-
hin. Kansainväliset kilpailujoukkueet koottiin eri maiden 
kadettikoulujen opiskelijoista. 

Pohjoismaisten kadettikoulujen välinen yhteistyö on 
muutoinkin tiivistä. Maanpuolustuskorkeakoulun kadetit 
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vierailevat vuosittain Ruotsin, Norjan ja Tanskan kadet-
tikoulujen tapahtumissa, muun muassa koulujen vuosi-
juhlissa. Muutaman päivän mittaisilla vierailuilla juhlitaan 
tietenkin asiaankuuluvasti, mutta samalla myös tutustutaan 
paikalliseen upseerikoulutukseen, kulttuuriin sekä luodaan 
ystävyyssuhteita.27 

Maanpuolustuskorkeakoulu osallistui vuonna 2012 
Tukholmassa, Ruotsissa järjestetyille pohjoismaisille kadetti-
päiville, joille kokoontui yhteensä 120 kadettia. Suomesta 
osallistui 40 kadettia. Kadettien mukana tapahtumaan 
osallistuivat myös jokaisen maan kadettikoulujen johtajat ja 
kadettien opettajia. Kadettipäivillä kadetit osallistuivat etii-
kan, sotahistorian, johtamisen ja taktiikan seminaareihin. 
Tapahtuman toisen teeman, urheilun ja liikunnan, mukai-
sesti kadetit osallistuivat myös urheilukilpailuun monikan-
sallisin joukkuein.28 

Tohtorikoulutus 

Maanpuolustuskorkeakoulun teki vuoden 2012 lopulla 
Ruotsin Försvarshögskolanin kanssa yhteistoimintasopi-
muksen, joka mahdollistaa kymmenen ruotsalaisen jatko-
opiskelijan kiintiön Maanpuolustuskorkeakoulun tohtori-
koulutusohjelmassa. Maanpuolustuskorkeakoulu määrittää 
ne tutkimusalueet, joille ruotsalaiset jatko-opiskelijat teke-
vät väitöstutkimustaan. Sopimus vahvistaa pohjoismaista 
yhteistyötä sotatieteiden alalla.29 

Maanpuolustuskorkeakoululla on käytössään kansainvälisten vaati-
musten mukainen kuntoesterata. 



Aloittaessani vuonna 2009 Maan-
puolustuskorkeakoulun rehtorina 
korkeakoulun asema oli vakiintunut. 

Toimintaa ohjattiin pitkälti laajan turvalli-
suuskäsityksen antamien viittojen mukai-
sesti, mikä tarkoitti sitä, että monessa oltiin 
mukana ja montaa rautaa pyrittiin pitämään 
kuumana samanaikaisesti. Pilvien noustessa 
kansantalouden taivaalle jouduttiin myös 
Santahaminassa sen tosiasian eteen, et-
tei toimintojen monipuolistuminen voinut 
jatkossa nojata lisääntyvän rahoituksen ja 
kasvavan henkilöstön varaan. Sen sijaan 
2010-luvulle ulottuvat näkymät tarjosivat 
vain supistuvia henkilöstöresursseja ja las-
kevaa rahoitusta.

Vuoden 2009 lopulla oltiin tilanteessa, 
jossa oli pohdittava uutta suuntaa, jotta 
edessä olleisiin muutoksiin voitaisiin va-
rautua ennakoivasti. Syksyn aikana kypsyi 
kaksi keskeistä linjausta, joista rehtorina 
keskustelin niin vararehtorin, hallintojohtajan 
kuin tutkimusjohtajankin kanssa. Tiivisty-
neen johtoryhmätyöskentelyn avulla vuoden 
2010 alkupuolella julkaistiin korkeakoulun 
uusi strategia.

Korkeakoulun 
koko to imin ta 
oli keskitet tävä 
Santahaminaan 
ja toiminnassa oli 
keskityttävä vain 
ydinto imintojen 
kannalta keskeisil-
le alueille. Keskit-
täminen tarkoitti 
käytännössä uu-
den talon rakenta-
mista, jotta saaren 
ulkopuolella olevat 
korkeakoulun osat 
voitaisiin keskittää 
yhdelle kampusalu-
eelle ja jotta kasvavalle opiskelijamäärälle 
olisi riittävästi tilaa. 

