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Upseerit toimivat Puolustusvoimissa ja Rajavar-
tiolaitoksessa koulutus-, johto-, suunnittelu- ja 
asiantuntijatehtävissä. Tehtävät vaihtelevat puo-
lustushaarasta ja aselajista riippuen. Upseeri työs-
kentelee virkauransa alussa pääsääntöisesti ase-
velvollisten ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta 
suorittavien kouluttajana. Uran edetessä tehtävä-
kirjo laajenee ja mahdollisuudet monipuolistuvat. 
Upseerit voivat toimia uransa aikana myös ulko-
mailla. Heitä palvelee mm. kriisinhallintaoperaati-
oissa ja kansainvälisissä esikunnissa.

Upseeriksi opiskellaan Maanpuolustuskorkeakou-
lussa. Upseerin ammatti on jatkuvasti kehittyvä ja 
työn osaamisvaatimukset ovat moninaiset. Up-
seerin uraan kuuluu nousujohteinen täydennys- 
ja jatkokoulutus, mikä vaikuttaa uralla etenemi-
seen. Upseerien on sitouduttava jatkuvaan oman 
osaamisensa kehittämiseen. Upseerin palkkata-
so vaihtelee tehtävästä riippuen: upseerit saavat 
palkkaa tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtai-
seen työsuoritukseen perustuvan Puolustusvoimi-
en palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Upseerilta vaaditaan oma-aloitteisuutta, johta-
mis-, organisointi- ja yhteistoimintakykyä sekä 
rohkeutta itsenäiseen työskentelyyn ja päätök-
sentekoon. Erilaisten ihmisten kanssa on tultava 
toimeen vaativissakin olosuhteissa. Upseeri on 
vastuussa niin tehtävien toteuttamisesta ja yk-
sikkönsä tehokkuudesta kuin henkilöstönsä hy-
vinvoinnista, työ- ja palvelusturvallisuudesta sekä 
yhteishengen luomisesta.

Upseerin tehtävät edellyttävät sekä henkistä että 
fyysistä kestävyyttä. Oman toimintakyvyn ylläpitä-
minen on välttämätöntä.

Sotilasperinteiden katkeamaton ketju, mo-
dernin yliopisto-opetuksen tarjoamat tiedot ja 
taidot sekä valmiudet varautua ja vastata tu-
levaisuuden haasteisiin muodostavat omalta 
osaltaan upseeriyhteisöä lujittavan yhteenkuu-
luvuuden tunteen ja ammattiylpeyden.

Upseerin ammatti

Puolustusvoimat (PV)

Tehtävät:
• Suomen sotilaallinen puolustaminen
• muiden viranomaisten tukeminen
• osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan

Organisaatio:
• Pääesikunta ja sen alaiset laitokset
• Maanpuolustuskorkeakoulu
• Maavoimat
• Merivoimat
• Ilmavoimat

Rajavartiolaitos (RVL)

Tehtävät:
• rajojen valvonta
• rajatarkastukset
• rikostorjunta
• merialueen turvallisuus
• kansainvälinen yhteistyö
• sotilaallinen maanpuolustus

Organisaatio:
• Rajavartiolaitoksen esikunta
• Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja 

Lapin rajavartiostot
• Suomenlahden ja Länsi-Suomen merivartiostot
• Vartiolentolaivue
• Raja- ja merivartiokoulu
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Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on sota-
tieteellinen korkeakoulu. Maanpuolustuskor-
keakoulusta annetun lain (1121/2008) mukaan 
MPKK:n tehtävänä on edistää sotatieteellistä 
opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvele-
maan isänmaata ja ihmiskuntaa. MPKK toimii 
vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa 
sekä edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta. 

MPKK:n tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa PV:n 
sekä RVL:n normaali- ja poikkeusolojen tehtävissä 
tarvittava osaava ja motivoitunut upseeristo sekä 
harjoittaa sotilaallista maanpuolustusta edistä-
vää tutkimusta. MPKK suunnittelee ja järjestää 
sotatieteiden kandidaatin (SK) ja maisterin (SM), 
yleisesikuntaupseerin (YE) ja sotatieteiden tohto-
rin (ST) tutkintoihin johtavan koulutuksen. MPKK 
johtaa sotilasopetuslaitoksissa ja Raja- ja merivar-
tiokoulussa (RMVK) annettavaa sotatieteellisiin 
tutkintoihin kuuluvaa opetusta. MPKK järjestää 
myös palkatun henkilöstön täydennyskoulutusta 
sekä valtakunnalliset maanpuolustuskurssit ja nii-
den erikoiskurssit.

MPKK:n tutkinto-opetuksesta ja opiskelijoiden 
upseerikasvatuksesta vastaavat tutkinto-osastot, 
joita ovat Kadettikoulu, Maisteriosasto ja Jatko-
tutkinto-osasto. Sotatieteiden tohtorin tutkinto-
opetuksesta vastaa Tohtorikoulu. Maanpuolus-
tuskorkeakoulun ainelaitokset ovat Sotataidon 
laitos, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos 
sekä Sotatekniikan laitos. Opintoasiainosasto 
vastaa tutkintoihin johtavan upseerikoulutuksen 
rekrytoinnista, opiskelijoiden valinnasta, opetuk-
sen yleisestä kehittämisestä yhteistoiminnassa 
tutkinto-osastojen ja ainelaitosten kanssa sekä 
opintohallintoon ja opiskelijapalveluihin kuuluvi-
en palvelujen tuottamisesta. Kielikeskus tuottaa 
vieraiden kielten opetuksen ja muita kielipalvelui-
ta.

Maanpuolustuskorkeakoulu

UPSEERIKSI

 
Hallinto- ja valintasektori 
Opintoasiainosasto 

Maanpuolustuskorkeakoulun 
organisaatio ORGANISAATIO
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SOTATIETEIDEN KANDIDAATIN  
TUTKINTO

Sotatieteiden kandidaatin tutkinto (alempi 
korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 180 
opintopistettä. Sen lisäksi opiskelija suorittaa 
upseerin virkaan vaadittavia sotilasammatilli-
sia opintoja yhteensä 30 opintopistettä. Kaikki 
opinnot (210 op) suoritetaan kolmessa vuo-
dessa. Ne sisältävät:

• tutkinnon yhteiset opinnot (80 op), joihin 
sisältyy kandidaatintutkielma seminaarei-
neen

• koulutusohjelmakohtaiset opinnot (vähin-
tään 40 op)

• opintosuuntakohtaiset opinnot (enintään 
90 op).

Koulutusohjelmakohtaiset ja opintosuunta-
kohtaiset opinnot sisältävät sotilasammatillisia 
opintoja.

Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittava 
opiskelija palvelee kadetin sotilasarvossa. Hä-
nelle maksetaan opintojen ajalta päivärahaa. 
Opintojen aikaisista etuuksista löytyy tarkem-
pia tietoja luvusta Opintoetuudet.

Puolustusvoimien palvelukseen valmistuva so-
tatieteiden kandidaatti nimitetään määräai-
kaiseen nuoremman upseerin virkaan ja ylen-

netään luutnantiksi. Hän aloittaa työskentelyn 
puolustushaaransa tehtävissä. Tehtävän vaa-
tivuus määrittää palkan vaativuusosan (JSA-
palkkausjärjestelmä) ja oma suoriutuminen teh-
tävässä vaikuttaa henkilökohtaiseen palkanosaan 
(henki). Peruspalkan lisäksi upseerille maksetaan 
haittatyökorvaukset, esimerkiksi sotaharjoitus-
korvaukset, virkaehtosopimuksen mukaan.

Ilmavoimien ohjaajiksi ja Maavoimien helikopte-
riohjaajaksi koulutettavat nimitetään sotatietei-
den kandidaatin tutkinnon suoritettuaan vaki-
naiseen upseerin virkaan. Kaikkien lentoupseerin 
koulutusohjelmassa koulutettavien ohjaajien 
maisteriopinnot alkavat suoraan kandidaatin tut-
kinnon jälkeen.

RVL:n palvelukseen valmistuva sotatieteiden kan-
didaatti nimitetään vakinaiseen nuoremman up-
seerin virkaan ja ylennetään luutnantiksi. 

ESIMERKKEJÄ TYÖTEHTÄVISTÄ (SK)

Kandidaatin ensimmäinen työtehtävä voi olla 
Pv:ssa esimerkiksi joukkueenjohtajan tehtävä, 
jonka palkka (JSA 8, henki 17%) oli 2 379,32 € 
kuukaudessa vuonna 2015.

Kandidaatin ensimmäinen työtehtävä RVL:ssa 
on yleensä kouluttajan, vartioupseerin tai vuoro-
päällikön tehtävä. Ansiotasossa ei ole merkittävää 
eroa PV:n upseereiden ansiotasoon verrattuna.

Upseerikoulutus
Upseerikoulutus muodostuu tieteellistä ja ammatillista osaamista kehittävistä opinnoista sekä upseeri-
kasvatuksesta. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteelli-
sen tiedon ja menetelmien soveltamiseen, oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä toimimiseen sekä 
upseerin virkatehtävissä tarvittava osaaminen. 

