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Officerarna fungerar i utbildar-, ledar-, planerings- och 
sakkunniguppgifter inom försvarsmakten och gräns-
bevakningsväsendet. Uppgifterna varierar enligt förs-
varsgren och vapenslag. En officer arbetar i början av 
sin karriär vanligen som utbildare för värnpliktiga och 
kvinnor som gör frivillig militärtjänst. Då man avance-
rar i karriären ökar uppgifternas mångfald och de olika 
möjligheterna. Officerarna kan även fungera utom-
lands under sin karriär. Officerare tjänstgör bl.a. inom 
krishanteringsoperationer och internationella staber.

Man studerar till officer vid Försvarshögskolan. Officer-
syrket är ett yrke som ständigt utvecklas och kompe-
tenskraven är många. Till officerskarriären hör konti-
nuerlig påbyggnadsutbildning och fortbildning, vilket 
inverkar på senare befordringar och avancemang. En 
officer måste förbinda sig till att ständigt utveckla sin 
yrkesskicklighet. Officerarnas lönenivå beror på uppgif-
ten och erfarenheten: officerarna får lön enligt ett sys-
tem som bygger på de krav uppgiften ställer och den
personliga arbetsprestationen.

Av officerare krävs ledar-, organisations- och samar-
betsförmåga, eget initiativ samt mod att arbeta självs-
tändigt och fatta beslut. Man måste komma överens 
med olika slags människor även i krävande förhållan-
den. Officeren ansvarar förutom för uppgifternas utfö-
rande och enhetens effektivitet även för sin personals 
välbefinnande, för arbets- och tjänstgöringssäkerhe-
ten samt för sammanhållningen. Officerens uppgifter 
förutsätter både fysisk och psykisk uthållighet. Det är 
nödvändigt att upprätthålla sin egen funktionsförmå-
ga. En obruten kedja av militära traditioner, de kuns-
kaper och färdigheter som modern universitetsunder-
visning erbjuder samt förmågan att bereda sig för och 
svara mot framtida utmaningar skapar en känsla av 
samhörighet och yrkesstolthet som stärker den militära 
gemenskapen.

Officersyrket

Försvarsmakten
Uppgifter:
• det militära försvaret av Finland

• stödjande av andra myndigheter

• deltagande i internationell krishantering

Organisation:
• Huvudstaben och den underställda inrättningar

• Försvarshögskolan

• Armén

• Marinen

• Flygvapnet

Gränsbevakningsväsendet
Uppgifter:
• gränsbevakning

• gränskontroll

• brottsbekämpning

• säkerheten på havsområdet

• internationellt samarbete

• militärt försvar

Organisation:
• Staben för gränsbevakningsväsendet

• Sydöstra Finlands, Norra Karelens, Kajanalands

• och Lapplands gränsbevakningssektioner

• Finska vikens och Västra Finlands  

sjöbevakningssektioner

• Bevakningsflygdivisionen

• Gräns- och sjöbevakningsskolan
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Försvarshögskolan (FHS) är en militärvetenskaplig 
högskola. Enligt lagen om Försvarshögskolan är Förs-
varshögskolans uppgift att främja militärvetenskaplig 
undervisning samt fostra studerandena att tjäna fos-
terlandet och mänskligheten. Försvarshögskolan står 
i växelverkan med det övriga samhället och främjar 
forskningsresultatens genomslagskraft i samhället.

Försvarshögskolans viktigaste uppgift är att produce-
ra en kunnig och motiverad officerskår för uppgifter 
inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet 
under normala förhållanden och undantagsförhållan-
den samt bedriva forskning som främjar det militära 
försvaret. Försvarshögskolan planerar och arrangerar 
den utbildning som leder till kandidatexamen (MIK) 
och magisterexamen (MIM) i militärvetenskaper, stab-
sofficersexamen samt doktorsexamen (MID) i militärve-
tenskaper. Försvarshögskolan leder den utbildning som 
hör till examina i militära vetenskaper och som ges vid 
militära inrättningar och i Gräns- och sjöbevakningss-
kolan. Försvarshögskolan ordnar även fortbildning för 
personalen samt de riksomfattande försvarskurserna 
och deras specialkurser.

För Försvarshögskolans examensundervisning och 
studerandenas fostran till officer ansvarar examen-
savdelningarna, d.v.s. Kadettskolan, Magisteravdel-
ningen och Avdelningen för påbyggnadsutbildning. 
För utbildning till doktor i militärvetenskaper ansvarar 
Doktorskolan (Tohtorikoulu). Ämnesinstitutionerna vid 
Försvarshögskolan är: Institutionen för krigskonst, Insti-
tutionen för ledarskap och militärpedagogik samt
Institutionen för militärteknik. Avdelningen för studieä-
renden ansvarar för rekryteringen och elevurvalet till 
den utbildning som leder till examina, för den allmän-
na utvecklingen av undervisningen i samarbete med 
examensavdelningarna och ämnesinstitutionerna samt 
för produktionen av tjänster inom studieförvaltningen 
och de tjänster som riktas till studerande. Språkcentret 
producerar undervisning i främmande språk och övriga 
språktjänster.

Försvarshögskolan

OFFICERSYRKET

Institutionen för 
krigskonst

Rektor Delegation Elevkår

Forsk-
ningschef

Kadett-
skolan

Magister 
avdelnin-

gen

Avdelnin-
gen för 
påbygg-

nads
utbildning

Förvaltningschef

Staben
 Personalenheten
Planeringsenheten

Serviceenheten

Krigsmuseet *

Försvarsmaktens inter-
nationella center *

Biblioteket

Försvars-
kurserna

Chef för samhällsre-
lationer och interna-

tionella relationer

Avdelningen 
för studieären-

den Institutionen för ledarskap 
och militärpedagogik

Institutionen för 
militärteknik

Språkcentret

Doctor-
skolan

Prorektor

ORGANISATION (FR.O.M. 1.1.2015)
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KANDIDATEXAMEN I MILITÄRVE-
TENSKAPER

Kandidatexamen i militärvetenskaper (lägre högsko-
leexamen) omfattar 210 studiepoäng.
Den avläggs på tre år. I examen ingår:

• gemensamma studier (80 sp), som omfattar 
kandidatavhandling jämte seminarier

•  studier enligt utbildningsprogrammet  (minst 40 
sp)

 •    studier enligt studieinriktning (högst 90 sp).

En studerande som studerar för kandidatexamen i mi-
litärvetenskaper tjänstgör i kadetts militärgrad Stude-
randen får dagspenning under studierna. Noggrannare 
uppgifter om förmånerna finns i kapitlet Studieförmå-
ner. En kandidat i militärvetenskaper som utexamineras 
för tjänstgöring inom försvarsmakten utnämns till tids-
bunden yngre officerstjänst och befordras till löjtnant. 
Han eller hon inleder arbetet inom sin försvarsgren. De 
krav uppgiften ställer utgör grunden för den uppgifts-
baserade löneandelen (JSA-lönesystemet) och hur väl 
man klarar sin uppgift inverkar på den personliga lö-
neandelen.

Förutom grundlön betalas ersättning för obekväm ar-
betstid, till exempel krigsövningstillägg, enligt tjänste-
kollektivavtalet. De som utbildas till piloter inom flyg-
vapnet och till helikopterpiloter inom armén utnämns 
till ordinarie officerstjänst då de avlagt kandidatexa-
men. Magisterstudierna för alla piloter som utbildas 

enligt utbildningsprogrammet för flygofficerare börjar 
direkt efter kandidatexamen. En kandidat i militärve-
tenskaper som utexamineras för tjänstgöring inom 
gränsbevakningsväsendet utnämns till ordinarie yngre 
officerstjänst och befordras till löjtnant.

EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER
(MIK)

En kandidats första arbetsuppgift inom försvarsmakten 
kan till exempel vara att fungera som plutonchef (JSA 
8, personlig löneandel 17 %) där grundlönen år 2014 
var 2 369,92 € per månad. En kandidats första arbet-
suppgift inom gränsbevakningsväsendet är i allmänhet 
att fungera som utbildare, vaktofficer eller skiftchef. 
Det råder inga betydande skillnader i inkomstnivån i 
jämförelse med officerarna inom försvarsmakten.

MAGISTEREXAMEN I MILITÄRVETEN-
SKAPER

Magisterexamen i militärvetenskaper (högre
högskolexamen) är 120 studiepoäng till sin om-
fattning och den avläggs på två år.
I examen ingår:

•  fördjupande studier i huvudämnet (80 sp), som 
omfattar pro gradu-avhandling 
•   för alla gemensamma obligatoriska studier
     (25 sp)
• övningsarbete i det långa biämnet (10 sp)
• studier i språk och kommunikation: studier

Officers-utbildningen
Officersutbildningen utgörs av studier som utvecklar den akademiska och yrkesmässiga kompetensen 
samt officersfostran. Målsättningen med studierna är att ge studerandena förmåga till vetenskapligt 
tänkande, att tillämpa vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder samt förmåga att fungera 
som sakkunnig inom sitt eget område och utveckla det samt den kompetens som krävs i officerens 
tjänsteuppgifter.

Officersutbildningen avancerar etappvis. Den omfattar militärvetenskapliga examina och arbetslivsperioder mellan 
dessa samt fortbildning i anslutning till arbetsuppgifterna. De militärvetenskapliga grundexamina är kandidatexa-
men (MIK) och magisterexamen (MIM) i militärvetenskaper. De som studerar för kandidatexamen i militärvetens-
kaper enligt försvarsmaktens studieinriktningar får rätt att även studera till magisterexamen i militärvetenskaper. 
Gränsbevakningsväsendet utbildar ungefär hälften av dem som avlagt kandidatexamen i militärvetenskaper till 
magister enligt gränsbevakningsväsendets behov och studierna sker på samma sätt som inom försvarsmakten. 
Militärvetenskapliga påbyggnadsexamina är generalstabsofficersexamen och doktorsexamen i militärvetenskaper 
(MID). De militärvetenskapliga examina ger officerarna kompetens att fungera som sakkunnig och chef ii uppgifter 
som motsvarar deras examensnivå.
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OFFICERSYRKET

i modersmålet och ett främmande språk samt 
mognadsprov (5 sp).

En officer som avlägger magisterexamen i mi-
litärvetenskaper tjänstgör i sin egen militär-
grad och förtjänar under studierna lön en-
ligt tjänstekollektivavtalet. Hösten 2014 var 
lönen för officerarna under det första studieåret  
2 907,92 € i månaden (JSA 9, personlig lönean-
del 32 %). Under det andra studieåret var lönen  
3 237,31 € i månaden (JSA 10, personlig löneandel 
33 %). Förutom lön erhåller studerandena tjänste-
mans dagtraktamente enligt tjänstekollektivavta-
let. Officerare som avlagt magisterexamen i mili-
tärvetenskaper utnämns till ordinarie officerstjänst 
(utom piloterna). Officerens lön bestäms enligt 
uppgiftens kravnivå och den personliga löneande-
len, på samma sätt som i fråga om kandidaterna. 
Det råder inga betydande skillnader i inkomstnivån 
mellan officerarna inom gränsbevakningsväsendet 
och försvarsmakten.

EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER
(MIM)

En typisk uppgift för en officer inom försvarsmak-
ten som avlagt magisterexamen i militärvetenska-
per är vice enhetschef.
En typisk uppgift för en officer inom gränsbevak-
ningsväsendet som avlagt magisterexamen i mili-
tärvetenskaper är vice enhetschef
eller sektorchef i staben för en förvaltningsenhet. 
Efter några år kan typiska uppgifter
vara t.ex. chef för en beväringsenhet, chef
för en bevakningsstation eller uppgiften som
sektorchef vid en stab.

MILITÄRVETENSKAPLIGA PÅBYGG-
NADSEXAMINA

Militärvetenskapliga påbyggnadsexamina är gene-
ralstabsofficersexamen och doktorsexamen i mili-
tärvetenskaper (MID). Generalstabsofficersexamen 
är minst 140 sp till sin omfattning. Studierna tar 
ungefär två år. Tyngdpunkten i generalstabsofficer-
sexamen läggs vid studierna i krigskonst, som ut-
gör över hälften av alla studier. Målsättningen med 
examen är att studerandena får de kunskaper och 
färdigheter som krävs för de högsta officersuppgif-
terna. De får även forskarfärdigheter som motsvarar 
en akademisk påbyggnadsexamen. Sedan 1998 har 

man inom doktorsutbildningsprogrammet utbildat 
forskare och sakkunniga för både försvarsmaktens 
och det övriga samhällets behov. Målsättningen 
med doktorsutbildningsprogrammet är att stude-
randen fördjupar sig i sitt eget forskningsområde 
och dess betydelse för försvarsmakten och sam-
hället, får färdigheter att självständigt och kritiskt 
tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder inom sitt 
forskningsområde och skapar ny vetenskaplig infor-
mation. Genom forskningen sätter studeranden sig 
väl in i utvecklingen inom sin vetenskapsgren, dess 
grundläggande problem och forskningsmetoder 
samt uppnår förtrogenhet med allmän vetenskaps-
teori och andra sådana vetenskapsgrenar som ans-
luter sig till det egna forskningsområdet. Examen 
består av en doktorsavhandling som försvaras of-
fentligt och studier som stöder den (70 sp). Den kan 
avläggas på 4 år om man studerar på heltid.
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Den tjänstgöringstid som förbindelsen kräver av en 
kandidat i militärvetenskaper är tre år, räknat från 
den dag då examen avlagts. För dem som avlagt 
magisterexamen i militärvetenskaper och generalst-
absofficersexamen är tiden två år. En doktor i mili-
tärvetenskaper som studerat som forskarofficer eller 
stabsofficer förbinder sig att tjänstgöra fyra år. Den 
som utbildas till pilot eller observatör ska avge en 
skriftlig förbindelse om att tjänstgöra som elev som 
utbildas för militär tjänst och i tjänst inom försvars-
makten eller gränsbevakningsväsendet i samman-
lagt minst 13,5 år. En person som säger upp sig från 
sin tjänst eller sägs upp av andra än hälsoskäl under 
den tid då tjänstgöringsförbindelsen gäller ska er-
sätta de kostnader som studierna föranlett staten. 
En studerande kan avbryta sina studier vid. Försvar-
shögskolan på egen begäran utan att
tjänstgöringsförbindelsen träder i kraft.

Kandidatexamen i  
militärvetenskaper 
(210 op)

Magisterexamen i 
militärvetenskaper 
 (120 op)

Generalstabsofficersexamen 
(140 op)

I arbete

Studerar för påbyggnadsexamen

Grundstudier

Löjtnant
(MIK)

(MIM)

Utbildare

Kapten

Enhetschef

Major

Doktorsexamen i
militärvetenskaper 

0 3 7 9 13-15 ungefär 17 år

Stabsofficer

EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER

De som avlagt generalstabsofficersexamen placerar 
sig i de högsta officersuppgifterna inom försvarsmak-
ten och gränsbevakningsväsendet.

EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER
(MID)

Doktorerna i militärvetenskaper placerar sig i olika sak-
kunniguppgifter inom försvarsmakten och i det övriga 
samhället samt i professorsuppgifter vid universitet 
och högskolor.

FÖRBINDELSE

Försvarsmakten och gränsbevakningsväsendetutbil-
dar den militärpersonal de behöver. Genom olika 
examina och kurser utbildas det antal personer som 
behövs för att lösa de uppgifter som lagen faststäl-
ler. De kadetter som antagits till Försvarshögskolan 
och de studerande som har en tjänst inom försvars-
makten, gränsbevakningsväsendet eller försvarsmi-
nisteriet ska ingå en skriftlig förbindelse om att 
tjänstgöra en viss minimitid i tjänster som motsvarar 
utbildningen.

AVANCEMANGET I STUDIERNA
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VÄGEN TILL OFFICERSYRKET

Studieförmåner
En studerande som avlägger kandidatexamen i militärvetenskaper, alltså en kadett, får under studierna 
undervisning, inkvartering, måltider, kläder, studiematerial och hälso- och sjukvård kostnadsfritt. Dessutom 
betalas dagtraktamente och en del av resekostnaderna.

DAGTRAKTAMENTE I HEMLANDET
OCH PERSEDELPENNING

I enlighet med Försvarsministeriets beslut används 
det dagtraktamente som gäller för statstjänstemän 
som beräkningsgrund för kadettens dagtrakta-
mente. År 2014 var det heldagstraktamente som 
användes som beräkningsgrund 39 €. Till kvinnliga 
kadetter betalas därtill persedelpenning som fasts-
tälls av Intendenturmaterieldepån. Persedelpennin-
gen utbetalas för alla de dagar då studeranden är 
berättigad till kostnadsfri klädsel. Under år 2014 var 
persedelpenningen 6,75 €/vecka.

RESEKOSTNADER

Kadetterna får ersättning för två resor mellan stu-
dieorten och hem- eller bostadsorten i Finland för 
varje hel månad i studiekalendern. Ersättning för 
resekostnader betalas enligt kostnaderna för det 
färdsätt som är förmånligast för staten. Helsingfors, 
Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo och Kyrkslätt bildar 
ett enhetligt regiontrafikområde, där det är lätt och 
förmånligt att röra sig. De som är fast bosatta inom 

regiontrafikområdet kan köpa ett resekort vid Hel-
singforsregionens trafiks (HRT:s) servicepunkter. På 
ansökan om resekort anges ”Försvarshögskolan” 
som läroanstalt och ”Kadettskolan/Helsingfors” 
som anstalt. Tilläggsuppgifter om resekort och hur 
man ansöker om sådant finns på adressen www.
hsl.fi.

FPA-stöd

Studerande kan få olika slag av stöd från Folkpen-
sionsanstalten även för högskolestudier. Till det 
studiestöd som beviljas kadetter hör studielån med 
statsgaranti och möjligen bostadstillägg. Kadetter 
beviljas inte studiepenning eftersom den dagspen-
ning som Försvarshögskolan betalar överskrider 
gränsen för när studiepenning betalas ut. Tillägg-
suppgifter om de stöd som FPA utbetalar och om 
hur man ansöker om dessa fås via FPA:s hemsida 
(www. kela.fi) eller kundtjänsten (stöd för studeran-
de tfn 020 692 209).

9
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Vid studier för kandidatexamen i militärvetenskaper 
studerar man enligt olika utbildningsprogram, d.v.s. 
arméns, marinens och flygvapnets utbildningsprogram 
samt utbildningsprogrammet för flygofficerare. Ut-
bildningsprogrammen indelas under studiernas gång 
i olika studieinriktningar. Indelningen sker i fråga om 
arméns utbildning program vid det val av studieinrikt-
ning som sker efter den första mellanbedömningen. 
I fråga om marinens och flygvapnets utbildningspro-
gram samt utbildningsprogrammet för flygofficerare 
sker indelningen i studieinriktningar redan vid urvalet. 
Kandidatstudierna i militärvetenskaper inleds gemen-
samt vid Försvarshögskolan i september 2015. Under-
visnings- och examensspråket är finska. Det första året 
består av allmänna studier som är gemensamma för 

alla och studier i språk och kommunikation. Det andra 
studieåret inleds i början av augusti 2016. Räknat från 
oktober ordnas studierna i huvudsak vid Försvarshög-
skolan. Till studierna hör både gemensamma studier 
och studier enligt utbildningsprogram. Under det an-
dra studieårets vårtermin övergår studerandena till för-
svarsgrensskolorna där de specialiserar sig enligt utbild-
ningsprogram och studieinriktning. I försvarsgrens-, 
vapenslags- och sektorskolorna studerar man fram till 
slutet av det tredje studie rets sommartermin. Det tred-
je avhandlingsseminariet ordnas dock gemensamt för 
alla på Försvarshögskolan i början av det tredje studieå-
ret (de två första veckorna i augusti). I samband med 
seminariet avlägger studerandena mognadsprov och 
färdigställer avhandlingen. Studierna för kandidatexa-
men i militärvetenskaper avslutas med en gemensam 
utbildningsperiod i augusti 2018.

Förutom i de allmänna studieskedena deltar de som 
studerar enligt utbildningsprogrammet för flygoffi-
cerare i studier enligt sitt utbildningsprogram delvis 
också under de gemensamma studierna. Under det 
första läsåret har studerandena flygutbildning under 
2-3 studiedagar med två månaders intervaller under de 
gemensamma st udierna samt en motsvarande period 
under höstterminen det andra läsåret.

Under studierna sker även en andra mellanbedömning 
före det tredje studieårets början. Då väljer studeran-
dena det truppförband där de vill utföra arbetslivspe-
rioden. På de urval som görs under studierna inverkar 
bl.a. den styrka Huvudstaben har uppsatt som mål, de 
särskilda krav som försvarsgrenarna, vapenslagen och 
sektorerna ställer, de randvillkor som ämnesinstitutio-
nerna ställt, studerandens eget intresse och framgång 
i studierna. Kurschefen ger närmare information och 
anvisningar om mellanbedömningarna och urvalet un-
der studierna.