Edessä olleiden säästöjen takia tavoite 
tuntui mahdottomalta, sillä Puolustusvoimat 
pyrki koko ajan pienentämään kiinteistö-
kantaansa kustannusten karsimiseksi. Tässä 
kohtaa kuitenkin numerot puhuivat puoles-
taan. Hallintojohtajan taitavan valmistelun 
kautta oli osoitettavissa aukottomasti, että 
vanhoista ja kalliista kiinteistöistä luopumi-
nen ja toimintojen keskittäminen uuteen 
rakennukseen toisi merkittäviä taloudellisia 
säästöjä. Lisäksi oli selvää, että keskittämi-
nen mahdollistaisi pienemmän henkilöstöko-
koonpanon sekä tehokkaamman opetuksen 
ja tutkimuksen toteuttamisen. Mielestäni 

kommodori Aulis Minkkinen teki korkea-
koulun hallintojohtajana mahdottomasta 
mahdollisen. 

Maanpuolustuskorkeakoulun Helsingin 
Maurinkadulla oleva tieteellinen kirjasto on 
yksi Santahaminaan keskitettävistä korkea-
koulun osista. Syksyllä 2009 olin hankalan 
tilanteen edessä, kun Maanpuolustuskor-

keakoulun kirjas-
ton sijoittamisesta 
Helsingin yliopiston 
uuteen Kaisa-talon 
kirjastoon oli jo 
tehty aiesopimus. 
Kirjasto oli pääse-
mässä vanhoista ja 
kylmistä tiloistaan 
uusiin moderneihin 
tiloihin aivan ydin-
keskustaan. 

Rehtorina en 
kuitenkaan voinut 
hyväksyä ajatusta, 
että Maanpuolus-
tuskorkeakoulun 
opiskelijoiden ja 

tutkijoiden kirjasto siirtyisi nykyistäkin 
kauemmaksi opiskelijoista. Puratin aiesopi-
muksen ja kerroin kirjaston henkilöstölle San-
tahaminaan suunnitellusta uudisrakennuk-
sesta. En saanut kovin suurta ymmärrystä, 
mikä on ymmärrettävää, sillä uudisrakennus 
tuntui heidän näkökulmastaan pilvilinnojen 
rakentamiselta. Loppu hyvin kaikki hyvin, 
sillä uudet tilat ovat vihdoin toteutumassa 
Santahaminaan.

Keskittymisellä ydintehtäviin haluttiin 
purkaa pois kaikki vuosikymmenien aikana 
kehittyneet, sotatieteiden näkökulmasta vä-
hemmän tärkeät toiminnot. Vasta tulevaisuus 
näyttää, miten tällä alueella onnistutaan. 
Ennusmerkit ovat kuitenkin olleet lupaavia.

Kenraalimajuri Vesa Tynkkynen
REHTORI 2009 – 2013

Keskittäminen
ja keskittyminen

”Tässä kohtaa
kuitenkin numerot

puhuivat
puolestaan.”
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Muu kansainvälinen yhteistyö

Nato- ja PfP-maiden rehtoreiden tapaaminen 

Naton Maanpuolustuskorkeakoulujen johtajien vuosittaiset 
kokoukset alkoivat vuonna 1970. Vuonna 1991, Naton 
Rooman huippukokouksen jälkeen liitettiin kutsuttujen 
joukkoon PfP-maiden ja ETYJ-maiden vastaavien sotakor-
keakoulujen tai turvallisuuspolitiikka opettavien koulujen 
johtajat. Naton sotilaskomitea tarkistaa vuosittain kutsut-
tavien maiden listan. Kokousten tarkoituksena oli vaihtaa 
mielipiteitä korkeinta sotilaallista opetusta antavien opetus-
laitosten johtajien välillä opetusohjelmien ja -menetelmien 
kehittämiseksi.30 