Upseerikoulutus etenee nousujohteisesti. Se sisältää sotatieteellisiä tutkintoja ja niiden väliin sijoittuvia 
työelämävaiheita sekä työtehtäviin liittyvää täydennyskoulutusta. Sotatieteellisiä perustutkintoja ovat 
sotatieteiden kandidaatin (SK) ja maisterin (SM) tutkinto. PV:ssa sotatieteiden kandidaatin tutkinnon 
opiskelleet saavat opiskeluoikeuden myös sotatieteiden maisterin tutkintoon. RVL:ssa sotatieteiden 
kandidaatteja koulutetaan maistereiksi RVL:n tarpeen mukaan ja opinnot toteutetaan vastaavasti kuin 
PV:ssa. Sotatieteellisiä jatkotutkintoja ovat yleisesikuntaupseerin (YE) ja sotatieteiden tohtorin (ST) tut-
kinto. Sotatieteelliset tutkinnot antavat upseereille valmiudet toimia tutkintotasoaan vastaavissa asian-
tuntija- ja johtotehtävissä. 
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UPSEERIKSI

SOTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO

Sotatieteiden maisterin tutkinto (ylempi kor-
keakoulututkinto) on laajuudeltaan 120 opin-
topistettä. Se suoritetaan kahdessa vuodessa. 
Tutkinto sisältää:

•  pääaineen syventävät opinnot (80 op), joihin 
sisältyy pro gradu -tutkielma

•  kaikille yhteiset ja pakolliset opinnot (25 op)
•  pitkän sivuaineen harjoitustyö (10 op)
•  kieli- ja viestintäopinnot: äidinkielen ja vieraan 

kielen opinnot sekä kypsyysnäyte (5 op).

Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittava 
upseeri palvelee omassa sotilasarvossaan ja 
ansaitsee opintojen aikana virkaehtosopimuk-
sella määrättyä palkkaa. Syksyllä 2015 upsee-
rien ensimmäisen opintovuoden palkka oli  
2 919,55 € kuukaudessa (JSA 9, henki 32 %) 
ja toisen opintovuoden palkka oli 3 250,27 € 
kuukaudessa (JSA 10, henki 33 %). Palkan li-
säksi opiskelijalle maksetaan virkamiehen kurs-
sipäivärahaa virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Sotatieteiden maisteriwn tutkinnon suoritta-
neet upseerit nimitetään vakinaiseen upseerin 
virkaan (pl. ohjaajat ja RVL:n upseerit). Upsee-
rin palkka määräytyy tehtävän vaativuuden 
ja henkilökohtaisen palkanosan  mukaisesti, 
kuten kandidaateilla. RVL:n ansiotasossa ei 
ole merkittävää eroa PV:n upseereiden ansio-
tasoon verrattuna.

ESIMERKKEJÄ TYÖTEHTÄVISTÄ (SM)

PV:ssa tyypillinen sotatieteiden maisterin tut-
kinnon suorittaneen upseerin tehtävä on pe-
rusyksikön varapäällikön tehtävä.

RVL:ssa tyypillinen sotatieteiden maisterin 
tutkinnon suorittaneen upseerin tehtävä on 
yksikön varapäällikön tehtävä tai sektorijoh-
tajan tehtävä hallintoyksikön esikunnassa. 
Muutaman vuoden jälkeen tyypillisiä tehtäviä 
voivat olla esimerkiksi varusmiesyksikön pääl-
likön, vartioaseman päällikön tai esikunnissa 
oleva toimialajohtajan tehtävä.

SOTATIETEELLISET JATKOTUTKINNOT

Sotatieteellisiä jatkotutkintoja ovat yleisesikun-
taupseerin tutkinto (YE) ja sotatieteiden tohto-
rin tutkinto (ST).

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon laajuus on vä-
hintään 140 opintopistettä. Opinnot kestävät 
noin kaksi vuotta. Yleisesikuntaupseerin tut-
kinnon opintojen painopiste on sotataidossa, 
jota on yli puolet kaikista opinnoista. Tutkin-
non tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat 
ylimpiin upseerin tehtäviin vaadittavat tiedot ja 
taidot. He saavat myös yliopistollisen jatkotut-
kinnon tasoiset tutkijavalmiudet.

Sotatieteiden tohtorikoulutusohjelmassa on 
koulutettu vuodesta 1998 lähtien tutkijoita ja 
asiantuntijoita sekä PV:n että muun yhteiskun-
nan tarpeisiin. Tohtorikoulutusohjelman tavoit-
teena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti 
omaan tutkimusalaansa ja sen puolustushal-
linnolliseen sekä yhteiskunnalliseen merkityk-
seen, saa valmiudet soveltaa tutkimusalansa 
piirissä itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen 
tutkimuksen menetelmiä ja luo uutta tieteel-
listä tietoa. Tutkimuksen myötä opiskelija pe-
rehtyy hyvin oman tieteenalansa kehitykseen, 
perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin sekä 
saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja 
tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalo-
jen tuntemuksen. Tutkinto koostuu julkisesti 
puolustettavasta väitöskirjasta ja sitä tukevista 
opinnoista (70 op). Sen voi suorittaa päätoimi-
sesti opiskellen neljässä vuodessa.
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Esimerkki upseerien tehtävistä
VUODET

ESIUPSEERIKURSSI

Osastopäällikkö / J-OS
Sektorijohtaja /  PHE, J-OS

Toimialapäällikkö / PE, PHE, J-OS
Osastoesiupseeri PE, PHE, J-OS

Opettaja / sotilasopetuslaitos
Pataljoona- / laivueupseeri

Perusyksikön päällikkö

SOTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO

Apulaisosastopäällikkö / PE
Joukko-osaston komentaja

Ainelaitoksen johtaja
Apulaiskomentaja / J-OS
Esikuntapäällikkö / J-OS

Aluetoimiston päällikkö / J-OS
Osastopäällikkö / J-OS

Apulaisosastopäällikkö / PHE
Sektorijohtaja / PE, PHE

Joukkoyksikön komentaja
Opettaja / sotilasopetuslaitos
Osastoesiupseeri / PE, PHE

Osastoesiupseeri / J-OS

Vanhempi joukkueenjohtaja
AUK linjan johtaja

Lentoupseeri
Aselajiupseeri

Joukkueenjohtaja

K
A
N
S
A
I
N
V
Ä
L
I
S
E
T

T
E
H
T
Ä
V
Ä
T

SOTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Perusyksikön päällikkö
Perusyksikön varapäällikkö

Osastoupseeri / J-OSE
Kurssin johtaja 
Lennonopettaja

Aluksen I-upseeri
Keskusupseeri

Saapumiserän johtaja

YLEISESIKUNTAUPSEERIN TUTKINTO

30

0

12

14

4

15.10.2015 1

J-OS = Joukko-osasto     PE = Pääesikunta    PHE = Puolustushaaran esikunta (ml. PVLOGLE)

    ESIMERKKEJÄ TYÖTEHTÄVISTÄ (ST)

Sotatieteiden tohtorit sijoittuvat PV:ssa ja muual-
la yhteiskunnassa erilaisiin asiaintuntijatehtäviin 
sekä yliopistojen professoreiksi.

ESIMERKKEJÄ TYÖTEHTÄVISTÄ (YE)

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneet si-
joittuvat tyypillisesti PV:ssa ja RVL:ssa upseerien 
ylimpiin tehtäviin.

ESIMERKKI UPSEERIN TEHTÄVISTÄ
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Sotatieteiden 
kandidaatin 
tutkinto 
(180 + 30 op)

Sotatieteiden 
maisterin 
tutkinto 
(120 op)

Yleisesikuntaupseeritutkinto 
(140 op)

I arbete

Opiskelee jatkotutkintoa

Grundstudier

Luutnantti
(Sotatieteiden kandidaatti)

Kouluttaja

Kapteeni
(Sotatieteiden maisteri)

Yksikön päällikkö

Majuri

Sotatieteiden 
tohtorin 
tutkinto

0 3 7 9 13-15 noin 17 v

Esikuntaupseeri

UPSEERIKOULUTUKSESSA ETENEMINEN

UPSEERIKSI

SITOUTUMINEN

PV ja RVL kouluttavat itselleen tarvitsemansa 
sotilashenkilöstön. Eri tutkinnoissa ja kursseil-
la koulutetaan se määrä henkilöitä, jotka tar-
vitaan täyttämään lain määrittämät tehtävät. 
MPKK:un hyväksyttyjen kadettien sekä PV:n, 
RVL:n tai puolustusministeriön (PLM) virassa 
olevien opiskelijoiden on annettava kirjallinen 
sitoumus siitä, että he palvelevat koulutustaan 
vastaavissa viroissa tietyn vähimmäisajan.

Sotatieteiden kandidaatilta vaadittava sitou-
musaika on kolme vuotta tutkinnon suorit-
tamisen jälkeen. Sotatieteiden maisterin ja 
yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneen 
sitoumusaika on kaksi vuotta tutkinnon suo-
rittamisen jälkeen. Tutkijaupseerina tai esiup-

seerina opiskelleen sotatieteiden tohtorin 
sitoumusaika on neljä vuotta. Ohjaajaksi kou-
lutettavan on annettava kirjallinen sitoumus 
siitä, että hän palvelee PV.ssa tai RVL:ssa soti-
lasvirkaan koulutettavana oppilaana ja virassa 
13 vuotta 3 kuukautta. Tähystäjän sitoumusai-
ka on 7 vuotta.