Under magisterstudierna i militärvetenskaper stu-
derar man enligt huvudämne. Studierna sker i hu-
vudsak vid Försvarshögskolan. En del av studierna 
sker vid FVS-skolorna under höstterminen det andra 
studieåret. Under magisterstudierna koncentrerar 

Studier vid
Försvarshögskolan

Försvarsgrensskolor

Försvarsmakten
• Markstridsskolan (MARKSSK)
• Sjökrigsskolan (SJÖKSK)
• Luftkrigsskolan (LUFTKSK)

Gränsbevakningsväsendet
• Gräns- och sjöbevakningsskolan

Vapenslags- och sektorskolor (försvarsmakten)
Försvarsmaktens logistikverk
• Logistikskolan 
Markstridsskolan
• Infanteriskolan
•  Artilleriskolan
• Pionjärskolan
•  Signalskolan
• Pansarskolan
Gardesjägarregementet
• Idrottsskolan
Luftkrigsskolan
• Flygkrigsskolan
Uttis jägarregemente
• Helikopterbataljonen
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man sig på de fördjupade studierna i huvudämnet 
och på pro gradu-avhandlingen.

LÄROÄMNEN

Militärvetenskaperna utgör en omfattande och 
mångsidig helhet, som binder samman krig, kriser 
och de hot mot säkerheten som förknippas med 
dem samt strävandena att förebygga sådana. För-
svarshögskolans vetenskapsgrenar är operations-
teknik och taktik, strategi, krigshistoria, ledarskap, 
militärpedagogik, militärteknik, krigsekonomi, mili-
tärpsykologi och militärsociologi. De huvudämnen 
som man studerar med tanke på grundexamina är 
ledarskap, krigskonst, militärpedagogik och militär-
teknik.

Ledarskap är läran om hur målsättningar uppnås 
med hjälp av människor och organisationer. Mål-
sättningen är att studerandena fostras till självs-
tyrda och kritiska beslutsfattare och ansvarsbärare 
för olika uppgiftsnivåer som klarar av att iaktta 

de grundläggande utgångspunkterna. Vid militärt 
ledarskap, särskilt vid beslutsfattande och verks-
tällande av uppgifter, poängteras betydelsen av 
att man förstår tidens innebörd och väljer rätt led-
ningsplats. 

Krigskonst är ett läroämne som består av tre 
självständiga ämnen: operationsteknik och taktik, 
strategi samt krigshistoria. Det väsentliga i ope-
rationsteknik är kommendörernas och stabernas 
förmåga och skicklighet att planera, förbereda och 
leda en operation. Taktik är läran om förande av st-
rid, förmåga att använda trupper och system i syfte 
att föra strid och slutföra stridsuppgiften. Strategi 
är den del av krigskonsten, där analys på taktisk, 
strategisk och operativ nivå av användningen av 
stridskrafter och militära maktmedel kompletterar 
bilden av krigskonsten. Krigshistoriens primära up-
pgift är att strukturera krigskonsten genom histo-
risk forskning. 

Militärpedagogiken strävar efter att utveckla sol-
datens och individens funktionsförmåga genom 
lärande. Målsättningen med studierna i militärpe-
dagogik är att ge en omfattande bild av soldater-
nas kompetens och funktionsförmåga och dessas 
utveckling som en del av främjandet av försvaret 
och en hållbar övergripande säkerhet. Militärpeda-
gogiken får sin centrala teorigrund från pedagogi-
ken och idrottsvetenskaperna och utnyttjar även 
kunskap och forskningsmetoder som härstammar 
från många andra vetenskapsgrenar, såsom socio-
logi och psykologi.

Det mest centrala inom militärteknik är utveck-
lande, effektiv användning och upprätthållande av 
krigsutrustningens prestationsförmåga. Målsätt-
ningen för studierna i militärteknik är att studeran-
den skaffar sig en uppfattning om militärtekniken 
som vetenskapsgren och om de tekniska systemen 
på det moderna stridsfältet.
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Arméns utbildningsprogram
En kandidat i militärvetenskaper som utexaminerats från arméns utbildningsprogram har färdighe-
ter att fungera som utbildare i en fredstida grundenhet och som chef för en krigstida grundenhet. 
De som avlagt magisterexamen i militärvetenskaper fungerar till exempel som vicechef eller chef 
för en fredstida grundenhet samt som kommendör för en krigstida truppenhet. Av de studier som 
hör till utbildningsprogrammet arrangeras en
del i Försvarshögskolan i Sandhamn, medan huvuddelen arrangeras vid Markstridsskolan
i Villmanstrand och vid olika vapenslagsskolor.

Inom armén finns åtta truppförband och 12 regio-
nalbyråer, vid vilka ca 4500 militärer och civila tjänst-
gör. Armén bygger upp och upprätthåller krigstida 
kunnande genom att årligen utbilda över 20 000 
beväringar och över 10 000 reservister. Utbildnin-
gen av värnpliktiga är arméns huvuduppgift under 
fredstid, och genom den skapas kärnan i presta-
tionsförmågan med tanke på arméns uppgifter: 
försvaret av landets landområden, handräckning 
till övriga myndigheter och internationella, militära 
krishanteringsoperationer. De officerare som utexa-
mineras från arméns utbildningsprogram får tjänst-
göra inom den största försvarsgrenen, som kan er-
bjuda många varierande och utmanande uppgifter 
och karriärstigar under hela karriären.

JÄGAR- OCH PANSARVÄRNSINRIKT-
NINGEN

Studieinriktningen ger grunderna att planera och 
leda strider, där jägarenhetens strid stöds av arméns 
alla vapenslag. Från studieinriktningen utexamineras 
infanterichefer, universalchefer på vilkas kunnande 
striderna byggs upp. Utan dem vinner man inga st-
rider. Jägar- och pansarinriktningen ger färdigheter 
att fungera som utbildare i grundenheter inom in-
fanteriet, där man utbildar bl.a. jägare, stadsjägare, 
specialjägare, militärpoliser och pansarvärnstrupper. 
Utbildningen är mångsidig och omfattar de flesta 
av infanteriets viktigaste vapensystem, inkl. pansar-
värnsrobotsystem. Jägar- och pansarvärnsofficerare 
tjänstgör i alla truppförband inom armén. Studierna 
enligt studieinriktning sker vid Infanteriskolan i Vill-
manstrand.

GRANATKASTARINRIKTNINGEN

Granatkasteriet hör till de viktigaste systemen på 
stridsfältet. Granatkasteriet är infanteriets system 
för indirekt eld, som tack vare sin rörlighet, räckvidd 
och verkan skjuter där striderna avgörs. Granatkas-
tarinriktningen ger färdigheter att i första hand fun-
gera som utbildare vid en granatkastarenhet. Där-
till ger studieinriktningen grunder att fungera som 
utbildare vid grundenheter där man bl.a. utbildar 
jägare. Eldledning och skjutning med granatkasta-
re förutsätter omfattande kunnande inom indirekt 
eld, vars viktigaste funktioner är eldställnings-, eld-
lednings- och mätverksamhet. Granatkastarofficera-
re tjänstgör i arméns alla truppförband. Studierna 
enligt studieinriktning sker vid Infanteriskolan i Vill-
manstrand.
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PANSARINRIKTNINGEN

Pansarvapenslaget representerar arméns eldkraft, 
rörlighet och skydd. Pansartrupper och mekanisera-
de trupper används koncentrerat i avgörande stri-
der. I uppgifterna inom pansarvapenslaget förenas 
flera olika vapenslags egenskaper. Pansarvapensla-
get ger studeranden en omfattande, men också en 
mycket jordnära uppfattning om våra pansartrup-
pers och mekaniserade truppers materiel, presta-
tionsförmåga och användningsprinciper. Studierna 
omfattar utbildning med såväl stridsvagnar som 
pansarskyttebandvagnar. En pansarutbildad officer 
erbjuds mångsidiga arbetsuppgifter. Studierna en-
ligt pansarinriktningen förutsätter att studeranden 
har ett giltigt körkort av B-klass. Utbildning enligt 
pansarinriktningen ges av Pansarskolan i Parolan-
nummi.

SPANINGSINRIKTNINGEN

Spaningen producerar lägesbilder genom att in-
hämta och förmedla uppgifter om fiendens vikti-
gaste objekt och verksamhet. Information inhämtas 
genom såväl patrullering och observation som med 
hjälp av tekniska sensorer. Spanarna förstör fien-
dens viktiga objekt genom att leda fältartilleriets eld 
och raketkastarelden samt genom verkan med sina 
egna vapensystem, såsom skarpskyttegevär, rekylf-
ria pansarvärnsvapen och sprängladdningar.

Spaningsinriktningen ger färdigheter att fungera i 
första hand som utbildare i en enhet som ger spa-
ningsutbildning. Dessutom ger studieinriktningen 
grunder att fungera som utbildare i en grundenhet 
som utbildar bl.a. jägare. Spaningssystemet är ett 
mångsidigt system, där patrullspaningen, som sker 
till fots, förenas med användningen av tekniska led-
nings- och sensorsystem. Spaningsutbildade office-
rare tjänstgör i arméns alla truppförband. Studierna 
enligt studieinriktning sker vid Infanteriskolan i Vill-
manstrand.

INRIKTNINGEN FÖR ELEKTRONISK
KRIGFÖRING

Den elektroniska krigföringen (ELSO) är närvaran-
de överallt på stridsfältet - i pansrade ELSO-fordon 
i täten för anfall, som stöd för en luftoperation och 
som en del av spaningssystemet till lands, till havs 

och i luften. Vid elektronisk krigföring rekognoserar 
man och stör fiendens system samt skyddar de egna 
trupperna mot verkningarna av fiendens elektronis-
ka krigföring. Studierna ger beredskap att fungera 
som
plutonchef i olika enheter för elektronisk krigföring 
och som sakkunnig i uppgifter inom alla försvarsgre-
nar. Studierna på inriktningen för elektronisk krigfö-
ring består av mångsidig verksamhet anknuten till 
toppteknologins område på stridsfältet. Utbildnin-
gen inom elektronisk krigföring ges av Centret för 
elektronisk krigföring i Riihimäki.