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori kutsuttiin myös 
vuosittain Naton ja PfP-maiden maanpuolustuskorkea-
koulujen rehtoreiden kokoukseen. Tapaamisissa käsiteltiin 
kulloinkin sotilaskorkeakoulujen ajankohtaisia asioita 
alustusten muodossa. Esimerkiksi vuonna 1998 kokous 
pidettiin Roomassa. Oman maanpuolustuskorkeakoulunsa 
toimintaa esittelivät rehtorit Itävallasta, Kanadasta ja Nato 
Defence Collegesta. Lisäksi käsiteltiin ranskalaisen ja venä-
läisen edustajan alustamina Euroopan turvallisuustilannetta 
sekä Naton ja Venäjän yhteistoimintaa. Seuraava kokous 
pidettiin Oslossa. Pidettyjen esitysten väliset ajat tarjosivat 
hyvän mahdollisuuden kahdenvälisiin tapaamisiin. Tuossa 
kokouksessa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori muun 
muassa sopi Unkarin kanssa vastavierailusta, Puolan kanssa 
yhteistyön kehittämisestä ja Itävallan kanssa selvityksestä 
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harjoituksiin osallistumisesta. Lisäksi Tšhekin ja Slovakian 
edustajat ilmoittivat halukkuutensa tutustua Maanpuolus-
tuskorkeakoulun toimintaan.31 

Opettajien kansainvälinen koulutus

Maanpuolustuskorkeakoulu sai vuonna 1996 tehtävän 
järjestää kaksi esikuntakurssia kansainvälisiin tehtäviin 
lähetettäville upseereille. Kummallekin kurssille valittiin 14 
suomalaista ja yksi virolainen opiskelija. Kurssi toteutettiin 
Tuusulassa yhteistoiminnassa Pääesikunnan Koulutusosas-
ton kanssa.32 Maanpuolustuskorkeakoulussa järjestettiin 
myös erillisiä kansainvälisiä esikuntakursseja, joille osallistui 
korkeakoulun opettajien lisäksi muita upseereita. Viides 
kansainvälinen esikuntakurssi (Finnish Staff Course for 
International Duties, FISCID) järjestettiin keväällä 1999. 
Kurssin tarkoituksena oli antaa osallistujille perusteet 
toimia YK:n mandaattiin perustuvien Nato-johtoisten rau-
haturvaoperaatioiden ja PfP-harjoitusten kansainvälisissä 
esikunnissa osastoupseerien ja yhteysupseerin tehtävissä. 
Viikon mittaisen kurssin aikana perehdyttiin monikansalli-
sen prikaatin esikunnan perusorganisaatioon ja työskente-
lyn perusteisiin sekä suunnittelu- ja päätöksentekoproses-
sin soveltamiseen rauhanturvaamisoperaatioissa. Kurssin 
opetuskielenä oli englanti.33 

Korkeakoulun opettajille annettiin myös valmentavaa 
koulutusta. Vuonna 2000 everstiluutnantti Juhani Loikka-
sen johtamalla kurssilla pidettiin korkeakoulun kansain-
välisissä esikuntaharjoituksissa opettajina toimiville viikon 
mittainen koulutustilaisuus. Opettajiksi oli hankittu kaksi 

everstiluutnanttia Englannin Joint Command and Staff 
Collegesta. Koulutustilaisuuden kertomuksen mukaan 
yleishavaintona oli kielitaidon kirjavuus ja osittain jopa 
heikkous.34 

Merkittävä osuus opettajien kansainvälisten valmiuksien 
lisäämisessä oli vuosittain ulkomaille tehdyillä opinto- ja 
koulutusmatkoilla. Maanpuolustuskorkeakoulu lähetti 
vuosittain tärkeysjärjestykseen asetetut matkaesityksensä 
Pääesikuntaan hyväksymistä varten. Niiden toteutumista 
edisti merkittävissä määrin Maanpuolustuskorkeakoulun 
tukisäätiön rahoitustuki. Esimerkiksi vuodeksi 1996 tehtyyn 
esitykseen sisältyi yhteensä 44 matkaa, joista 11 matkan 
rahoittajaksi oli merkitty tukisäätiö.35

Omat kansainväliset seminaarit

Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitokset ovat järjestäneet 
omia kansainvälisiä seminaareja. Esimerkiksi Strategian lai-
toksen järjestämä Suomenlinna-seminaari on saavuttanut 
vakiintuneen asemansa.