Henkilön on korvattava opiskelustaan valtiolle 
aiheutuneet kustannukset, jos hän irtisanou-
tuu tai hänet irtisanotaan palvelussitoumus-
aikanaan muun syyn kuin sairauden vuoksi. 
Opiskelija voi keskeyttää opintonsa MPKK:ssa 
omasta anomuksestaan ilman, että palvelussi-
toumus astuu voimaan.
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Opintoetuudet
Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavalle opiskelijalle eli kadetille annetaan opiskelun 
ajaksi korvauksetta opetus, majoitus, muonitus, vaatetus, opiskeluvälineet sekä terveyden- ja 
sairaudenhoito. Lisäksi kadetille maksetaan päivärahaa ja osa matkustamiskustannuksista.

KOTIMAAN PÄIVÄRAHA  
JA VARUSRAHA

Kadetin päivärahan laskentaperusteena käy-
tetään PLM:n päätöksen mukaisesti kulloinkin 
voimassa olevaa valtion virkamiehen kokopäivä-
rahaa. Vuonna 2015 laskentaperusteena oleva 
kokopäiväraha oli 40 €. Opiskelijalle maksetaan 
päivärahaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana 
46 prosenttia ja ensimmäisen opiskeluvuoden jäl-
keen 55 prosenttia kulloinkin voimassa olevasta 
valtion virkamiesten kokopäivärahasta. 

Lisäksi naispuolisille kadeteille maksetaan Talo-
usvarikon määrittämä varusraha. Se makse-
taan kaikilta niiltä päiviltä, jolloin opiskelija on 
oikeutettu ilmaiseen vaatetukseen. Vuonna 
2015 varusraha oli 6,75 € / viikko.

MATKUSTAMISKUSTANNUKSET

Kadetille korvataan kaksi opiskelupaikan ja 
koti- tai asuinpaikan välistä matkaa Suomes-
sa jokaista täyttä opiskelukalenterikuukautta 
kohden. Matkustamiskustannukset korvataan 
valtiolle edullisimman kulkuneuvon aiheutta-
mien kustannusten perusteella.

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava 
ja Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen seu-
tuliikennealueen, jolla on helppoa ja edullista 
liikkua. Seutuliikennealueella vakituisesti asu-
vat voivat hankkia matkakortin Helsingin seu-
dun liikenteen (HSL) palvelupisteestä. Matka-
korttihakemukseen merkitään oppilaitokseksi 
”Maanpuolustuskorkeakoulu” ja toimipis-
teeksi ”Kadettikoulu/Helsinki”. Lisätietoa mat-
kakortista ja sen hankkimisesta on saatavilla 
osoitteessa www.hsl.fi.

KELAN TUET

Opiskelijat voivat saada Kelasta erilaisia tukia 
myös korkeakouluopintoihin. Kadeteille myön-
nettävään opintotukeen kuuluu opintolainan 
valtiontakaus ja mahdollisesti opintotuen asu-
mislisä. Kadetille ei myönnetä opintorahaa, 
koska MPKK:n maksama päiväraha ylittää 
opintorahan saamisen rajan. Lisätietoja Kelan 
maksamista tuista ja niiden hakemisesta saa 
Kelan kotisivuilta (www.kela.fi) tai asiakaspal-
velusta (opiskelijan tuet p. 020 692 209).
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Sotatieteiden kandidaattiopinnot aloitetaan yh-
teisesti syyskuun alussa 2016 MPKK:ssa. Ope-
tus- ja tutkintokieli on suomi. Ensimmäinen 
opiskeluvuosi sisältää kaikille yhteisiä yleisopin-
toja, kieli- ja viestintäopintoja. Koulutusohjel-
makohtaiset opinnot alkavat ensimmäisen opis-
keluvuoden huhtikuussa ja jatkuvat noin kuusi 
kuukautta.

Toinen opiskeluvuosi aloitetaan elokuun 2017 
alussa. Opiskelu tapahtuu lokakuusta alkaen pää-
sääntöisesti MPKK:ssa. Opintoihin kuuluu sekä 
yhteisiä että koulutusohjelmakohtaisia opintoja. 
Toisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella opis-
kelijat siirtyvät puolustushaarakouluihin opiskele-
maan koulutusohjelma- ja opintosuuntakohtaisia 
opintoja.

Puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa  
(PAT-kouluissa) opiskellaan kolmannen lukuvuo-
den kesälukukauden loppuun saakka. Kolmas 
tutkielmaseminaari toteutetaan kuitenkin kai-
kille yhteisesti MPKK:lla kolmannen lukuvuoden 
alussa. Seminaarin yhteydessä suoritetaan myös 
kypsyysnäyte ja viimeistellään tutkielmaa. Sotatie-
teiden kandidaatin tutkinnon opinnot päättyvät 
yhteiskoulutusjaksoon elokuussa 2019.

Näiden opintojen yleisten vaiheiden lisäksi len-
toupseerin koulutusohjelman opiskelijat ovat 
koulutusohjelmakohtaisiin opintoihin sisältyvässä 
lentokoulutuksessa osin myös tutkinnon yhteis-
ten opintojen aikana. Ensimmäisen lukuvuoden 
aikana lentokoulutusta on yhteisten opintojen 
aikana kahden kuukauden välein 2-3 opiskelu-
päivää sekä yksi vastaava ajanjakso toisen luku-
vuoden syyslukukaudella.

Opintojen aikana tehdään myös toinen väliarvos-
telu kolmannen opiskeluvuoden alkuun mennes-
sä, jossa opiskelijat valitsevat työelämävaiheen 
aikaisen joukko-osastonsa. Opintojen aikana 
tehtäviin valintoihin vaikuttavat muun muassa 
Pääesikunnan asettamat tavoitevahvuudet, puo-
lustushaarojen, aselajien ja toimialojen erityisvaa-
timukset, ainelaitosten asettamat reunaehdot, 
opiskelijan oma halukkuus ja menestyminen 
opinnoissaan. Kurssinjohtaja antaa tarkempia tie-
toja ja ohjeita väliarvosteluista ja valinnoista opin-
tojen aikana.

Opiskelu 
Maanpuolustuskorkeakoulussa

OPISKELU

Puolustushaarakoulut

Puolustusvoimat (PV)
• Maasotakoulu (MAASK)
• Merisotakoulu (MERISK)
• Ilmasotakoulu (ILMASK)

Rajavartiolaitos (RVL)
• Raja- ja merivartiokoulu (RMVK)

Aselaji- ja toimialakoulut (Pv)

Puolustusvoimien logistiikkalaitos
• Logistiikkakoulu 
Maasotakoulu
• Jalkaväkikoulu
•  Tykistökoulu
• Pioneerikoulu
•  Viestikoulu
• Panssarikoulu
Utin jääkärirykmentti
• Helikopteripataljoona

Sotatieteiden kandidaatin opinnoissa opiskellaan eri koulutusohjelmissa, joita ovat Maavoimien, Meri-
voimien ja Ilmavoimien koulutusohjelma sekä lentoupseerin koulutusohjelma. Koulutusohjelmat eriy-
tyvät opintojen aikana eri opintosuuntiin. Opintosuuntiin eriytyminen tapahtuu Maavoimien koulutus-
ohjelman osalta ensimmäisen väliarvostelun jälkeen tehtävässä opintosuuntavalinnassa. Merivoimien, 
Ilmavoimien ja lentoupseerin koulutusohjelmassa opintosuuntiin eriytyminen toteutetaan jo opiskelija-
valinnassa.
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Sotatieteiden maisteriopinnoissa opiskellaan 
pääaineittain. Opinnot suoritetaan pääosin 
MPKK:ssa. Osa opinnoista suoritetaan PAT-
kouluissa toisen opintovuoden syyslukukaudel-
la.  Maisteriopinnoissa keskitytään pääaineen 
syventäviin opintoihin ja pro gradu -tutkielman 
laatimiseen.

OPPIAINEET

Sotatieteet ovat laaja ja moninainen kokonai-
suus, joka sitoo yhteen sodat, kriisit ja niihin 
liittyvät turvallisuusuhat sekä pyrkimykset nii-
den ehkäisemiseen. MPKK:n tieteenaloja ovat 
operaatiotaito ja taktiikka, strategia, sotahis-
toria, johtaminen, sotilaspedagogiikka, sota-
tekniikka, sotatalous, sotilaspsykologia ja so-
tilassosiologia. Perustutkinnoissa opiskeltavia 
aineita ovat johtaminen, sotataito, sotilaspe-
dagogiikka ja sotatekniikka.

Johtaminen on oppi tavoitteiden saavutta-
misesta ihmisten ja organisaatioiden avulla. 
Päämääränä on kasvattaa opiskelijoista it-
seohjautuvia ja kriittisiä, peruslähtökohtien 
tarkasteluun kykeneviä päätöksentekijöitä ja 
vastuunkantajia eri tehtävätasoille. Sotilas-
johtamisessa, erityisesti päätöksenteossa ja 
tehtävien toimeenpanossa, korostuvat sekä 
ajan merkityksen ymmärtäminen että oikean 
johtamistavan ja johtamispaikan valinta.