FÄLTARTILLERIINRIKTNINGEN

Fältartilleriet representerar arméns eldkraft. Med 
hjälp av koncentrerad artillerield skapas förutsätt-
ningar för infanteriets strid. Artilleriets uppgifter har 
drag av flera olika vapenslag. Spaningseldledarna 
fungerar långt inne i fiendetruppens bakre områden 
och leder den operativa eldanvändningen. Stötstaf-
felns eldledare använder arméns eldkraftigaste va-
pen. Artilleriets signalister ansluter kommando- och 
ledningsplatserna till ledningssystemet och skapar 
förutsättningar för en effektiv användning av hela 
artillerisystemet. Logistiksystemet säkerställer att 
ammunitionen räcker till. Med de obemannade 
flygspaningssystem (UAV) som artilleriet gett ut-
bildning för utför man spaning, övervakar fiendens 
bakre områden och flank och leder indirekt eld. Det 
tunga raketartilleriet deltar i mineringen genom 
pansarminering med minraketer. Artilleriet erbjuder 
mångsidiga och omväxlande karriärmöjligheter. Fäl-
tartilleriets vapenslagsutbildning ges vid
Artilleriskolan i Niinisalo.
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LUFTVÄRNSINRIKTNINGEN

Luftvärnets uppgift är att skydda de stridande trup-
perna samt militära och civila objekt från flyganfall. 
Vapenslagsmässigt hör luftvärnet till armén och 
funktionellt sett till luftförsvaret. På det moderna st-
ridsfältet har luftvärnets betydelse ökat och vapens-
laget utvecklas därför kraftigt. Den huvudsakliga 
utbildningsplatsen för luftvärnet är Luftkrigsskolan 
i Tikkakoski. En sökande som vill studera enligt luft-
värnsinriktningen bör söka till arméns utbildnings-
program.

PIONJÄRINRIKTNINGEN

Målsättningen för pionjärverksamheten är att for-
ma omgivningen så att den är förmånlig för de egna 
truppernas verksamhet och att begränsa fiendens och 
omständigheternas inverkan. Pionjärverksamheten in-
delas i avspärrning, främjande av rörelse, främjande av 
skydd, skydd och byggande som stöder övriga truppers 
verksamhet. På pionjär- och skyddsinriktningen lär sig 
studerandena både vapenslagets grundmetoder och 
att leda och utbilda pionjär- och skyddsenheter. Stu-
dierna ger pionjärofficeren färdigheter med vilkas hjälp 
han kan fungera och utvecklas i sina uppgifter inom 
olika typer av pionjär- och skyddstrupper. Studierna 
omfattar inga specialstudier. Vapenslagsstudierna sker 
vid Pionjärskolan samt vid Kajanalands brigad, Karelska 
brigaden och Björneborgs brigad.

ARMÉNS LEDNINGSSYSTEMINRIKT-
NING

På arméns ledningssysteminriktning kan man
inrikta sig på studier för signalvapenslaget. Signalva-
penslaget är ett exempel på ett modernt vapenslag 
som utvecklas kontinuerligt. Målet med signalverk-
samheten är med hjälp av dataöverföringsförbindel-
ser och datasystem hålla trupperna medvetna om 
den omgivning i vilka de verkar samt leda logistiken 
och användningen av maktmedel. Systematisk han-
tering, överföring och systematiskt skydd av infor-
mation är även i fortsättningen en av de faktorer 
som är inverkar på hur en operation lyckas. Utbild-
ningen inom ledningssysteminriktningen erbjuder 
intressanta uppgifter i synnerhet för dem som är 
intresserade av teknik, datorer och datatrafik. De 
kadetter som studerar enligt ledningssystemin-
riktningen studerar under vapenslagsperioden vid 

Signalskolan i Riihimäki. Kadetterna inom gräns-
bevakningsväsendet studerar under vapenslagspe-
rioden i huvudsak vid Signalskolan. Vid Gräns- och 
sjöbevakningsskolan får kadetterna den utbildning 
som behövs för att fungera som behörig gränsbe-
vakningsman.

LOGISTIKINRIKTNINGEN

Underhållets uppgift är att upprätthålla och utveck-
la truppernas stridsduglighet och funktionsförmå-
ga. Till logistiken och underhållet hör underhåll och 
reparation, komplettering, medicinalvård, under-
hållstjänster och transporter. Den ökade eldkraften, 
den tekniskt sett allt mera avancerade utrustningen, 
de allt flera vapen- och ledningssystemen samt den 
allt mångsidigare transportutrustningen har ökat 
behovet av underhåll. Underhållet erbjuder sin per-
sonal en mångsidig verksamhetsmiljö samt initiativ-
rika och driftiga officerare utmanande uppgifter. 

GRÄNSBEVAKNINGSINRIKTNINGEN

För den undervisning i gränssäkerhet som ingår i 
examina inom officersutbildningen ansvarar Gräns- 
och sjöbevakningsskolan. Studierna enligt gräns-
bevakningsinriktningen bildar en egen självständig 
studiehelhet som koncentrerar sig på gränssäker-
het och juridiska studier. I studierna läggs tyngd-
punkten vid gränsbevakningsväsendets viktigaste 
uppgifter: gränsövervakning, gränskontroll, brotts-
bekämpning, säkerheten på havsområdet, skyddet 
av den marina miljön, internationellt samarbete 
och militärt försvar. 

Inom gränsbevakningsinriktningen läggs huvud-
vikten vid undervisning inom gränssäkerhetssek-
torn, d.v.s. gränsövervakning, gränskontroll, lagli-
ghetskontroll, brottsbekämpning och hantering av 
brottsprocesser. Inom ramen för studierna inom 
gränssäkerhetsbranschen ges dessutom utbild-
ning i att fungera som behörig gränsbevaknings-
man, vilket omfattar bl.a. utbildning i användning 
av maktmedel, utbildning i operativ körning samt 
utbildning i att fungera som chef för operativ fält-
verksamhet. Den som har utexaminerats som kan-
didat i militärvetenskaper enligt studieinriktningen 
för gränsbevakning kan fungera t.ex. som vaktoffi-
cer vid gränsbevaknings- eller gränskontrollstation
eller som utbildare i en beväringsenhet.
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Marinens uppgift är att övervaka vårt havsområde och 
trygga dess integritet, avvärja territorialkränkni gar samt 
skydda sjöförbindelserna och sjötrafiken som är vitala för 
vårt land. Marinen är specialiserad på verksamhet i de krä-
vande förhållanden som råder på kusten och i skärgården.

En motiverad och välutbildad personal samt materiel som 
representerar modern toppteknik är marinens viktigaste 
resurser. Därför betonas krigskonst och militärteknik i sjö-
kadetternas studier.

Studierna på sjöfartsinriktningen inleds årligen. Även de  
som är intresserade av sjöbevakningsinriktningen söker 
först till sjöfartsinriktningen och efter den första mellan-
bedömningen vidare till ifrågavarande studieinriktning. 
Ansökan till kustförbandsinriktningen och marinens led-
ningssysteminriktning sker och studierna inleds vartannat 
år. Under 2015 arrangeras ledningssysteminriktningen. 
Den som söker till sjökadettkursen bör vid urvalet meddela 
till vilken studieinriktning han eller hon söker i första hand. 
Man kan söka till marinens utbildningsprogram även om 
man tidigare inte tjänstgjort vid marinen.

SJÖFARTSINRIKTNINGEN

På sjöfartsinriktningen läggs tyngdpunkten för undervis-
ningen vid sjöfart och olika övervaknings-, lednings- och 
vapensystem. På sjöfartsinriktningen betonas särskilt stu-
dierna i krigskonst och militärteknik. De som utexamine-
rats till kandidater från sjöfartsinriktningen kan fungera 
exempelvis som vapenslagsofficer på ett fartyg eller som 
sjöfartsofficer. Efter
magisterexamen i militärvetenskaper kan uppgiften bestå 
i att fungera som centralofficer på ett fartyg eller som far-
tygschef

SJÖBEVAKNINGSRIKTNINGEN

För den utbildning i gränssäkerhet som ingår i officer-
sutbildningen svarar Gräns- och sjöbevakningsskolan. 

Studierna enligt gränsbevakningsinriktningen bildar 
en egen självständig studiehelhet som koncentrerar 
sig på gränssäkerhet och juridiska studier. I studier-
na betonas gränsbevakningsväsendets huvuduppgif-
ter: gränsbevakning, gränskontroll, brottsutredning, 
säkerheten på havsområdet, skyddet av den marina 
miljön, internationellt samarbete och militärt försvar. 
I undervisningen på sjöbevakningsinriktningen ligger 
huvudvikten på gränssäkerhet som myndighetsverk-
samhet i en marin referensram. Kadetterna inom 
sjöbevakningsinriktningen får både behörighet att 
fungera som gränsbevakningsman och teoretisk 
kompetens att fungera som vaktstyrman på ett far-
tyg. Utexaminerade officerare kan, då de fått praktisk 
erfarenhet, arbeta t.ex. som vaktchef på ett bevak-
ningsfartyg som tillhör gränsbevakningsväsendet, 
som vaktofficer vid en sjöbevakningsstation samt som 
skiftchef på internationella övergångsplatser vid luft- 
och sjögränsen.

Marinens utbildningsprogram
Marinen erbjuder de kandidater som utexaminerats från marinens utbildningsprogram en intressant och ut-
manande arbetsmiljö. Officerare som utexaminerats från sjöfarts-, kustförbands- eller ledningssysteminrikt-
ningen fungerar i uppgifter som motsvarar den egna utbildningen såväl till havs som på kusten. Sjöstridslin-
jen studerar under sina försvarsgrens- och vapenslagsstudier vid Sjökrigsskolan på Sveaborg i Helsingfors.
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KUSTFÖRBANDSINRIKTNINGEN

I undervisningen på kustförbandsinriktningen betonas 
den militära utbildarens färdigheter samt ledandet av 
en grundenhet och taktik. En kandidat i militärveten-
skaper som utexamineras från kustförbandsinrikt-
ningen fungerar i allmänhet först som utbildare i en 
grundenhet. Den krigstida uppgiften kan till exempel 
vara plutonchef eller vice enhetschef. Den som avlagt
magisterexamen i militärvetenskaper kan arbeta 
exempelvis som vice enhetschef eller enhetschef.

MARINENS LEDNINGSSYSTEMINRIKT-
NING

Studierna inom marinens ledningssysteminriktning 
förbereder den unga officeren för krävande och intres-
santa uppgifter i stridfartygsförhållanden. Skapande av 
nätverk, fungerande data-, sensor- och ledningssystem 
(inkl. system för elektronisk krigföring) samt lednings-
systemofficerare som är specialutbildade för dessa ut-
gör en viktig del av ett modernt stridsfartyg. Under sin 
senare karriär kan en ledningssystemofficer tjänstgöra 
imångsidiga uppgifter som kräver sakkunskap inom 
detta område även på andra håll inom marinen  och 
försvarsmakten. I utbildningen betonas
studier i militärteknik och krigskonst. Kadetterna på 
marinens ledningssysteminriktning studerar under för-
svarsgrensperioden vid Sjökrigsskolan på Sveaborg. En 
del av studierna ordnas gemensamt med sjöfartsinrikt-
ningen.

16



17

Flygvapnet är en modern och dynamisk försvarsgren 
som använder sig av den senaste teknologin. Under 
fredstid är dess operativa uppgift att sköta luftbevak-
ning och identifieringsflygverksamhet och att produ-
cera flygvapnets krigstida beredskapsförband. Under 
kristid är dess huvuduppgift att avvärja motstånda-
rens luftfartyg med hjälp av jaktplan.