Esimerkiksi vuoden 2012 Suomenlinna-seminaari jär-
jestettiin 31.5.– 1.6.2012 Maanpuolustuskurssien tiloissa 
Kruununhaan Maneesissa. Seminaari pidettiin nyt jo 
viidettätoista kertaa, ja se keräsi Maneesiin noin 60–70 
osallistujaa useista eri maista ja organisaatioista. Semi-
naarin aiheena oli Euroopan turvallisuus ja transatlanttiset 
suhteet sekä niiden tulevaisuus. Seminaarissa korostettiin 
Naton jatkuvaa vitaliteettia ja tärkeyttä transatlanttisten 
suhteiden keskiössä. Keskusteluissa nousivat lisäksi esille 
Euroopan maiden puolustusbudjettien leikkaukset ja niiden 
vaikutukset Naton toimintamahdollisuuksiin. Naton roolia 
korostettiin muun muassa kyberturvallisuuden, kriisinhal-

Yhteistyö esimerkiksi Baltic Defence Collegen kanssa on tiivistä. 
Kuvassa rehtorit, lippueamiraali Veijo Taipalus ja kenraalimajuri 
Vitalijus Vaiksnoras. 

Strategian laitoksen kansainvälinen Suomenlinna-seminaari on  
saavuttanut mainetta yhteistoimintafoorumina. 
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linnan ja ydinpuolustuksen kysymyksissä. Keskusteluissa 
nousi esille myös Suomelle tärkeiden lähialueiden maiden, 
Ruotsin sekä Baltian, suhde Nato:on. 

Tilaisuudessa puhujina olivat Naton voimavarasuunnitte-
luosaston johtaja Frank Boland, Naton apulaispääsihteeri 
Stephen Evans, Naton Kyberturvallisuuskeskuksen johta-
ja, eversti Ilmar Tamm, asevalvonnan ja aseistariisunnan 
asiantuntija Edmund Seay, Naton ohjuspuolustusasian-
tuntija Jakub Cimoradsky, apulaisprofessori Toms Rostoks 
Latvian yliopistosta, Ruotsin Nato-suurlähettiläs Veronika 
Wand-Danielsson, alivaltiosihteeri Jaakko Laajava Suomen 
ulkoministeriöstä ja Joseph Manso, Yhdysvaltojen apulais-
suurlähettiläs Natossa.36 

Johtamisen laitos järjesti ensimmäisen kansainvälisen 
seminaarinsa yhteistoiminnassa Koulutustaidon laitoksen 
ja korkeakoulun esikunnan kanssa Säätytalossa lokakuussa 
2003. Seminaari käsitteli johtajuuden eettisiä kysymyksiä. 
Mukaan oli lupautunut verkottuneen tiedon huippuasian-
tuntijoita kotimaasta, Ruotsista, Norjasta sekä Englannista 
ja Yhdysvalloista.37 

Kansainvälisiä harjoituksia

Baltic Defence College osallistui esiupseerikurssin kansain-
väliseen esikuntaharjoitukseen vuonna 2000. Osallistujat 
majoittuivat Tuusulassa ja osallistuivat esiupseerikurssin 
harjoitukseen Santahaminassa. Collegen opettajat avusti-
vat opetuksessa.38 

Maanpuolustuskorkeakoulu tarjosi syyskuussa 2001 har-
joitustilat Naton ja PfP-maiden isolle esikuntaharjoitukselle 
nimeltään CJTF HQ (Combined Joint Task Force). Siihen 
osallistui yli 200 ulkomaista upseeria yli 20 eri maasta. 