Sotataito on oppiaine, joka koostuu kolmes-
ta itsenäisestä aineesta: operaatiotaito ja 
taktiikka, strategia ja sotahistoria. Operaa-
tiotaidon olennaisin sisältö on komentajien 
ja esikuntien kyky ja taito suunnitella, valmis-
tella ja johtaa operaatio. Taktiikka on oppi 
taistelujen käymisestä, taito käyttää joukkoja 

ja järjestelmiä taistelun käymiseksi ja taistelu-
tehtävän täyttämiseksi. Strategia on osa so-
tataidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa 
asevoimien ja sotilaallisen voiman käytön 
taktisen, operatiivisen ja strategisen tason 
analyysit täydentävät kuvaa sotataidosta ja 
sen opetukseen kuuluu myös kansainvälisen 
turvallisuuden tutkimus. Sotahistorian ensisi-
jaisena tehtävänä on jäsentää sotataitoa his-
toriantutkimuksen avulla.

Sotilaspedagogiikka pyrkii kehittämään so-
tilaan ja yksilön toimintakykyä oppimisen 
keinoin. Sotilaspedagogiikan opintojen ta-
voitteena on antaa kattava näkemys sotilai-
den osaamisen ja toimintakyvyn luonteesta 
ja kehittämisestä osana maanpuolustuksen ja 
kestävän kokonaisturvallisuuden edistämistä. 
Sotilaspedagogiikka saa keskeisen teoriape-
rustansa kasvatus- ja liikuntatieteistä sekä 
hyödyntää myös monien muiden tieteenalo-
jen, kuten sosiologian ja psykologian luomaa 
tietoa ja tutkimusmetodeja.

Sotatekniikan opetuksen tarkoituksena on, 
käytännön sovellutusten avulla, kasvattaa 
opiskelijoita loogiseen ajatteluun ja analyyt-
tiseen ongelmanratkaisuun. Sotatekniikan 
opinnoissa annetaan valmiuksia, joita tarvi-
taan sotataidon oppimisen ja soveltamisen 
tukena. Keskeisiä opetettavia aineita ovat jär-
jestelmätekniikka ja sotatalous. Järjestelmä-
tekniikassa pyritään vastaamaan kysymyksiin, 
jotka liittyvät järjestelmien toimintaperiaat-
teisiin, ympäristön vaikutusten hallintaan ja 
järjestelmien tehokkuuteen. Sotataloudessa 
tarkastellaan järjestelmien ylläpitoa ja niiden 
kehittämisen perusteita.

OPINTOJEN ETENEMINEN (SK)
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Maavoimien koulutusohjelma
Maavoimien koulutusohjelmasta valmistuneella sotatieteiden kandidaatilla on valmiudet toimia 
rauhanajan perusyksikön kouluttajana sekä sodanajan yksikön päällikkönä. Sotatieteiden maisterin 
tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkiksi rauhanajan perusyksikön varapäällikköinä ja päällik-
köinä sekä sodanajan joukkoyksikön komentajina. Koulutusohjelmakohtaisista opinnoista pääosa 
toteutetaan Maasotakoulussa Lappeenrannassa ja eri aselajikouluissa sekä osa toteutetaan Maan-
puolustuskorkeakoulussa Santahaminassa.

Maavoimissa on kahdeksan joukko-osastoa ja 
12 aluetoimistoa, joissa palvelee yhteensä n. 
4500 sotilasta ja siviiliä. Maavoimat rakentavat 
ja ylläpitävät sodanajan osaamisen koulutta-
malla vuosittain yli 20 000 varusmiestä ja yli 
10 000 reserviläistä. Asevelvollisten koulutta-
minen on rauhan aikana Maavoimien pääteh-
tävä, jolla luodaan suorituskyvyn ydin Maa-
voimien tehtäviin: valtakunnan maa-alueiden 
puolustaminen, virka-apu muille viranomaisille 
ja kansainväliset sotilaalliset kriisinhallintaope-
raatiot.

Maavoimien koulutusohjelmasta valmistuvat 
upseerit pääsevät palvelemaan suurimmassa 
puolustushaarassa, jossa on tarjolla paljon eri-
laisia haastavia tehtäviä sekä urapolkuja koko 
uran ajaksi.

JÄÄKÄRI- JA PANSSARITORJUNTA-
OPINTOSUUNTA

Opintosuunta antaa perusteet suunnitella ja 
johtaa taisteluja, joissa jääkäriyksikön taiste-
luun yhdistyy kaikkien Maavoimien aselajien 
tuki. Opintosuunnalta valmistuu jalkaväen 
johtajia, yleisjohtajia, joiden osaamisen varaan 
taistelut rakentuvat. 

Jääkäri- ja panssarintorjuntaopintosuunta an-
taa valmiudet toimia kouluttajana jalkaväen 
perusyksiköissä, joissa koulutetaan mm. jää-
käreitä, kaupunkijääkäreitä, erikoisjääkäreitä, 
sotilaspoliiseja ja panssarintorjuntajoukkoja. 
Koulutus on monipuolista ja siihen sisältyy 
useimmat jalkaväen tärkeimmistä asejärjestel-
mistä, ml. panssarintorjuntaohjusjärjestelmät. 
Jääkäri- ja panssarintorjuntaupseereita palve-
lee kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa. 
Opintosuuntakohtaiset opinnot toteutetaan 
Jalkaväkikoulussa Lappeenrannassa.

KRANAATINHEITINOPINTOSUUNTA

Kranaatinheittimistö on taistelukentän tär-
keimpiä järjestelmiä. Kranaatinheittimistö on 
jalkaväen epäsuoran tulen järjestelmä, mikä 
liikkuvuutensa, ulottuvuutensa ja vaikuttavuu-
tensa ansiosta ampuu siellä, missä taistelut rat-
kaistaan.

Kranaatinheitinopintosuunta antaa valmiudet 
toimia ensisijaisesti kouluttajana kranaatinhei-
tinyksikössä. Lisäksi opintosuunnalta saa perus-
teet toimia kouluttajana perusyksiköissä, joissa 
koulutetaan mm. jääkäreitä. Tulenjohtaminen 
ja ampuminen kranaatinheittimillä edellyttävät  
laaja-alaista epäsuoran tulen osaamista, minkä 
tärkeimpiä toimintoja ovat tuliasema-, tulen-
johto-, viesti- ja mittaustoiminta. Kranaatin-
heitinupseereita palvelee kaikissa Maavoimien 
joukko-osastoissa. Opintosuuntakohtaiset 
opinnot toteutetaan Jalkaväkikoulussa Lap-
peenrannassa.

OPISKELU
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Tiedusteluopintosuunta antaa valmiudet toi-
mia ensisijaisesti kouluttajana tiedustelukou-
lutusta antavassa yksikössä. Lisäksi opinto-
suunnalta saa perusteet toimia kouluttajana 
perusyksiköissä, joissa koulutetaan mm. jääkä-
reitä. Tiedustelujärjestelmä on monipuolinen, 
missä jalan tapahtuvaan partiotiedusteluun ja 
tähystystiedusteluun yhdistyy teknisten joh-
tamis- ja sensorijärjestelmien käyttö. Tiedus-
telukoulutettuja upseereita palvelee kaikissa 
Maavoimien joukko-osastoissa. Opintosuun-
takohtaiset opinnot toteutetaan Jalkaväkikou-
lussa Lappeenrannassa.

ELEKTRONISEN SODANKÄYN-
NINOPINTOSUUNTA

Elektronisen sodankäynti (ELSO) on taiste-
lukentällä läsnä kaikkialla — panssaroiduilla 
ELSO-ajoneuvoilla hyökkäyksen kärjessä, ilma-
operaation tukena ja osana tiedustelujärjes-
telmää maassa, merellä ja ilmassa. Elektroni-
sella sodankäynnillä tiedustellaan ja häiritään 
vihollisen järjestelmiä sekä suojataan omat 
joukot vihollisen ELSO-vaikutukselta. Opinnot 
antavat valmiuden toimia joukkueenjohtajana 
eri ELSO-yksiköissä ja asiantuntijana kaikkien 
puolustushaarojen tehtävissä. ELSO-opinto-
suunnalla opiskelu on monipuolista toimintaa 
huipputeknologian parissa taistelukentällä. 
Elektronisen sodankäynnin koulutuksen antaa 
Elektronisen sodankäynnin keskus Riihimäellä.

PANSSARIOPINTOSUUNTA

Panssariaselaji edustaa Maavoimien tulivoimaa, 
liikkuvuutta ja suojaa. Panssari- ja mekanisoitu-
ja joukkoja käytetään keskitetysti ratkaisutais-
teluissa. Panssariaselajin tehtävissä yhdistyvät 
usean eri aselajin ominaisuudet. Panssariaselaji 
antaa opiskelijalle laajan, mutta myös erittäin 
maanläheisen käsityksen panssari- ja mekani-
soitujen joukkojemme kalustosta, suoritusky-
vystä ja käyttöperiaatteista. Opinnot sisältävät 
koulutusta niin taistelupanssarivaunuilla kuin 
rynnäkköpanssarivaunuilla. Panssarikoulute-
tulle upseerille on tarjolla monipuolisia työteh-
täviä. Opiskelu panssariopintosuunnalla edel-
lyttää opiskelijalta voimassa olevaa B-luokan 
ajokorttia. Panssariopintosuunnan koulutuk-
sen antaa Panssarikoulu Parolannummella.