Flygvapnets utbildningsprogram två inriktningar: 
flygvapnets ledningssysteminriktning och den flyg-
tekniska inriktningen. Studierna på flygvapnets 
ledningssysteminriktning och den flygtekniska in-
riktningen inleds vartannat år. År 2015 inleds den 
flygtekniska inriktningen. Den som söker till flyg-
vapnets utbildningsprogram bör i samband med an-
sökan meddela till vilken studieinriktning han eller 
hon första hand söker. Man kan söka till flygvapnets 
utbildningsprogram även om man inte har tjänstg-
jort i flygvapnet tidigare.

DEN FLYGTEKNISKA INRIKTNINGEN

Inom den flygtekniska inriktningen utbildas offi-
cerare för flygtekniska uppgifter inom service och 
underhåll av försvarsmaktens och gränsbevak-
ningsväsendets flygutrustning. På så sätt säkerställs 
den operativa användningen, underhållet och ut-
vecklingen av och utbildningen med flygmateriel i 
flygbasmiljö. Utbildningen verkställs vartannat år. 
De som väljs till inriktningen under jämna år inleder 
sina studier i arbetslivet som avtalsbunden soldat. 
Under perioden som avtalsbunden soldat förvärvas 
de grundläggande flygtekniska färdigheter som 
eventuellt saknas. Då kan alla som uppfyller de all-
männa behörighetsvillkoren för officer och de särs-
kilda kompetenskraven för studieinriktningen söka 
till studieinriktningen. Under udda år kan endast de 
som genomgått flygteknisk underofficersutbildning 
eller avlagt flygplans- eller helikoptermekanikers 
examen söka till den flygtekniska inriktningen.

Största delen av studierna i flygteknik sker vid Luft-
krigsskolan i Tikkakoski. En utexaminerad officers 
första arbetsuppgifter är fast förknippade med det 
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dagliga underhållet av flygplansmaterielen och ut-
bildningen för sådana uppgifter samt en därigen-
om utvidgad kompetens för olika uppgifter på en 
flygbas.

FLYGVAPNETS LEDNINGSSYSTEMIN-
RIKTNING

På studieinriktningen utbildas officerare för den opera-
tiva användningen och underhållet av försvarsmaktens 
ledningssystem och för uppgifter som stöder dessa. 
Studierna arrangeras vartannat år. Under udda år kan 
de som valts till studieinriktningen inleda studierna 
genom tjänstgöring som avtalsbunden soldat i arbets-
livet.

Studerandena på ledningssysteminriktningen specia-
liserar sig under de alternativa studierna antingen på 
ledningscentrals- eller signaltjänststudier eller studier 
för elektronisk krigföring. Under ledningscentralsstu-
dierna utbildas studeranden till stridsledare för flyg-
vapnets ledningscentraler där de koordinerar använd-
ningen av jaktplan och deras rörelser från marknivå. 
Studierna enligt signalaltjänstalternativet ger färdighe-
ter att fungera som utbildare och i chefs- och sakkun-
niguppgi ter inom signaltjänsten.

Flygvapnets utbildningsprogram
De kandidater i militärvetenskaper som utexaminerats från flygvapnets utbildningsprogram placerar sig i 
mångsidiga utbildar- och sakkunniguppgifter inom sitt eget område. I ett senare skede
inverkar officerens färdigheter och eget intresse på hur han eller hon placerar sig i olika uppgifter.
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Flygvapnet är en modern och dynamisk försvarsgren 
som använder sig av den senaste te nologin. Under 
fredstid är dess operativa uppgifter luftbevakning, 
identifieringsflygverksamhet samt att producera flyg-
vapnets krigstida beredskapsförband. Under kriser är 
dess huvuduppgift att avvärja motståndarens luftfar-
tyg med jaktplan.

Flygofficerens utbildningsprogram indelas i två stu-
dieinriktningar: flygvapnets pilotinriktning, och ar-
méns helikopterpilotinriktning. Den som söker till 
utbildningsprogrammet för flygofficerare bör i sam-
band med ansökan meddela till vilken studieinrikt-
ning han eller hon söker i första hand.

Magisterstudierna för alla piloter börjar, avvikan-
de från övriga studieinriktningar, direkt efter kan-
didatexamen, vilket möjliggör en resultatinriktad 
flygutbildning. Inom gränsbevakningsväsendet ut-
bildas kandidater i militärvetenskaper till magister 
enligt gränsbevakningsväsendets behov. 

FLYGVAPNETS PILOTINRIKTNING

De officerare som utexaminerats från flygvapnets 
pilotinriktning fungerar som jaktplanspiloter. Jaktp-
lanspiloternas uppgift är att delta i övervakningen 
av Finlands luftrum och vid behovavvärja anfall som 
riktar sig från luften. På det moderna stridsfältet 

Utbildningsprogrammet för
flygofficerare
De kandidater i militärvetenskaper som utexaminerats från utbildningsprogrammet för
flygofficerare har färdigheter att fungera som chef för ett luftfartyg inom flygvapnet, armén 
samt gränsbevakningsväsendet. De som avlagt magisterexamen i militärveteskaper fungerar som 
till exempel som vicechef eller chef för en flyggrupp. En magister i militärvetenskaper har möj-
lighet att avancera till de mest krävande uppgifterna inom flygvapnet under sin karriär.
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är luftförsvarets betydelse stor och av den orsaken 
präglas yrket av utveckling och internationalitet.

Flygvapnets pilotinriktning ordnas i huvudsak vid 
Luftkrigsskolan i Tikkakoski. Under magisterstudier-
na förflyttar sig officerarna till antingen Lapplands 
eller Karelens flygflottilj för att fortsätta utbildnin-
gen med Hornet-jaktplan.

ARMÉNS HELIKOPTERPILOTINRIKT-
NING

Studierna sker vid Försvarshögskolan, Flygkrigssko-
lan och Helikopterbataljonen vid Uttis jägarrege-
mente. Flygutbildning ges med Vinka-utrustning, 
MD500-helikoptrar och i magisterskedet med 
NH90-helikoptrar. Kandidatexamen i militärvetens-
kaper utgör tillsammans med de studier som leder 
till examen och militärpilots kompetens en förut-
sättning för ordinarie officerstjänst.

I början av en flygofficers karriär läggs tyngdpunk-
ten i hög grad på flygtjänst. Flygutbildningen avan-
cerar stegvis enligt de individuella egenskaperna. 
Då man kommer längre i karriären ökar antalet ad-
ministrativa uppgifterna och utvecklingsuppgifter 
och arbetet blir mera krävande i och med att miljön 
blir mera internationell. De officerare som utexami-
nerats från arméns helikopterpilotinriktning arbetar
som helikopterpiloter i Helikopterbataljonen vid 
Uttis jägarregemente eller inom gränsbevaknings-
väsendet.

19
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Ansökan till utbildning som led-
er till kandidat- och magisterex-
amen i militärvetenskaper
Man kan söka sig till studier för kandidatexamen i militärvetenskaper år 2015

•  genom huvudansökan till arméns utbildningsprogram, sjöfartsinriktningen och ledningssyste-
minriktningen

    vid marinens utbildningsprogram, den flygtekniska inriktningen
    och ledningssysteminriktningen vid flygvapnets utbildningsprogram samt

•  genom separat ansökan till pilotinriktningen och helikopterpilotinriktningen.

BEHÖRIGHETSKRAV

Sökanden bör:

1)  Vara finsk medborgare

2)  Ha genomgått reservofficersutbildning

För studier kan även antas sökande som fått re-
servunderofficersutbildning och som fyller de övriga 
behörighetskraven, om han eller hon före kadett-
kursens början genomgår den plutonchefskurs som 
ordnas i Reservofficersskolan med godkänt resultat.

3) Ha avlagt antingen

a. finländsk studentexamen
b. minst treårlig yrkesexamen
c. yrkesexamen på institutnivå
d. yrkesexamen på högre nivå
e. yrkeshögskolexamen
f. universitetsexamen eller
g. utländsk utbildning som i ifrågavarande
     land ger motsvarande behörighet för högsko-

lestudier.

För studier kan även antas sökande som Försvars-
högskolan i övrigt konstaterar ha de kunskaper och 
färdigheter som behövs för studierna.
 

4)  Med avseende på sitt hälsotillstånd och sin 
fysiska kondition och med tanke på både 
hälsa och levnadssätt lämpa sig för officer-
syrket.

Sökanden bör höra till tjänstduglighetsklass A. 

Hörseln bör inom frekvensområdet för tal (500–
2000 Hz) vara 20 dB eller bättre. Hörseln utanför 
frekvensområdet för tal kan vara högst 40 dB på två 
frekvensområden på det sämre örat eller högst 40 
dB på ett frekvensområde på båda öronen.

Inom marinens studieinriktningar finns speciella 
krav gällande syn, färgsinne och övriga fysiologiska 
egenskaper. Sökanden får inte ha benägenhet för 
sjösjuka, celiaki eller vara laktosintolerant med stor 
benägenhet för symptom. Därtill fordras felfri syns-
kärpa (1,0/1,0 utan glasögon) och skarp färgsyn av 
sökande till sjöfartsinriktningen.

Inom flygvapnets utbildningsprogram finns krav 
på synen: på Landolts C-tavla på 5 meters avs-
tånd minst 1,0 utan glasögon eller med gla-
sögon, varvid den korrigerande linsen får vara 
högst ±5 diopter, och normal färgsyn. Sökanden 
får inte ha allergi som ger kraftiga reaktioner. 

Noggranna hälsofordringar finns i Terveystarkastus-
ohje (TTO) som finns att läsa exempelvis på adressen
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www.puolustusvoimat.fi » Laitokset » Sotilaslääke-
tieteen Keskus » Aineistoa » Liitteet.

På förslag av urvalsnämnden kan man avvi-
ka från hälsofordringarna. Man kan alltså söka 
även om man inte helt uppfyller alla hälsoford-
ringar. Ansökan och motivering gällande avvi-
kelse från fordringarna bör fogas till bilagorna. 

En säkerhetsutredning i enlighet med säkerhetsut-
redningslagen (726/2014) görs av sökanden i syfte 
att utreda sökandens levnadssätt och lämplighet för 
officersyrket.

5) Vara högst 26 år.

Åldersgränsen gäller inte dem som avlagt institutof-
ficersexamen.

En sökande som anser sig de kunskaper och färdighe-
ter som behövs för studierna, men som inte fyller de 
krav på grundläggande utbildning som nämns ovan, 
kan ansöka om rätt att delta i inträdesprovet genom 
att sända en motiverad ansökan jämte utredning om 
sin utbildning till Försvarshögskolan.