Harjoituspuitteet olivat onnistuneet, ja korkeakoulu sai run-
saasti kokemusta ison esikuntaharjoituksen järjestelyistä.39 

Toinen vastaava laaja kansainvälinen harjoitus, Coopera-
tive Knowledge 2003, järjestettiin Santahaminassa Maan-
puolustuskorkeakoulun tiloissa ja korkeakoulun tukemana 
syyskuussa 2003. Harjoitus oli rauhankumppanuusohjel-
maan kuuluva johtamisjärjestelmäalan yhteentoimivuuden 
kehittämiseen liittyvä suunnitteluharjoitus. Harjoitukseen 
osallistui yli 120 henkilöä noin 17 maasta.40 

Yleisesikuntaupseerikurssi 55 ja Esiupseerikurssi 63 osal-
listuivat monikansalliseen esikuntaharjoitukseen Ruotsissa. 
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos toteutti johtami-
sen opintojaksot yhdessä Taktiikan laitoksen kanssa kan-
sainvälisessä esikuntaympäristössä Ruotsissa 4.–15.4.2011. 
Kurssit osallistuivat Ruotsin puolustusvoimien ja Folke 
Bernadotte -akatemian yhdessä johtamaan Viking 11 -krii-
sinhallintaharjoitukseen. Harjoituksessa sotilas- ja siviilior-
ganisaatiot harjoittelivat yhteistoimintaa monikansallisessa 
kriisinhallintaoperaatiossa. Maanpuolustuskorkeakoulusta 
harjoitukseen osallistui yhteensä lähes 170 opiskelijaa ja 
opettajaa.41 

Ruotsissa järjestetty kansainvälinen harjoitus, Combined 
Joint Staff Exercise, valittiin aikanaan Maanpuolustuskor-
keakoulun ohjelmaan perusteellisen harkinnan jälkeen. 
Majuri Kai Kalmari kuvaa artikkelissaan valintaan liittyneitä 
näkökulmia: 

”(…) Opetusta 2000-luvulla kehitettäessä kokeiltiin erilaisia 
malleja. Itse järjestettyjen harjoitusten ohella saimme Suomeen 
Naton koulutusryhmän, joka järjesti harjoituksen Santahami-
nassa. Samaan aikaan MPKK sai vihiä tästä Ruotsissa pidet-
tävästä harjoituksesta. Ensimmäinen tiedonhankintamatka teh-
tiin 2006 ja kokemukset olivat myönteisiä ja niinpä vuonna 
2007 Yleisesikuntaupseerikurssi 53 opettajineen osallistui har-
joitukseen Enköpingissä. Suunnittelu eteni nopeasti ja jo vuon-
na 2008 Esiupseerikurssi 60 oli mukana CJSE 2008 harjoituk-
sessa.” 42

Ulkomaiset opiskelijat

Jatkotutkinnon opintoihin on ajoittain osallistunut ul-
komaisia opiskelijoita. Heidän opintojaan on jouduttu 
räätälöimään salassapitomääräyksien vuoksi. Ulkomaisten 
opiskelijoiden tulee osata opetuskielenä käytettävää suo-
men kieltä voidakseen osallistua opetukseen. Erityisjärjes-
telyjä kuvaa hyvin Taktiikan laitoksen ohje vuodelta 2002. 
Ohjeessa neuvotaan, miten ulkomaisia opiskelijoita tulee 
kohdella, minkä lisäksi heille nimetään henkilökohtaiset 
yhteyshenkilöt. Jos kurssilla oli aiheita, joiden opetuksessa 
he eivät voineet olla läsnä, tekivät he kyseisenä aikana tut-
kimustyötään. Heille jaettiin prikaatin toiminnan perusteet 
perehtymistä varten. Heidän tuli keskustella niiden pohjalta 
opettajien kanssa. Tällä pyrittiin varmistamaan, että he 
pääsivät samalle lähtötasolle esiupseerikurssin käyneiden 
suomalaisten upseerien kanssa. 