TIEDUSTELUOPINTOSUUNTA

Tiedustelu tuottaa tilannekuvaa hankkimalla 
ja välittämällä tietoja vihollisen tärkeimmistä 
kohteista ja toiminnoista. Tietoa hankitaan 
niin partioimalla ja tähystämällä kuin teknisil-
lä sensoreilla. Tiedustelijat tuhoavat vihollisen 
tärkeitä kohteita johtamalla kenttätykistön ja 
raketinheittimistön tulta, sekä vaikuttamalla 
omilla asejärjestelmillään, kuten tarkkuuski-
väärein, sinkoasein ja räjähtein.
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OPISKELU

KENTTÄTYKISTÖOPINTOSUUNTA

Kenttätykistö edustaa Maavoimien tulivoimaa. 
Kenttätykistön keskitetyllä tulenkäytöllä luo-
daan edellytykset jalkaväen taistelulle. Tykistön 
tehtävissä yhdistyy usean eri aselajin ominai-
suudet. Tiedustelutulenjohtajat toimivat syväl-
lä vihollisen selustassa ja johtavat operatiivista 
tulenkäyttöä. Iskuportaan tulenjohtajat käyt-
tävät Maavoimien tulivoimaisimpia aseita. Ty-
kistön viestijärjestelmä liittää tykistön komen-
to- ja johtamispaikat johtamisjärjestelmään 
ja luo edellytykset koko tykistöjärjestelmän 
tehokkaalle käytölle. Logistiikkajärjestelmä 
varmistaa ampumatarvikkeiden riittävyyden. 
Tykistön kouluttamilla miehittämättömillä len-
totiedustelujärjestelmillä (UAV) tiedustellaan ja 
valvotaan vihollisen selustaa ja sivustoja sekä 
johdetaan tulta. Raskasraketinheittimistö osal-
listuu miinoittamiseen miinarakettien panssari-
miinoitteilla. 

Tykistössä on monipuolisia ja vaihtelevia ura-
mahdollisuuksia. Kenttätykistön aselajikoulu-
tuksen antaa Tykistökoulu Niinisalossa.

ILMATORJUNTAOPINTOSUUNTA

Ilmatorjunnan tehtävä on suojata taistelujouk-
koja sekä sotilas- ja siviilikohteita ilmahyök-
käyksiltä. Aselajina ilmatorjunta kuuluu Maa-
voimiin ja toiminnallisesti ilmapuolustukseen. 
Nykyaikaisella taistelukentällä ilmatorjunnan 
merkitys on korostunut ja sen vuoksi aselaji on 
voimakkaasti kehittyvä. Ilmatorjunnan pääkou-
lutuspaikka on Ilmasotakoulu Tikkakoskella.

PIONEERIOPINTOSUUNTA

Pioneeritoiminnan päämääränä on muokata toi-
mintaympäristöä omien joukkojen toiminnalle 
edulliseksi ja rajoittaa vihollisen ja olosuhteiden 
vaikutuksia. Pioneeritoiminta jaetaan sulutta-
miseen, liikkeen edistämiseen, suojan edistämi-
seen, suojeluun ja tukeutumisrakentamiseen. 
Pioneeriopintosuunnalla opiskelijat perehtyvät 
niin aselajin perusmenetelmiin kuin pioneeri- ja 
suojeluyksiköiden johtamiseen ja kouluttamiseen. 
Opinnot antavat pioneeriupseerille sellaiset valmi-
udet, joiden avulla hän kykenee toimimaan ja 

kehittymään tehtävissään eri tyyppisissä pionee-
ri- ja suojelujoukoissa. Aselajiopinnot toteutetaan 
Pioneerikoulussa Lappeenrannassa sekä Kainuun 
prikaatissa, Karjalan prikaatissa ja Porin prikaatis-
sa.

MAAVOIMIEN JOHTAMIS- 
JÄRJESTELMÄOPINTOSUUNTA

Maavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunnal-
la voidaan suuntautua viestiaselajin opintoihin. 
Viestiaselaji on esimerkki nykyaikaisesta ja kehit-
tyvästä aselajista.  Toimintaympäristö jakautuu 
fyysiseen, sähkömagneettiseen ja kyber-ulot-
tuvuuteen. Toimintaympäristötietoisuus ja kyky 
ennakkovaroitukseen ovat entistä keskeisempiä. 
Viestitoiminnan päämääränä on verkostotoimin-
nan tiedonsiirtoyhteyksien ja tietojärjestelmien 
avulla mahdollistaa joukkojen toimintaympä-
ristötietoisuus sekä voimankäytön ja logistiikan 
johtaminen. Johtamisjärjestelmä mahdollistaa 
verkostokeskeisen sodankäynnin, joka yhdistää 
päätöksentekijät, asejärjestelmät ja sensorit, joka 
on oleellinen osa onnistunutta operaatiota.

Koulutus johtamisjärjestelmäopintosuunnalla tar-
joaa mielenkiintoisia tehtäviä niin tekniikasta kuin 
taktiikasta kiinnostuneille. Johtamisjärjestelmäopin-
tosuunnan kadetit opiskelevat aselajijakson aikana 
Viestikoulussa Riihimäellä.
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RAJAVARTIO-OPINTOSUUNTA

Upseerikoulutuksen tutkintoihin sisältyvästä 
rajaturvallisuusalan opetuksesta vastaa Raja- 
ja merivartiokoulu. Opinnot rajavartio-opin-
tosuunnalla muodostavat oman itsenäisen 
rajaturvallisuuteen ja oikeudellisiin opintoihin 
keskittyvän opintokokonaisuuden. Opinnoissa 
korostuvat RVL:n päätehtävät: rajojen valvon-
ta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen 
turvallisuus, merellisen ympäristön suojelu, 
kansainvälinen yhteistyö ja sotilaallinen maan-
puolustus.

Rajavartio-opintosuunnalla opetuksessa pää-
paino on rajaturvallisuusalan opetuksessa, jo-
hon kuuluu muun muassa rajojen valvonta, ra-
jatarkastukset, laillisuusvalvonta, rikostorjunta 
ja rikosprosessin hallinta. Rajaturvallisuusalan 
opinnoissa annetaan myös toimivaltaisen ra-
javartiomiehen koulutus, johon kuuluu muun 
muassa voimankäytön ja operatiivisen ajon 
koulutus sekä operatiivisen kenttätoiminnan 
johtajakoulutus. Rajavartio-opintosuunnalta 
sotatieteiden kandidaatiksi valmistunut voi 
työskennellä esimerkiksi vartioupseerina raja-
vartio- tai rajatarkastusasemalla tai kouluttaja-
na varusmiesyksikössä.

Ennen aselajivalinnan vahvistamista RVL:n opintosuunnan valinneille tehdään palvelukseen-
ottotarkastus (RVLPAK B7), johon kuuluu lääkärintarkastus ja huumausainetesti. Hakijan 
on täytettävä edellä mainitussa asiakirjassa mainitut hakukelpoisuusvaatimukset. Esimerkiksi 
Maavoimien koulutusohjelman rajavartio-opintosuunnalle haettaessa näön tarkkuus on ol-
tava vähintään 0,7 kummassakin silmässä ilman laseja, väriaisti normaali (Ishiharan värinä-
kötestissä enintään neljä virhettä) ja kuuloluokka I-II eikä hakijalla voi olla työtä haittaavaa 
allergiaa tai kroonisia sairauksia.

LOGISTIIKKAOPINTOSUUNTA

Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän teh-
tävänä on kaikissa toimintaympäristöissä luoda 
edellytykset puolustusjärjestelmän suoritusky-
kyjen käytölle ja operaatioiden toimeenpanolle 
sekä ylläpitää ja palauttaa joukkojen, henkilös-
tön ja järjestelmien toimintakyky sekä materi-
aalin ja tilojen käytettävyys. Logistiikka jaetaan 
täydennyksiin, kunnossapitoon, kuljetuksiin, 
lääkintähuoltoon ja huoltopalveluihin.

Tulivoiman kasvu, sotavarustuksen teknistymi-
nen, ase- ja johtamisjärjestelmien lisääntymi-
nen sekä kuljetuskaluston monipuolistuminen 
ovat lisänneet logistiikan ja huollon tarvetta. 
Logistiikkaopintosuunta tarjoaa monipuolisen 
toimintaympäristön sekä haasteellisia logis-
tiikan ja huollon tehtäviä oma-aloitteisille ja 
toimeenpanokykyisille upseereille. Logistiikka-
opintosuunnan kadetit opiskelevat aselajijak-
son Logistiikkakoululla Riihimäellä.
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LAIVASTO-OPINTOSUUNTA

Laivasto-opintosuunnalla opetuksen pääpaino on 
merenkulussa sekä valvonta-, johtamis- ja asejär-
jestelmissä. Laivasto-opintosuunnalla painotetaan 
erityisesti sotataidon ja sotatekniikan opintoja. Kou-
lutukseen sisältyy myös vahtiperämiehen teoreetti-
set opinnot. Laivasto-opintosuunnalta sotatieteiden 
kandidaatiksi valmistunut voi työskennellä esimer-
kiksi aluksen aselajiupseerin tai merenkulku-upseerin 
tehtävissä. Sotatieteiden maisterin tutkinnon jälkeen 
tehtäviä voivat olla esimerkiksi aluksen keskusupseeri 
tai päällikkö.