Man kan avvika från åldersgränsen genom beslut
av rektorn för Försvarshögskolan. Orsaken till att man 
avviker från åldersgränsen kan vara sökandens utbild-
ningsbakgrund, det intresse för ett utbildningsalterna-
tiv som angetts i ansökan och sökandens lämplighet 
för detta eller att sökanden är i försvarsmaktens eller 
gränsbevakningsväsendets tjänst. En sökande som är 
över 26 år ska bifoga en fritt formulerad, motiverad 
ansökan om att beaktas trots att han eller hon övers-
krider åldersgränsen tillsammans med sina ansök-
ningshandlingar.

6) Ha körkort av B-klass

Sökanden bör ha genomgått första skedet av utbild-
ningen för körkort av B-klass.

ANSÖKAN
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ANSÖKNINGSFÖRFARAN-
DE

I Försvarshögskolans huvudansökan 
deltar man via universitetens rik-
somfattande elektroniska ansökan. 
Ansökan kan ifyllas på adressen 
www.opintopolku.fi. Ansökningsti-
den börjar 17.3.2015 och går ut 
9.4.2015 klockan 15.00, varvid an-
sökningarna bör ha sparats i syste-
met. Försenade ansökningar beaktas 
inte.

Det lönar sig att fylla i ansökan i god 
tid innan ansökningstiden går ut. Vid 
ifyllandet av ansökan behövs informa-
tion från sökandens examensintyg, 
varför det är bra att ta fram behövliga 
papper i förväg. Systemet hjälper dig 
att fylla i ansökan och meddelar om 
att den sparats i systemet.

Då du fyller i ansökningsblanke ten 
tillfrågas du om vilket utbildningspro-
gram eller vilken studieinriktning du 
söker till. Om man söker till flera än 
ett utbildningsprogram eller en stu-
dieinriktning bör man ange preferen-
sordningen.

Utbildningsstyrelsens riksomfattande 
rådgivningspunkt betjänar sökan-
dena i allmänna frågor som gäller 
gemensam ansökan via www.opin-
topolku.fi per epost: yliopistohaku@
opintopolku.fi.

Tilläggsuppgifter om Försvarshög-
skolan ges av rekryterings- och 
urvals ektorn vid Försvarshögskolans 
avdelning för studieärenden per e-
post på adressen opintoasiainosasto. 
mpkk@mil.fi samt per telefon 0299 
530 214, 0299 530 330 och 0288 
530 106.
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BILAGOR TILL ANSÖKAN

Sökanden bör sända per post:

1) Kopia av det senaste betyget från en
     militär skola
 
a.  betyg från reservofficersskolan,
b.  betyg från underofficersskolan,
c.  intyg över utbildning som motsvarar den
     som ges i reservofficersskolan (till exempel
     genomgången plutonchefskurs),,
d.  intyg över institutofficersexamen vid Försvarsin-

stitutet,
e. intyg över grundläggande studier för officer
    vid Försvarshögskolan eller
f.  utdrag över studier inom utbildning som leder
      till tidsbunden reservofficerstjänst

Med hjälp av betyget från en militär skola kartläggs 
sökandens motivation, lämplighet för yrket och 
intresse för branschen..

Om personen har genomgått både underofficers-
kurs (UOSK) och reservofficerskurs (RUK) lönar det 
sig att sända betygskopior från båda.

2) Kopia av intyg över utbildning som påvisar 
högskolebehörighet, om det är fråga om 
annat än finländskt studentexamensbetyg

Uppgifter om studentexamen i fråga om sökande 
som avlagt studentexamen år 1990 eller senare fås 
direkt från studentexamensnämnden via det elekt-
roniska registret över sökande
och studierättigheter.

De som utexamineras våren 2015 bör sända betyg-
skopior som påvisar deras högskolebehörighet så 
att kopiorna är framme senast 4.6.2015 klockan 
15.00.

De som avlagt en yrkesexamen bör sända kopior 
av både sitt avgångsbetyg och intyg över prak-
tiskt prov. De som avlagt en fristående examen bör 
sända kopia av examensbetyget och av studiepres-
ta-tionsutdraget.

3) Kopia av körkort av B-klass

Av körkortet bör sändas en kopia, av vilken båda 
sidorna av körkortet framgår.

4)  Kopia av intyg över arbetserfarenhet som 
stöder studierna eller av matrikelutdrag

I poängsättningen av ansökan beaktas sökandens 
tidigare tjänstgöring inom försvarsmakten eller 
gränsbevakningsväsendet, till exempel som avtals-
soldat eller i krishanteringsuppgifter.

Bilagorna ska vara framme senast 14.4.2015 kl. 
15.00 på adressen:

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Rekryterings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Försenade bilagor beaktas inte. Sökanden kan bli 
ombedd att uppvisa sina betyg i original. Att man 
ger felaktiga uppgifter kan leda till att man förlorar 
studieplatsen.

ANSÖKAN
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URVALSPROV

Sökanden kallas till ett urvalsprov och ett lämp-
lighetstest som ordnas i samband med urvalspro-
vet.Till urvalsprovet hör ett 12 minuters löptest, 
muskelkonditionstest, ett materialbaserat prov 
och läkarundersökning samt drogtest för sökande 
som fastställs skilt. Till lämplighetstestet hör  per-
sonlighetstest och test av förmågor samt  grupprov 
och intervju. Under urvalsprovets gång insamlas 
samtycke till säkerhetsutredning och drogtest samt 
respons av alla som deltagit i provet.

Genom urvalsprovet och lämplighetstestet mäts 
sökandens mottaglighet för utbildning, motiva-
tion, lämplighet för yrket och intresse för bran-
schen. De ordnas i Försvarshögskolan i Helsingfors 
11–15.5.2015. Till provet och testet kallas högst 
500 av de sökande som fyller behörighetskraven 
och ger det samtycke som krävs. Kallelse till urvals-
provet och lämplighetstestet samt besked till dem 
som inte godkänts iurvalsförfarandet postas senast 
17.4.2015.

Sökandena kalls till urvalsprovet
i fyra avdelningar:

1:a avdelningen 11–12.5.2015
2:a avdelningen 12–13.5.2015
3:e avdelningen 13–14.5.2015
4:e avdelningen 14–15.5.2015

Sökanden kan meddela om sitt intresse för en viss 
avdelning då han eller hon fyller i ansökningsblan-
ketten. Man försöker i mån av möjlighet bilda av-

delningar enligt sökandenas önskemål. Eftersom 
utrymmena är begränsade kan man dock inte ga-
rantera att alla får sitt primära önskemål uppfyllt. 

Urvalsprovet tar två dagar för varje sökande. Sökan-
dena kan övernatta på Försvarshögskolan natten 
mellan dagarna för urvalsprovet. Natten före urvals-
provet kan inkvartering inte erbjudas, eftersom in-
kvarteringskapaciteten på Försvarshögskolans cam-
pusområde är begränsat.

Försvarshögskolan ordnar även med mat för sökan-
dena under urvalsprovet. För dem som gör sin mi-
litärtjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor hör 
måltiderna till tjänstgöringen. Deltagande i måltider 
bekräftas i samband med anmälan. Inom campus-
området finns även två soldathem, som det är möj-
ligt att besöka under pauser i urvalsprovet.

FÖRBEREDELSER FÖR URVALSPRO-
VET

Den som deltar i urvalsprovet ska ta med sig ett 
högst sex månader gammalt läkarintyg över sitt 
hälsotillstånd. Läkarintyget bör innehålla resultat 
av hörselundersökning och synförmåga (Blankett T 
eller SAlääk 1141, den undersöktes exemplar). Alla 
sökande genomgår test av färgsyn vid läkarunder-
sökningen.

En sökande som utför beväringstjänst eller gör fri-
villig militärtjänst för kvinnor ska därtill ha med sig 
sin senaste ledarprofil, som innehåller bedömningar 
som gjorts av underordnade, jämställda och förmän 
samt självutvärdering jämte talvärden. En sökande 
som är i reserven behöver inte ta med sig sin ledarp-
rofil, eftersom de uppgifter som behövs finns att få 
i de informationssystem där de sparats under bevä-
ringstjänstgöringen eller den frivilliga militärtjänsten 
för kvinnor.

Under urvalsprovet används civil klädsel. Sökanden 
bör förutom läkarintyg och ledarprofil ha med sig 
idrottsutrustning för 12 minuters löptest och mus-
kelkonditionstest, personlig hygienutrustning och 
inkvarteringsutrustning (sovsäck eller motsvarande).

Det lönar sig att träna målmedvetet inför löp och 
muskelkonditionstestet. Redan i god tid före veckan 
för urvalsprovet lönar det sig att göra övningslopp så 
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FÖRSTA DAGEN
I PLUTONEN II PLUTONEN III PLUTONEN IV PLUTONEN V PLUTONEN

senast kl. 09.00 Anmälan

kl. 09.15 - 09.45 Ordergivning inför urvalsprovet

kl. 09.45 - 10.15 Inkvartering och indelning i plutoner inkl. individuellt säkerhetsinfo

kl. 10.15 - 11.15 12 minuters löptest Läkar-undersökning Grupprov Intervju Insamling av
respons

kl. 11.15 - 12.15 Insamling av
respons

12 minuters löptest Läkar-undersökning Grupprov Intervju

kl. 12.15 - 13.15 Lunch Lunch 12 minuters löptest Lunch Grupprov

kl. 13.15 - 14.15 Intervju Insamling av
respons

Lunch Läkar-undersökning Lunch

kl. 14.15 - 15.15 Grupprov Intervju Insamling av
respons

12 minuters löptest Läkar-undersökning

kl. 15.15 - 16.15 Läkar-undersökning Grupprov Intervju Insamling av
respons

12 minuters löptest

kl. 16.30 - 17.15 Middag

kl. 17.15 - 19.30 Materialbaserat prov

ANDRA DAGEN
ALLA PLUTONER TILLSAMMANS

kl. 08.00 - 12.00 Test av förmågor inom ramen för lämplighetsprovet

kl. 12.15 - 13.15 Lunch

kl. 13.15 - 16.45 Personlighetstest inom ramen för lämplighetstest

kl. 17.00 - 17.45 Inträdesprovet avslutas och insamling av respons

kl. 18.00 - 19.00 Middag

att man säkert överskrider 2 600-metersgränsen vid 
urvalsprovet. Det lönar sig också att sköta om sin all-
männa muskelkondition. Anvisningar om träning in-
för 12 minuters löptestet och muskelkonditionstestet 
finns till exempel på webbsidan www.puolustusvoi-
mat.fi/Liikunta. Om sökanden på grund av sjukdom 
eller skada inte kan utföra 12 minuters löptestet och 
muskelkonditionstestet samband med urvalsprovet 
ska han eller hon ha ett läkarintyg över detta med 
sig till inträdesprovet. 12 minuters löptest och mus-
kelkonditionstest för dem som på medicinska grun-
der inte kan utföra testet vid urvalsprovet ordnas vid 
behov ijuni.