Strategian laitoksen kansainvälinen Suomenlinna-seminaari on  
saavuttanut mainetta yhteistoimintafoorumina. 
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Opetuksessa määrättiin käytettäväksi tietyn turvaluokan 
aineistoa. Heille ohjeistettiin tutustumista vapaaehtoisuus-
periaatteella suomalaiseen yhteiskuntaa muun muassa 
kotivierailujen merkeissä. Heiltä toivottiin lisäksi kurssin 
aikana esitystä oman maansa puolustusvoimista. Kyseisellä 
kurssilla oli yhteensä viisi ulkomaista upseeria, jotka tulivat 
Kiinasta, Saksasta, Virosta ja Ruotsista.43 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskelu Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa aiheutti haasteita opetukseen. Niitä 
käsiteltiin muun muassa Pääesikunnan operatiivisen 
osaston kanssa käydyissä neuvotteluissa. Suurimmat ongel-
mat olivat riittämätön suomen kielen taito, suomalaisen 
prikaatitason taktiikan tuntemuksen puutteet, turvallisuus-
tekijät sekä opetusresurssien riittämättömyys yksilölliseen 
opetukseen. Isoimmat ongelmat olivat meri- ja ilmavoima-
linjoilla. Ajoittain oli esillä tarve ulkomaalaisten opiskelijoi-
den kouluttamiseen omalla kansainvälisellä linjalla.44 

Virolaisten kouluttaminen

Upseerikoulutus

Virolaisupseerien koulutus alkoi maiden välisen sopi-
muksen ja Pääesikunnan käskyn45 mukaisesti Suomessa 
syksyllä 1992. Tällöin ensimmäinen kymmenen hengen 
virolaiskadettikurssi aloitti opintonsa Kadettikoulussa. 
Koulutuksen tavoitteena oli, että koulutuksen jälkeen 
upseeri osasi suunnitella ja johtaa rauhan ajan perusyksi-
kön koulutusta, hallitsi rauhan ajan perusyksikön keskeiset 
koulutus- ja hallinnolliset tehtävät sekä osasi toimia sodan 

ajan jalkaväkikomppanian päällikkönä. Ensimmäiset kolme 
vuosina 1994 – 1996 järjestettyä kurssia olivat kestoltaan 
nopeutettuja, virolaisille räätälöityjä erikoiskursseja. Niiden 
tavoitteena oli saada nopeasti varusmieskoulutukseen pä-
teviä kouluttajia. Yhteensä 28 virolaista valmistui kolmelta 
ensimmäiseltä kahden vuoden mittaiselta kadettikurssilta. 
Opintojen painopiste oli sotilaskoulutuksessa, eivätkä ne 
sisältäneet yleissivistäviä aineita. Pääasiassa koulutustaitoa, 
taktiikkaa ja johtamisoppia sisältäneiden opintojen laajuus 
oli 60 opintoviikkoa. Opinnot eivät olleet rinnastettavissa 
korkeakoulututkintoon. 

Viron ja Suomen puolustusministeriöt allekirjoittivat vuo-
sittain yhteistyöpöytäkirjan, jossa sovittiin koulutettavien 
lukumäärät ja muut käytännön järjestelyt. Pöytäkirja täy-
dentyi vuosien mittaan. Suomen puolustusvoimien edus-
tajat tekivät Viron puolustusministeriön alustavan valinnan 
pohjalta lopullisen opiskelijavalinnat Virossa järjestämiensä 
testien perusteella. Testit olivat sovellus Suomessa pide-
tyistä valintakokeista. Peruslähtökohtana oli suomen kielen 
hallinta. Virolaisille oppilaille järjestettiin veloituksetta ope-
tus, opetusvälineet ja muut opiskelutarvikkeet. Viro maksoi 
matkat Suomen ja Viron välillä. Lisäksi virolaiset opiskelijat 
saivat korvauksetta majoituksen, muonituksen ja varustuk-
sen sekä terveydenhuollon, kuten suomalaisetkin kadetit. 
Opetuskielenä oli suomi. Virolaiset opiskelijat käyttivät 
opiskelunsa aikana pääsääntöisesti Viron puolustusvoimien 
sotilaspukua. Lisäksi yhteistyöpöytäkirjassa sovittiin muun 
muassa hallinto- ja kurinpitoasioista.46 

Vuonna 1995 ensimmäiset virolaiskadetit aloittivat opin-
tonsa nelivuotisilla kadettikursseilla suomalaisen oppisi-
sällön mukaisesti. Viimeinen 11. Virolaiskadettikurssi alkoi 

Virolaiskadettikurssi ryhmäkuvassa vuonna 2007. 
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syksyllä 2003, jolloin opiskelijoita osallistui vain merisota-
linjalle.47 Nelivuotisilta kadettikursseilta valmistui yhteensä 
lähes 30 virolaisupseeria. 