MERIVARTIO-OPINTOSUUNTA

Upseerikoulutuksen tutkintoihin sisältyvästä ra-
jaturvallisuusalan opetuksesta vastaa Raja- ja 
merivartiokoulu. Opinnot merivartio-opinto-
suunnalla muodostavat oman itsenäisen ra-
jaturvallisuuteen ja oikeudellisiin opintoihin 
keskittyvän opintokokonaisuuden. Opinnoissa 
korostuvat RVL:n päätehtävät: rajojen valvon-
ta, rajatarkastukset, rikostutkinta, merialueen 
turvallisuus, merellisen ympäristön suojelu, kan-
sainvälinen yhteistyö ja sotilaallinen maanpuo-
lustus. Merivartio-opintosuunnan opetuksen 
pääpaino on rajaturvallisuusalan opetuksessa 
merellisen viranomaistoiminnan viitekehyksessä. 
Merivartio-opintosuunnan kadetit saavat sekä 
toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutuksen 
että laivan vahtiperämiehen teoreettisen päte-
vyyden. Valmistuneet upseerit voivat harjaan-
tumisen jälkeen toimia vahtipäällikköinä RVL:n 
vartiolaivoilla, vartioupseereina merivartioase-
milla sekä vuoropäällikköinä ilma- ja merirajan 
kansainvälisillä rajanylityspaikoilla.

Merivoimien koulutusohjelma
Merivoimat tarjoavat koulutusohjelmasta valmistuneelle sotatieteiden kandidaatille kiinnostavan ja haasta-
van työympäristön. Laivasto-, rannikkojoukko- tai johtamisjärjestelmäopintosuunnalta valmistuneet upseerit 
toimivat omaa koulutustaan vastaavissa tehtävissä niin merellä kuin rannikollakin. Merivoimien koulutusoh-
jelman opiskelija opiskelee puolustushaara- ja aselajiopintonsa Merisotakoulussa Suomenlinnassa Helsingissä.

OPISKELU

Merivoimien tehtävänä ovat merialueemme valvon-
ta ja sen koskemattomuuden turvaaminen, alue-
loukkausten torjunta sekä maallemme elintärkeiden 
meriyhteyksien ja meriliikenteen suojaaminen. Meri-
voimat on erikoistunut toimimaan rannikon ja saaris-
ton vaativissa olosuhteissa.

Motivoitunut ja hyvin koulutettu henkilöstö sekä ny-
kyaikaista huipputekniikkaa edustava kalusto ovat 
Merivoimien tärkeimmät voimavarat. Siksi merika-
dettien opinnoissa painotetaan sotataitoa ja sotatek-
niikkaa.

Opinnot laivasto-opintosuunnalla aloitetaan vuosit-
tain. Myös merivartio-opintosuunnasta kiinnostu-
neet hakevat ensin laivasto-opintosuunnalle ja en-
simmäisen väliarvostelun jälkeen edelleen kyseiselle 
opintosuunnalle. Rannikkojoukko-opintosuunnalle 
ja Merivoimien johtamisjärjestelmäopintosuunnalle 
haetaan ja opinnot alkavat vuorovuosina. Vuonna 
2016 järjestetään rannikkojoukko-opintosuunta. 
Merikadettikurssille hakevan tulee hakeutumisen 
yhteydessä ilmoittaa, mille opintosuunnalle hän ensi-
sijaisesti hakee. Merivoimien koulutusohjelmaan voi 
hakeutua, vaikkei olisi aiemmin palvellut Merivoimis-
sa.
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MERIVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTEL-
MÄOPINTOSUUNTA

Merivoimien johtamisjärjestelmäopintosuunnan 
opinnot valmistavat nuoren upseerin toimimaan 
vaativissa ja mielenkiintoisissa tehtävissä tais-
telualusympäristössä. Verkottuminen, toimivat 
tieto-, sensori- ja johtamisjärjestelmät (ml. elekt-
ronisen sodankäynnin järjestelmät) sekä näihin 
erikoiskoulutetut johtamisjärjestelmäupseerit 
ovat tärkeä osa nykyaikaisen taistelualuksen suo-
rituskykyä. Myöhemmin palvelusurallaan johta-
misjärjestelmäupseeri voi toimia monipuolisissa, 
alansa erityisosaamista vaativissa tehtävissä myös 
muualla Merivoimissa ja PV:ssa. Opinnoissa pai-
notetaan sotatekniikan ja sotataidon opintoja. 
Merivoimien johtamisjärjestelmäopintosuunnan 
kadetit opiskelevat puolustushaarajakson aikana 
Merisotakoulussa, Suomenlinnassa. Osa opin-
noista on yhteisiä laivasto-opintosuunnan kanssa.

RANNIKKOJOUKKO-OPINTOSUUNTA

Rannikkojoukko-opintosuunnalla opetukses-
sa painotetaan sotilaskouluttajan taitoja sekä 
perusyksikön johtamista ja taktiikkaa. Rannik-
kojoukko-opintosuunnalta sotatieteiden kan-
didaatiksi valmistuneen upseerin ensimmäinen 
tehtävä on yleensä kouluttaja perusyksikössä. 
Sodanajan tehtävänä voi olla esimerkiksi joukku-
een johtaja tai yksikön varapäällikkö. Sotatietei-
den maisteriksi valmistuneet voivat työskennellä 
esimerkiksi yksikön varapäällikkönä tai päällik-
könä. 
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Ilmavoimat ovat viimeisintä teknologiaa käyt-
tävä moderni ja dynaaminen puolustushaara. 
Rauhan aikana sen operatiivisia tehtäviä ovat 
ilmavalvonta, tunnistuslentotoiminta ja Ilmavoi-
mien sodan ajan valmiusyhtymien tuottaminen. 
Kriisin aikana päätehtävänä on hävittäjäkonein 
toteutettava vastustajan ilma-alusten torjunta.

Ilmavoimien koulutusohjelmassa on kaksi 
opintosuuntaa: Ilmavoimien johtamisjärjes-
telmäopintosuunta ja lentotekninen opinto-
suunta. Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopin-
tosuunnan ja lentoteknisen opintosuunnan 
opinnot alkavat vuorovuosina. Vuonna 2016 
alkaa johtamisjärjestelmäopintosuunta. Ilma-
voimien koulutusohjelmaan hakevan tulee ha-
keutumisen yhteydessä ilmoittaa, mille opinto-
suunnalle hän ensisijaisesti hakee. Ilmavoimien 
koulutusohjelmaan voi hakeutua, vaikkei olisi 
aiemmin palvellut Ilmavoimissa.

LENTOTEKNINEN OPINTOSUUNTA

Opintosuunnalla koulutetaan upseereita PV:n 
ja RVL:n lentoteknisiin, lentokaluston huollon 
ja ylläpidon tehtäviin. Näin varmistetaan len-
tokaluston operatiivinen käyttö, ylläpito, kou-
lutus ja kehittäminen tukikohtaympäristössä. 
Opinnot järjestetään joka toinen vuosi. Paril-
lisina vuosina opintosuunnalle valitut aloitta-
vat opiskelulla työelämässä sopimussotilaana. 
Sopimussotilasjakson aikana hankitaan mah-
dollisesti puuttuva lentotekninen perusosaa-
minen. Tuolloin opintosuunnalle voivat ha-
keutua kaikki, jotka täyttävät upseerin yleiset 
kelpoisuusehdot ja opintosuunnan erityiset 
kelpoisuusehdot. Parittomina vuosina opinto-
suunnalle voivat hakeutua vain lentoteknisen 
aliupseerikoulutuksen suorittaneet tai lento-
kone- tai helikopteriasentajan tutkinnon suo-
rittaneet henkilöt.
 

Pääosa lentotekniikan opinnoista suoritetaan 
Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Valmistuneen 
upseerin ensimmäiset työtehtävät liittyvät kiin-
teästi lentokaluston päivittäisiin ylläpitotehtä-
viin ja niihin kouluttamiseen sekä sitä kautta 
oman osaamisen lisäämiseen lentotukikohdan 
eri toiminnoissa.

ILMAVOIMIEN JOHTAMIS- 
JÄRJESTELMÄOPINTOSUUNTA

Opintosuunnalla koulutetaan upseereita PV:n 
johtamisjärjestelmien operatiiviseen käyttöön ja 
ylläpitoon sekä niitä tukeviin tehtäviin. Opinnot 
järjestetään joka toinen vuosi. Parittomina vuo-
sina opintosuunnalle valitut aloittavat opiske-
lulla työelämässä sopimussotilaana.

Johtamisjärjestelmäopintosuunnan opiskelijat eri-
koistuvat vaihtoehtoisesti johtokeskus-, viesti- tai 
elektronisen sodankäynnin opintoihin. Johtokes-
kusopinnoissa opiskelija koulutetaan taistelun-
johtajaksi Ilmavoimien johtokeskuksiin koordinoi-
maan hävittäjien käyttöä ja liikkeitä maasta käsin. 
Viesti- ja elektronisen sodankäynnin opinnot 
antavat valmiudet toimialan kouluttaja, johto- ja 
asiantuntijatehtävissä.

Ilmavoimien koulutusohjelma
Ilmavoimien koulutusohjelmasta valmistuneet sotatieteiden kandidaatit sijoittuvat oman toimi-
alansa monipuolisiin kouluttaja- ja asiantuntijatehtäviin. Myöhemmässä vaiheessa oma kyvykkyys 
ja halukkuus vaikuttavat upseerin sijoittumiseen eri tehtäviin.

OPISKELU
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Ilmavoimat ovat viimeisintä teknologiaa käyt-
tävä moderni ja dynaaminen puolustushaara. 
Rauhan aikana sen operatiivisia tehtäviä ovat 
ilmavalvonta, tunnistuslentotoiminta ja Ilmavoi-
mien sodan ajan valmiusyhtymien tuottaminen. 
Kriisin aikana päätehtävänä on hävittäjäkonein 
toteutettava vastustajan ilma-alusten torjunta.