Det lönar sig att planera hur man tar sig till Försvar-
shögskolan i förväg. På adressen www.reittiopas.fi 
finns tidtabellerna för kollektivtrafiken huvudstadsre-
gionen. Man bör undvika att komma med egen bil, 
eftersom antalet parkeringsplatser är begränsat. 
Svängbron vid Hästnässund som leder till Sandhamn 
är sommartid öppen varje hel- och halvtimme.

TILLÄGGSTEST FÖR DEM SOM SÖKER 
TILL FLYGVAPNETS LEDNINGSYSTEMIN-
RIKTNING OCH MARINENS SJÖFARTSIN-
RIKTNING

För dem som söker till flygvapnets ledningssyste-
minriktning och marinens sjöfartsinriktning ordnas 
tilläggstest. De två dagar långa fysiologiska och 
psykologiska test som leds av Sjökrigsskolan ordnas 
i Air Medical Center (AMC) vid Mejlans i Helsing-
fors och de en dag långa psykologiska test som 
leds av Luftkrigsskolan ordnas vid Försvarsmaktens 
forskningsanstalt, avdelningen för handlingsför-
måga, i Tusby. Sjökrigsskolan och Luftkrigsskolan 
kallar sökande som deltar i tilläggstest med början 
11.5.2015.

PROGRAM FÖR INTRÄDESPROVET

ANSÖKAN
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Separat ansökan till utbildnings-
programmet för flygofficerare

koulutukseen/LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJEL-
MAAN”. Ansökningsblanketter fås av chefen för 
Flygreservofficerskursen vid Luftkrigsskolan, kapten 
Lasse Konttinen

• per e-post: lasse.konttinen@mil.fi
• per telefon: 0299 257 220.

Ansökningstiden går ut 29.5.2015 klockan 
15.00, varvid ansökningarna jämte bilagor bör vara 
framme på adressen:

Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona
ILMAVRUK
KADK 102. ohjaajaopintosuuntien haku
PB 7
41161 TIKKAKOSKI

Försenade ansökningar beaktas inte.

Denna separata ansökan gäller ansökan till pilot 
inom flygvapnet och till helikopterp lot inom 
armén.

BEHÖRIGHET

De allmänna behörighetskraven för pilotinriktnin-
gen är desamma som vid huvudansökan, förutom 
åldersgränsen (högst 23 år).

Ett särskilt behörighetskrav är att den som söker till 
pilotinriktningen bör ha genomgått flygreservof-
ficerskurs (LENTORUK). Noggrannare information 
om kraven finns på adressen www.upseeriksi.fi. 

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökan jämte bilagor bör göras på blanketten 
”Hakemus Maanpuolustuskorkeakoulun sotatie-
teen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaan 
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ANSÖKAN

BILAGOR TILL ANSÖKAN

Till ansökan bör fogas följande kopior och under-
tecknade samtycken:

1. ett eller flera intyg över utbildning som ger 
högskolebehörighet (till exempel kopia av stu-
dentexamensbetyget eller av slutbetyget från yr-
kesskola eller -institut),

2. kopia av det senaste betyget från en militär 
skola (till exempel betyg från Reservofficerssko-
lan)

3. kopia av körkort av B-klass
 
4. kopia av intyg över arbetserfarenhet som 

stöder studierna eller av matrikelu drag (till 
exempel tjänstgöring som avtalsbunden soldat 
inom försvarsmakten eller gränsbevakningsvä-
sendet eller i krishanteringsuppgifter)

Sökanden kan bli ombedd att uppvisa sina betyg i 
original. Att man ger felaktiga uppgifter kan leda till 
att man förlorar studieplatsen.

URVALSPROVET

För dem som söker till kadettkursen direkt från 
flygreservofficerskursen (LENTORUK) ordnas inget 
separat urvalsprov. De som tidigare tjänstgjort på 
flygreservofficerskursen kallas vid behov till fysiska 
test i juni. Samtidigt insamlas samtycke till säkerhet-
sutredning och drogtest av sökandena.

HUR URVALSPOÄNGEN BESTÄMS

Information om hur urvalspoängens bestäms finns 
på adressen www.upseeriksi.fi.

Tilläggsupgifter ges av chefen för Flygreservofficers-
kursen vid Luftkrigsskolan, kapten Lasse Konttinen

• per e-post: lasse.konttinen@mil.fi
• per telefon: 0299 257 220.
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Urvalsgrunder
Urvalet bygger på en bedömning av sökandens mottaglighet för utbildning, motivation, lämp-
lighet för yrket och intresse för branschen. Sökandena rangordnas enligt urvalspoäng. Kommen-
dören för försvarsmakten fastställer årligen det antal studerande som antas för examensstudier 
och påbyggnadsutbildning i försvarsmaktens verksamhetsplan. Staben för gränsbevakningsvä-
sendet fastställer det antal studerande som godkänns för tjänstgöring vid gränsbevakningsvä-
sendet. Försvarshögskolan preciserar
antalet sökande som antas som studerande vid urvalsnämndens möte i juni.

HUR URVALSPOÄNGEN BESTÄMS

Urvalspoängen bestäms enligt grundpoängen och 
poängen i urvalsprovet och lämplighetstestet utom 
i fråga om dem som söker till utbildningsprogram-
met för flygofficerare. Det finns ingen kvot för förs-
tagångssökande i fråga om ansökan och urvalet till 
Försvarshögskolans utbildningsprogram 2015. Det 
maximala antalet urvalspoäng är 170 poäng. Nog-
grannare information om hur urvalspoängen beräk-
nas finns på adressen www.upseeriksi.fi.

Grundpoängen bildas av de poäng som ges för ti-
digare studier och för det senaste betyget från en 
militär skola samt arbetserfarenhet eller alternativt 
poäng som ges för att man söker sig till den förs-
varsgren eller det vapenslag där man gjort sin be-
väringstjänst eller frivilliga militärtjänst för kvinnor. 
Man kan få högst 87 grundpoäng.

Urvalspoängen bildas av det totala antalet poäng i 
den lämplighetsbedömning som sker vid urvalsprovet, 
poängen i det materialbaserade provet och de poäng 
som ges för fysiska konditionstest. Det maximala anta-
let poäng i urvalsprovet är 83 poäng.

I lämplighetsbedömningen ingår psykologiska test, 
grupprov, intervju samt lämplighetsbedömningen 
under beväringsutbildningen eller den frivilliga mi-
litärtjänsten för kvinnor, slutbedömningen av be-
väringsutbildningen och ledarindexet. Det totala 
poängtalet vid lämplighetsbedömningen bestäms 
enligt en helhetsbedömning av olika faktorer. Denna 
bedömning görs av en psykolog som är specialise-
rad på lämplighetsbedömning. Vid lämplighetsbe-
dömningen bedöms ledaregenskaperna, motivatio-
nen och sökandens förutsättningar att lära sig. Man 
kan inte förbereda sig för ett lämplighetstest. Det 

maximala poängtalet i lämplighetsbedömningen 
är 50. Lämplighetsbedömningen kan innebära att 
man blir utgallrad. 

Det materialbaserade provet bygger på en vetens-
kaplig artikel eller annat material som deltagarna får 
tid att bekanta sig med. Man bör besvara essäfrågor-
na utifrån materialet. Man kan inte förbereda sig för 
det materialbaserade provet i förväg. Det maximala 
antalet poäng i det materialbaserade provet är 25.

Gränserna i det fysiska konditionstestet (12 minu-
ters löptest och muskelkonditionstest) är desamma 
för kvinnor och män. Det maximala poängtalet i 
löptestet är 5 poäng, som man får genom att sprin-
ga minst 3 000 meter. Sökande som springer under 
2 600 meter kommer inte att bli antagna till kursen. 
Det maximala poängtalet i muskelkonditionstestet 
är 3 poäng. Den sträcka man springer mäts med 10 
meters noggrannhet. Poängtabellen finns på adres-
sen www.upseeriksi.

Då flera sökande fått samma poängtal väljs (1) den 
sökande som fått det högsta poängtalet i inträdesp-
rovet. Om poängtalet i inträdesprovet är detsamma 
rangordnas sökandena enligt (2) det senaste be-
tyget från en militär skola och därefter enligt det 
poängtal som man erhåller för (3) tidigare studier 
och därefter (4) för tidigare arbetserfarenhet eller 
alternativt för att man söker sig till den försvarsgren
eller det vapenslag där man att man söker sig 
till den försvarsgren eller det vapenslag där 
man gjort sin beväringstjänst eller frivilliga mi-
litärtjänst för kvinnor. Om sökandenas poäng 
är desamma i alla ovannämnda fall väljs alla 
de som uppnått dessa poängtal till kursen.
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URVAL

INFORMATION OM URVALET

Om urvalet meddelas per brev till alla dem som del-
tagit i inträdesprovet. De som godkänts i elevurva-
let och de som fått reservplats offentliggörs senast 
1.7.2015. Urvalsbeslutet kan även ges villkorligt, 
vilket förutsätter att man till exempel genomgår til-
läggstest för sjöfartsinriktningen, går plutonchefs-
kursen eller skaffar noggrannare läkarutlåtande.

En sökande som blivit antagen till Försvarshögskolan 
får i sitt antagningsbrev anvisningar om mottagande 
av studieplatsen.

Sökanden meddelar att han eller hon
1. tar emot studieplatsen eller
2. tar emot platsen bara om han eller hon inte 

får den önskade studieplats som han eller 
hon har för avsikt att köa för eller

3. inte tar emot studieplatsen.

Anmälan att man tar emot sin studieplats är binda de 
och kan inte ändras eller annulleras. Den som a ta-
gits som studerande bör senast 15.7.2015 klockan 
15.00 bekräfta att han eller hon tar emot sin stu-
dieplats. Sökanden förlorar sin studieplats om han 
eller hon inte tar emot den inom utsatt tid.