Virolaiskadettikurssien päättymiseen liittyen järjestettiin 
valmistumisjuhla, jonka yhteydessä virolaiset kadetit laski-
vat seppeleen Vanhan kirkon puistossa Suomen vapausso-
dassa kaatuneiden virolaisten muistomerkille.48 

Viron ylimmän johdon erikoiskurssi

Viron puolustusvoimien ylimmän johdon kouluttamiseksi 
järjestettiin Suomessa ensimmäinen erikoiskurssi vuosina 
1998–1999 teemalla ”Pienen itsenäisen maan puolus-
tusvoimien johtaminen”. Erikoiskurssi oli historiallisesti 
ainutlaatuinen. Tällöin ensimmäisen kerran Suomessa an-
nettiin järjestelmällinen koulutus vieraan valtion puolustus-
voimien komentajalle ja muulle ylimmälle johdolle. Kurssi 
alkoi toukokuussa 1998, ja siihen sisältyi 15 opintoviikkoa 
pääasiassa Suomessa. Kurssi toteutettiin Maanpuolustus-
korkeakoulussa, ja sen opetusohjelma oli korkeakoulun 
hyväksymä, vaikka kurssin käytännön järjestelyistä ja läpi-
viennistä huolehti Suomen Viro-projektin johto. Koulutus 
oli maanpuolustuskurssien kaltaista, jolloin luennoitsijat 
tulivat puolustushallinnon eri aloilta. 

Kurssille osallistuivat Viron puolustusvoimien komen-
taja, kenraaliluutnantti Johannes Kert, rajavartiolaitoksen 
päällikkö, kontra-amiraali Tarmo Kóuts, merivoimien 

Viron ylemmän johdon erikoiskurssin päättäjäiset vuonna 2001. 
Kuvassa everstiluutnantti Uno Kaskpeit, majuri Arno Kodu, eversti-
luutnantti Ants Kiviselg, majuri Vahur Väljamäe ja kapteeni Edvard 
Kikas. 

Johtamistaidon laitoksen projektisihteeri Tiina Laisin ohjauksessa virolainen kadetti Viktor Kalnitski sekä kadetit Sami Espo ja  
Marika Ketola. 

komentaja, komentaja Jaan Kapp ja ilmatorjuntatarkastaja, 
everstiluutnantti Urmas Roosimägi. Lisäksi kurssin eri opin-
toviikoilla opiskeli lukuisa joukko virolaisia, muun muassa 
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puolustusministeri Andrus Öövel. Kurssi oli vaativa, ja se 
vastasi yleisesikuntaupseerikoulutuksen tasoa. Kurssilaiset 
opiskelivat virkatyönsä ohella, ja kurssiin kuului diplomi-
työtä vastaava tutkimustyö.49 Kurssin suunnittelija, eversti 
Tapio Partanen kertoi, että kurssille suunniteltiin oma kurs-
simerkki suomalaisen yleisesikuntaupseerin kurssimerkin 
pohjalta.50 Vastaavia kursseja järjestettiin yhteensä neljä.

Kurssiin sisältyi muun muassa Taktiikan laitoksen vastuul-
la ollut 73 tunnin mittainen taktillinen kartta- ja maas-
toharjoitusten sarja. Harjoituksen suunnittelijan, eversti 
Vesa Tynkkysen mukaan tilannepohja suunniteltiin Viron 
alueelle, jota varten harjoituksen valmistelija ja hänen 
apulaisenaan toiminut majuri Petteri Rokka kävivät useita 
kertoja Virossa maastontiedustelussa. Samoin tarvittavat 
operatiivisten asiakirjat ja muut suunnitteluperusteet laa-
dittiin kuvitteellisina Viron puolustusvoimien asiakirjoina. 
Näin pyrittiin helpottamaan harjoitukseen osallistuvien 
henkilöiden perehtymistä itse suunnitteluun heille tutum-
massa maastossa. Maastoa ja tilannepohjia hyödynnettiin 
prikaatin ja pataljoonan kartta- ja maastoharjoituksissa 
sekä harjoituksessa laaditussa kotityössä, jolloin jokainen 
osallistuja itsenäisesti laati käsketyt suunnittelutehtävät.51 