Lentoupseerin koulutusohjelmassa on kaksi 
opintosuuntaa: Ilmavoimien ohjaajaopinto-
suunta ja Maavoimien helikopteriohjaajaopin-
tosuunta. RVL:n ohjaajat koulutetaan myös 
lentoupseerin koulutusohjelmassa. Lentoup-
seerin koulutusohjelmaan hakevan tulee ha-
keutumisen yhteydessä ilmoittaa, mille opinto-
suunnalle hän ensisijaisesti hakee.

Kaikkien ohjaajien maisteriopinnot alkavat 
muista poiketen suoraan kandidaatin tutkin-
non jälkeen, mikä mahdollistaa nousujohteisen
lentokoulutuksen etenemisen. RVL:ssa sotatie-
teiden kandidaatteja koulutetaan maistereiksi 
RVL:n tarpeen mukaan. 

ILMAVOIMIEN OHJAAJAOPINTO-
SUUNTA

Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalta valmis-
tuneet upseerit toimivat hävittäjälentäjinä. 
Hävittäjälentäjän tehtävänä on osallistua Suo-
men ilmatilan valvontaan ja tarvittaessa torjua 
ilmoitse suuntautuvat hyökkäykset. Nykyaikai-
sella taistelukentällä ilmapuolustuksen merki-
tys on tärkeä ja sen vuoksi ammatille on tun-
nusomaista kehittyminen ja kansainvälisyys.

Lentoupseerin koulutusohjelma
Lentoupseerin koulutusohjelmasta valmistuneet sotatieteiden kandidaatilla on valmiuksia toimia 
ilma-aluksen päällikkönä Ilmavoimissa ja Maavoimissa sekä Rajavartiolaitoksessa. Sota tieteiden 
maisterin tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkiksi lentueen varapäällikköinä ja päällikköinä. 
Sotatietei den maistereilla on mahdollisuus edetä urallaan edelleen vaativampiin Ilmavoimien teh-
täviin.
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Ilmavoimavoimien ohjaajaopintosuunnan  
pääkou lutuspaikka on Ilmasotakoulu Tikka-
koskella. Maisteriopintojen aikana upseerit siir-
tyvät joko Lapin tai Karjalan lennostoon jatka-
maan koulutusta Hornet -hävittäjäkalustolla.

MAAVOIMIEN HELIKOPTERIOHJAA-
JAOPINTOSUUNTA

Opinnot toteutetaan MPKK:lla, Ilmasota-
koulussa ja Utin jääkärirykmentin Helikopte-
ripataljoonassa. Lentokoulutusta annetaan 
Vinka-kalustolla, MD500-helikopterilla sekä 
maisterivaiheessa NH90-kuljetushelikopterilla. 
Sotatieteiden kandidaatin tutkinto on yhdessä 
tutkintoon johtavien opintojen sekä sotilas-
lentäjän pätevyyden kanssa edellytyksenä va-
kinaiseen upseerin virkaan.

Lentoupseerin uran alkupuoli keskittyy vah-
vasti lentopalvelukseen. Lentokoulutusta vie-
dään nousujohteisesti eteenpäin yksilölliset 
ominaisuudet huomioiden. Uran edetessä 

hallinnollisten ja kehittämistehtävien määrä 
lisääntyy ja tehtävät muuttuvat haasteelli-
semmiksi toimintaympäristön samaan aikaan 
kansainvälistyessä. Maavoimien helikopterioh-
jaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit 
työskentelevät helikopteriohjaajina Utin Jää-
kärirykmentin Helikopteripataljoonassa tai 
RVL:ssa.

OPISKELU
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Haku sotatieteiden kandidaatin ja 
maisterin tutkintoon
Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittamaan voi vuonna 2016 hakeutua 

•  päähaussa Maavoimien koulutusohjelmaan, Merivoimien koulutusohjelman laivasto-opinto-
suunnalle ja rannikkojoukko-opintosuunnalle, Ilmavoimien koulutusohjelman lentotekniselle 
opintosuunnalle ja johtamisjärjestelmäopintosuunnalle sekä

•  erillishaussa lentoupseerin koulutusohjelmaan Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalle ja Maavoi-
mien helikopteriohjaajaopintosuunnalle.

HAKUKELPOISUUS

Hakijan tulee olla:

1)  Suomen kansalainen

2)  Suorittanut reservin upseerin  
koulutuksen

Tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä 
myös reservin aliupseerin koulutuksen suorit-
tanut hakija, joka täyttää muut kelpoisuuseh-
dot, jos hän ennen kadettikurssin alkamista 
suorittaa hyväksytysti Reserviupseerikoulussa 
toimeenpantavan joukkueenjohtajakurssin.

3) Suorittanut joko

a. suomalaisen ylioppilastutkinnon
b. vähintään kolmivuotisen ammatillisen 
 tutkinnon
c. ammatillisen opistoasteen tutkinnon
d. ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
e. ammattikorkeakoulututkinnon
f. yliopistotutkinnon tai
g. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomai-

sessa maassa antaa kelpoisuuden vastaa-
viin korkeakouluopintoihin.

Tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä 
myös hakija jolla MPKK toteaa muutoin olevan 
opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

4)  Henkisen ja fyysisen kuntonsa,  
terveytensä ja elämäntapojensa  
puolesta sekä muutoin upseerin  
ammattiin sopiva

Hakijan on kuuluttava palveluskelpoisuusluok-
kaan A.

Kuulon tulee puhealueella (500-2000 Hz) olla 
20 dB tai parempi. Puhealueen ulkopuolella 
kuulo voi olla huonommassa korvassa korkein-
taan 40 dB kahdella taajuusalueella tai mo-
lemmissa korvissa korkeintaan 40 dB yhdellä 
taajuusalueella.

Merivoimien opintosuunnilla on näkökyvyn, 
väriaistiin ja muihin fysiologisiin ominaisuuksiin 
liittyviä erityisvaatimuksia. Hakijalla ei saa olla 
meritautitaipumusta, keliakiaa eikä herkästi oi-
reilevaa laktoosi-intoleranssia. Lisäksi laivasto-
opintosuunnalle hakevalta vaaditaan muun 
muassa virheetön näöntarkkuus (1.0/1.0 ilman 
silmälaseja) ja tarkka väriaisti.

Ilmavoimien koulutusohjelmassa on näkö-
kykyvaatimus: Landoltin C-taululla 5 metrin 
etäisyydeltä vähintään 1,0 ilman laseja tai la-
seilla, jolloin korjaavan lasin vahvuus enintään  
±5 diopteria, ja normaali värinäkö. Hakijalla ei 
saa olla voimakkaasti oireilevia allergioita.
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Tarkat terveydelliset vaatimukset on esitet-
ty Terveystarkastusohjeessa (TTO), joka on   
luettavissa esimerkiksi osoitteesta 
www.puolustusvoimat.fi » Laitokset » Soti-
laslääketieteen Keskus » Aineistoa » Liitteet. 
Terveysvaatimuksista voidaan poiketa valinta-
lautakunnan esityksestä. Hakea siis voi, vaikka 
ei täyttäisikään täysin edellä mainittuja erityisiä 
terveydellisiä kriteerejä. Hakemus ja perustelut 
vaatimuksista poikkeamiselle toimitetaan ha-
kemuksen liiteasiakirjojen mukana.

Hakijasta laaditaan turvallisuusselvityslain 
(726/2014) mukainen perusmuotoinen henki-
löturvallisuusselvitys hakijan upseerin ammat-
tiin sopivuuden ja elämäntapojen selvittämi-
seksi.

5)  Enintään 26-vuotias.

Ikäraja ei koske opistoupseerin tutkinnon suo-
rittaneita.

Hakija, joka katsoo omaavansa opintoja var-
ten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä 
kuitenkaan edellä todettuja pohjakoulutusvaa-
timuksia, voi hakea MPKK:lta lupaa osallistua 
valintakokeeseen toimittamalla sitä koskevan 
perustellun hakemuksen koulutusselvityksi-
neen.

Ikärajasta voidaan poiketa MPKK:n rehtorin pää-
töksellä. Ikärajasta poikkeamisen perusteena 
voi olla hakijan koulutustausta, hakemuksessa 
ilmoitettu koulutusvaihtoehtohalukkuus ja haki-
jan sopivuus siihen tai hakijan toimiminen PV:n 
tai RVL:n virassa. Yli 26-vuotiaan hakijan on toi-
mitettava vapaamuotoinen perusteltu hakemus 
ikärajasta poikkeamiseen hakemuksen liiteasia-
kirjojen mukana.

6)  B-ajokortti

Hakijalla tulee olla suoritettuna B-ajokortin I-vai-
he 6.4.2016 mennessä. 

OPISKELU
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HAKUMENETTELY

Maanpuolustuskorkeakoulun 
päähakuun haetaan valtakunnal-
lisessa, yliopistojen sähköisessä 
yhteishaussa. Hakemuksen voi 
täyttää ja lähettää osoitteessa 
www.opintopolku.fi. 

Hakuaika alkaa 16.3.2016 ja 
päättyy 6.4.2016 kello 15.00, jol-
loin hakemuksien on oltava tal-
lennettuna järjestelmään. Myö-
hästyneitä hakemuksia ei oteta 
huomioon.