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

En sökande som fått studierätt vid huvudansökan 
kan innan studierna inleds ansöka hos rektorn för 
Försvarshögskolan om rätt att skjuta upp studies-
tarten. Ansökan bör sändas till Försvarshögskolan 
tillsammans med bekräftelsen om att man tar emot 
studieplatsen. Rätt att skjuta upp studiestarten kan 
sökas för ett års tid, till exempel på hälsomässiga 
grunder eller på grund av att man tjänstgör i kri-
shanteringsuppgifter. Rätt att skjuta upp studiestar-
ten på grund av tidsbunden tjänst eller på ekono-
miska grunder beviljas vanligen inte. Ansökan om 
uppskjutande av studiestarten bör vara noggrant 
motiverad. Rektorn utnyttjar sin rätt att överväga 
saken eftersom Försvarshögskolan är förpliktad 
att årligen producera ett tillräckligt antal officerare 
för tjänstgöring inom försvarsmakten och gräns-
bevakningsväsendet. Blanketten för ansökan om 
uppskjutande av studiestarten finns på adressen  
www.upseeriksi.fi.

En sökande som är missnöjd med elevurvalet kan 
skriftligen söka rättelse inom fjorton dagar räknat 
från det datum då resultatet av elevurvalet har pub-
licerats. Begäran om rättelse ska i fråga om alla an-
dra än dem som söker till flygvapnets pilotinriktning 
lämnas in till Försvarshögskolan. De som söker till 
flygvapnets pilotinriktning sänder sin begäran om 
rättelse till högskoleavdelningen vid Luftkrigssko-
lans utbildningscenter. Anvisningar om hur en be-
gäran om rättelse ska göras finns på adressen
www.upseeriksi.fi.
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PLUTONCHEFSKURSEN

De studerande som inte har reservofficersutbildning 
bör före studiestarten ha genomgått plutonchefskur-
sen. Reservofficersskolan verkställer en plutonchefs-
kurs i juli-augusti 2015. Den sökande ansvarar själv 
för ansökan till och deltagande i plutonchefskursen. 
Noggrannare anvisningar om anmälan till kursen 
ges vid urvalsprovet och i det brev som berättar om 
urvalet. Studierätten eller reservplatsen för en sö-
kande som inte har genomgått Reservofficerssko-
lan är villkorlig fram till att plutonchefskursen gen-
omgåtts med godkänt resultat. Om sökanden har 
gått plutonchefskursen tidigare bör han eller hon 
ange detta på ansökningsblanketten på adressen  

www.opintopolku.fi samt sända en kopia av kursbety-
get som bilaga till ansökan.

INLEDANDE AV STUDIERNA

Kadettkurs 102 och sjökadettkurs 85 börjar 
2.9.2015. Under den första studieveckan bör man 
vara redo att tillbringa både dagar och nätter i Sand-
hamn och dessutom går det första veckoslutet åt till 
studier. Anvisningar om inledande av studierna sänds 
till alla antagna som bilaga till urvalsbrevet. 

I Försvarshögskolan används inlärningsplattformen 
PVMOODLE. Man loggar in på den på adressen 
www.pvmoodle.fi i början av studierna. Plattformen 
innehåller ett arbetsutrymme för varje studerande 
och detta administreras av kursledaren. Via arbetsut-
rymmet kommer studerandena åt studierna vid varje 
ämnesinstitution. Anvisningar om hur man loggar in 
sänds som bilaga till anvisningarna om inledandet av 
studierna tillsammans med urvalsbrevet.

TILLÄGGSUPPGIFTER

Tilläggsinformation om försvarsmakten finns på 
webbsidan www.puolustusvoimat.fi. Tilläggsinfo-
mation om Försvarshögskolan och officersutbildnin-
gen finns på webbsidan www.maanpuolustuskor-
keakoulu.fi. Om elevurvalet för studier med tanke 
på grundexamina i militärvetenskaper fås närmare 
uppgifter på webbsidan www.upseeriksi.fi

Tilläggsinformation om studierna vid Försvarshög-
skolan och examina finns i studiehandböckerna. 
Försvarshögskolans studieböcker kan laddas ned i 
publikationsarkivet på adressen www.doria.fi.

Ytterligare information i anslutning till ansökan, elevurval 
och inledande av studierna kan fås via Försvarshögsko-
lans rekryterings- och urvalssektor per e-post på adressen 
opintoasiainosasto. mpkk@mil.fi eller per telefon under 
tjänstetid på nummer 0299 530 214, 0299 530 330 och 
0299 530 106.
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URVAL

MINNESLISTA FÖR SÖKANDEN

1. Välj typ av ansökan (huvudansökan, separat an-
sökan) och de alternativ du söker till och kontrol-
lera behörigheten.

2a. Huvudansökan

• Fyll i ansökan vid huvudansökan på adressen 
www.opintopolku.fi senast 9.4.2015 klockan 
15.00.

• Kopiera bilagorna till huvudansökan och sänd 
dem till Försvarshögskolan (adressen ovan) senast 
14.4.2015 klockan 15.00.

2b. Separat ansökan (piloter)

• Sänd separat ansökan jämte kopior till Luftkrigss-
kolan (adressen ovan) senast 29.5.2015 klockan 
15.00.

3. Ta kontakt i god tid om du har frågor eller om 
du inte får meddelande om urvalen. Försenade 
dokument beaktas inte. Kom ihåg att meddela 
Avdelningen för studieärenden om dina kontak-
tuppgifter ändras.

4. Börja träna i tid och systematiskt med tanke på 
de fysiska testerna (anvisningar ovan).

5. Skaffa i god tid alla dokument som behövs för 
urvalsprovet (till exempel läkarintyg).

6. Kom ihåg följande viktiga datum:

• kallelse till urvalsprovet vid huvudansökanpostas 
senast 17.4.2015

• urvalsprovet vid huvudansökan11.-15.5.2015

• kopior av betyg i fråga om dem som utexamine-
ras våren 2015 bör vara Försvarshögskolan (ad-
ress ovan) till handa senast 4.6.2015 klockan 
15.00

• resultaten publiceras senast 1.7.2015

• man bör bekräfta att man tar emot studieplat-
sen senast 15.7.2015 klockan 15.00

• kadettkurs 102 och sjökadettkurs 85 börjar 
2.9.2015.
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Hälsning av Kadetternas kam-
ratförening och elevkåren
””Officeren bör kunna leda människor i miljöer
som hör till världens svåraste, i krig och under
kriser.”

Studierna vid Försvarshögskolan är internationellt sätt
en unik kombination av universitetsstudier och kom-
petenshöjande studier för uppgifter som yrkesmilitär. 
Försvarshögskolan erbjuder undervisning som bygger 
på den senaste forskningen inom militärvetenskaper, 
från ledning av människor till det senaste i fråga om 
ledningssystem och sensorteknik.

De studier vid Försvarshögskolan som består av fö-
reläsningar och gruppsamtal samt examensarbeten 
följer ett mönster som är känt från andra universitet, 
men studierna i Försvarshögskolan också vissa särd-
rag. Tidsgränserna för när examina ska vara klara är 
stränga och de måste iakttas. Inom de militärvetens-
kapliga studierna iakttas även militär ordning, till vilket
bland annat hör närvaroplikt, vilket i bästa fall ger lära-
ren möjlighet att maximalt utnyttja den tid som står till
förfogande för studier.
 
Försvarshögskolans elevkår bevakar, parallellt med de 
intensiva eller till och med hektiska studierna, stude-
randenas förmåner. Det är elevkårens uppgift att främ-
ja sina medlemmars strävanden såväl inom högskolan
som på övriga håll i samhället. Aktivt deltagande 
i elevkårens verksamhet gör det möjligt att verka i 
gemensamma frågor och på så sätt även stöda hög-
skolans utveckling. De studier för kandidatexamen i 
militärvetenskaper som inleds 2015 följer den nya un-
dervisningsplanen och arbetsfördelningen mellan För-
svarshögskolan och försvarsgrens- och vapenslagssko-
lorna blir tydligare. Att den nya undervisningsplanen 
tas i bruk kräver flexibilitet av studerandena och därtill
beredskap till aktivt utvecklingsarbete, så att man up-
når de bästa möjliga resultaten redan från och med 
den första kursen.

De nästan 700 studerandena vid Försvarshögskolan 
representerar olika generationer officerare, som fö-
renas av fostran till officer och de traditioner som är 
gemensamma för alla officerare. Dessa traditioner up-
rätthålls av en av Finlands äldsta studentföreningar, 

Kadetternas kamratförening. Föreningen verkar för att
utveckla kadetternas möjligheter att ägna sig åt hob-
byer och tillbringa sin fritid, bevarar och främjar kadet-
ternas traditioner och fungerar i nära samarbete med 
studentföreningarna vid andra högskolor. Kadetternas
kamratförening deltar i verksamhet som har som mål 
att förbättra kadetternas och officerarnas ställning 
och den uppskattning de röner; det vill säga för fram 
kadetterna utanför skolan. I syfte att göra kadettut-
bildningen mera känd ger föreningen till exempel ut 
tidningen Kalpa. I den verksamhet som Kadetternas 
kamratförening bedriver betonas kadettlöftet, ka-
dettandan och officersetiken.

Idrott och motion är en väsentlig del av en soldats liv. 
Skoltiden ger dig goda möjligheter att ägna dig åt 
motionsidrott på fritiden. Försvarshögskolan erbjuder 
sina studerande goda möjligheter att motionera under 
fritiden och till och med möjlighet att studera fysisk 
fostran som huvudämne. Under studierna har du möj-
lighet att delta som Försvarshögskolans representant 
i de talrika motions- och idrottsevenemang som Ka-
dettskolan stöder. Du kan till exempel sträva efter att 
bli en del av NDU Black Knights, som redan skapat sig
ett rykte. Ett alternativ är att förflytta sig till Kadetti-
kellari efter skoldagens slut, kadetternas eget vardags-
rum, där man kan njuta av en kvällsbit och videospel 
eller umgås med dem som studerar för magister- eller
generalstabsofficersexamen. Under din fritid kan du 
även delta i de evenemang för studerande som Ka-
detternas kamratförening ordnar tillsammans med de
övriga högskolorna. De yttre ramarna för studierna 
är i sin ordning och mångsidiga och intressanta ar-
betsuppgifter erbjuds i en gemenskap som hela tiden 
utvecklas.

Du är välkommen att studera vid Försvarshög-
skolan!

Ordförande för Kadetternas kamratförening
Kadett Severi Lepistö

Ordförande för elevkåren
Premiärlöjtnant Ilkka Soininen



Anteckningar



Anteckningar



Vägen till de ledande uppgifterna inom försvarsmak-
ten och gränsbevakningsväsendet går via Försvarshög-

skolan. De utexaminerade officerarna tjänstgör i 
intressanta och ansvarsfyllda uppgifter 

såväl i hemlandet som utomlands.

ALLA CHEFER BÄR INTE KRITSTRECKTSRANDIGT
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Vägen till chefsuppgifter borjar på adressen

upseeriksi.fi

Försvarshögskolan
PB 7, 00861 HELSINGFORS
 
   www.puolustusvoimat.fi, www.maanpuolustuskorkeakoulu.fi, www.upseeriksi.fi
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