Virolaisupseerien opintojen täydentäminen

Vuonna 1992 tehtiin virolaisten aloitteesta periaatepää-
tös, että kaksivuotisen upseerin tutkinnon suorittaneille 
virolaisille upseereille Suomessa annetaan mahdollisuus 
täydentää ja jatkaa koulutusta. Seitsemän virolaista upsee-
ria aloitti täydentävät opinnot vuonna 1999.52 Tavoitteena 
oli alempi korkeakoulututkinto (120 ov) ja jatkomahdolli-
suudet esiupseerikurssilla. Lisäksi mukana oli mahdollisuus 
täydentää tutkinto ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi. 
Sotilasaineet (15 ov) opiskeltiin Maanpuolustuskorkeakou-
lussa ja yleissivistävät aiheet Virossa Tarton yliopistossa 26 
opintoviikon laajuisina. Kaikki pääsivät aikanaan esiupsee-
rikurssille.53

Täydennyskoulutus toteutettiin 21.8.2001–31.12.2003. 
Virolaisupseerit osallistuivat pääasiassa kadettien opetuk-
seen. Kaikki opiskelijat olivat ilmoittaneet halukkuutensa 
jatkaa koulutusohjelman jälkeen suoraan esiupseerikurs-
silla. Opintokokonaisuuden tavoitteena oli, että kyseiset 
virolaisupseerit täydensivät kaksivuotisen upseerin tutkin-
non alemman korkeakoulututkinnon tasoiseksi. Samoin se 
antoi valmiudet osallistua esiupseerikurssille. Koulutukseen 
pääsyn ehtona oli kaksivuotinen upseerin tutkinto (60 ov), 
pataljoonan komentajakurssi (5 ov) ja työkokemusta (10 
ov). Lisäopintojen tarve oli 45 opintoviikkoa. Osasta opin-
noista vastasi Tarton yliopisto. Näitä olivat yleissivistävät 
opinnot (16,5 ov) ja suomen kielen opinnot (10 ov).54

Tutkintoaan täydentävien virolaisupseerien siirtyminen 
esiupseerikurssille mahdollistettiin Pääesikunnan pääl-
likön päätöksellä. Täydennyskoulutusosasto esitti, että 
virolaiset laatisivat suoraan esiupseerikurssin tutkielman 
kadetin tutkielman tilalle. Pääesikunnan päällikön, kenraa-
liluutnantti Matti Kopran päätöksen mukaisesti ”opinnot 
täydennetään Viron koulutusjärjestelmän mukaisesti alemman 
korkeakoulututkinnon tasolle 45 opintoviikon laajuisilla opinnoilla 
Maanpuolustuskorkeakoulussa. Opiskelijat suorittavat ylemmän 
korkeakoulututkinnon tason opinnot esiupseerikurssin opintojen 
jälkeen täydennettyään tutkielmansa upseerin tutkintoon sisältyvää 
tutkielmaa vastaavaksi”.55 

Vuonna 2003 Maanpuolustuskorkeakoulun esiupseeri-
kurssilla opiskeli 11 virolaisupseeria. Esiupseerikursseilta on 
valmistunut yli 20 virolaisupseeria. Yleisesikuntaupseereita 
on valmistunut yhteensä kahdeksan. Vuonna 2012 alka-
neella yleisesikuntaupseerikurssilla aloitti kaksi virolaista 
upseeria. Heidän osallistumisensa edellytyksenä oli, että he 
pystyivät järjestämään itselleen sijaisen kurssin ajaksi.57 Jat-
kotutkintojen koulutusta virolaisille upseereille on kaavailtu 
jatkettavan tarpeiden mukaisesti.58
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