Hakemus kannattaa täyttää hyvis-
sä ajoin ennen hakuajan päätty-
mistä. Hakemuksen täyttämisessä 
tarvitaan tietoja tutkintotodistuk-
sista, joten tarvittavat paperit on 
hyvä ottaa valmiiksi esille. Järjes-
telmä ohjaa hakemuksen täyttä-
misessä ja ilmoittaa sen tallentu-
misesta järjestelmään.

Hakulomaketta täyttäessä kysy-
tään, mihin koulutusohjelmaan 
tai mille opintosuunnalle haetaan. 
Mikäli haetaan useammalle kuin 
yhteen koulutusohjelmaan tai 
opintosuunnalle, on hakeutumis-
järjestys merkittävä.

Lisätietoja MPKK:uun liittyvissä 
asioissa voi kysyä Opintoasiain-
osaston Hallinto- ja valintasekto-
rilta sähköpostitse osoitteesta 
opintoasiainosasto.mpkk@mil.fi 
sekä puhelinnumeroista 
0299 530 214, 0299 530 330 
ja 0299 530 106.
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3) Kopio B-ajokortista

Ajokortista tulee lähettää kopio, josta on näh-
tävissä ajokortin molemmat puolet. Mikäli ha-
kija ei ole vielä saanut ajokorttia, tulee hänen 
toimittaa viranomaisen antama todistus hyväk-
sytysti suoritetusta I-vaiheesta.

4)  Kopiot opintoja tukevan työkokemuksen to-
distuksista tai nimikirjaotteesta

Haun pisteytyksessä huomioidaan hakijan ai-
kaisempi PV:n ja RVL:n palvelus esimerkiksi so-
pimussotilaan tai kriisinhallintatehtävissä.

Liitteiden on oltava perillä viimeistään 
12.4.2016 klo 15.00 osoitteessa:

Maanpuolustuskorkeakoulu
Opintoasiainosasto
Hallinto- ja valintasektori
PL 7
00861 HELSINKI

Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. Ha-
kijaa voidaan pyytää esittämään alkuperäiset 
todistukset. Virheellisten tietojen antaminen 
voi johtaa opiskelupaikan menettämiseen.

HAKEMUKSEN LIITTEET

Hakijan tulee lähettää postitse:

1) Kopio viimeisimmästä  
sotakoulutodistuksesta 
 

a.  reserviupseerikoulun todistus,
b.  aliupseerikoulun todistus,
c.  todistus reserviupseerikoulutusta vastaa-

vasta koulutuksesta (esimerkiksi joukku-
eenjohtajakurssin suorittamisesta),

d.  Maanpuolustusopiston opistoupseerin tut-
kintotodistus,

e. MPKK:n upseerin perusopintojen todistus 
tai

f.  määräaikaisen reserviupseerin virkaan joh-
tavasta koulutuksesta saatu opintosuoritus-
ote

Sotakoulutodistuksen avulla kartoitetaan ha-
kijan motivaatiota, ammattiin soveltuvuutta ja 
kiinnostusta alaan.

Mikäli hakija on suorittanut sekä aliupseeri-
kurssin (AUK) että reserviupseerikurssin (RUK), 
joukkueenjohtajakurssin tai aliupseerista up-
seeriksi -kurssin, kannattaa molemmista lähet-
tää todistus.

2) Kopio korkeakoulukelpoisuutta osoittavasta 
koulutuksesta, jos se on jokin muu kuin 
suomalainen ylioppilastutkintotodistus

Vuonna 1990 tai sen jälkeen ylioppilastut-
kintonsa suorittaneiden hakijoiden ylioppi-
lastutkintotiedot saadaan suoraan ylioppi-
lastutkintolautakunnalta sähköisen hakija- ja 
opiskeluoikeusrekisterin kautta.

Keväällä 2016 valmistuvien tulee toimittaa 
korkeakoulukelpoisuutta osoittavat todistus-
jäljennökset viimeistään 9.6.2016 kello 15.00.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden tulee 
toimittaa jäljennökset sekä päättötodistukses-
taan että näyttötodistuksestaan. Näyttötutkin-
non suorittaneiden tulee toimittaa kopio tut-
kintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta.

HAKEMINEN
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VALINTAKOE

Hakija kutsutaan valintakokeeseen ja sen yhte-
ydessä järjestettävään soveltuvuuskokeeseen. 
Valintakokeeseen kuuluu 12 minuutin juoksu-
testi, lihaskuntotesti, aineistokoe ja lääkärin-
tarkastus sekä erikseen määrättäville hakijoille 
tehtävä huumetesti. Soveltuvuuskokeeseen 
kuuluu persoonallisuus- ja kykytestit, ryhmä-
koe ja haastattelu. Valintakokeen aikana kai-
kilta siihen osallistuneilta kerätään suostumus 
turvallisuusselvitykseen ja huumetestaukseen 
sekä palaute.

Valinta- ja soveltuvuuskokeella mitataan haki-
jan koulutettavuutta, motivaatiota, ammattiin 
soveltuvuutta ja kiinnostusta alaan. Ne järjes-
tetään Maanpuolustuskorkeakoulussa Hel-
singissä 16.-20.5.2016. Kokeisiin kutsutaan 
enintään 500 hakukelpoisuusehdot täyttävää 
ja vaaditut suostumukset antanutta hakijaa. 
Kutsut valinta- ja soveltuvuus kokeisiin sekä 
ilmoitukset valintamenettelyssä karsiutuneille 
postitetaan 15.4.2016 mennessä.

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen 
neljässä osastossa:

1. osasto 16. - 17.5.2016
2. osasto 17. - 18.5.2016
3. osasto 18. - 19.5.2016
4. osasto 19. - 20.5.2016

Hakija voi ilmoittaa halukkuutensa tiettyyn va-
lintakoeosastoon täyttäessään hakulomaketta. 
Osastot pyritään muodostamaan halukkuuk-
sien mukaisesti. Tilojen rajallisuuden vuoksi 
kaikille ei kuitenkaan voida taata ensisijaisen 
halukkuuden toteutumista.

Valintakokeeseen kuluu jokaiselta hakijalta 
kaksi päivää. Hakijat voivat yöpyä valintakoe-
päivien välisen yön MPKK:lla. Majoitusta ei 
voida tarjota valintakoepäiviä edeltävälle yölle, 
koska MPKK:n kampusalueen majoituskapasi-
teetti on rajallinen.

MPKK tarjoaa hakijoille valintakokeissa myös 
ruoan. Varusmiespalvelustaan tai naisten va-
paaehtoista asepalvelusta suorittaville ruo-
kailut kuuluvat palvelukseen. Ruokailuihin 
osallistuminen vahvistetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä. Kampusalueella sijaitsee myös 
kaksi sotilaskotia, joissa on mahdollista asioida 
valintakokeen taukojen aikana.

VALINTAKOKEESEEN 
VALMISTAUTUMINEN

Valintakokeeseen kutsutun hakijan on otettava 
mukaansa alle kuusi kuukautta vanha lääkärin-
todistus terveydentilastaan. Lääkärintodistuk-
sessa on oltava tulokset kuulotutkimuksesta ja 
näkökyvystä (lomake T tai SAlääk 1141, tutki-
tun kappale). Kaikki hakijat suorittavat lääkä-
rintarkastuksessa värinäkötestin.

Varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtois-
ta asepalvelusta suorittavan hakijan on lisäk-
si tuotava mukanaan viimeisin hänestä tehty 
johtajaprofiili, joka sisältää alaisten, vertaisten 
ja esimiesten arviot sekä itsearvion lukuar-
voineen. Reservissä olevan hakijan ei tarvitse 
tuoda johtajaprofiilia, koska tarvittava tieto on 
saatavilla varusmiespalveluksen tai naisten va-
paaehtoisen asepalveluksen  aikana taltioituna 
tietojärjestelmistä.

Valintakokeessa käytetään siviiliasua. Hakijal-
la pitää olla mukanaan lääkärintodistuksen ja 
johtajaprofiilin lisäksi liikuntavarustus 12 mi-
nuutin juoksutestiä ja lihaskuntotestiä varten, 
henkilökohtaiset hygieniavälineet sekä majoit-
tumisvälineet (makuupussi tai vastaava).
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Juoksu- ja lihaskuntotestiä varten kannattaa 
harjoitella suunnitelmallisesti. Jo hyvissä ajoin 
ennen valintakoeviikkoa kannattaa juosta har-
joitustestejä, jotta valintakokeissa ylittää var-
masti 2 600 metrin tulosvaatimuksen. Samoin 
omasta yleisestä lihaskunnosta on hyvä pitää 
huolta. Ohjeita juoksu- ja lihaskuntotestin har-
joitteluun on saatavilla esimerkiksi osoitteesta 
www.puolustusvoimat.fi/Liikunta. Mikäli haki-
ja ei sairauden tai vamman takia voi suorittaa 
12 minuutin juoksutestiä ja lihaskuntotestiä 
valintakokeissa, on hänellä oltava siihen liittyvä 
lääkärintodistus mukanaan saapuessaan valin-
takokeeseen. 12 minuutin juoksutesti ja lihas-
kuntotesti järjestetään tarvittaessa kesäkuun ai-
kana niille hakijoille, jotka eivät lääketieteellisin 
perustein kykene suorittamaan testejä valinta-
kokeiden aikana.

Santahaminaan saapuminen kannat-
taa suunnitella etukäteen. Osoitteesta 
www.reittiopas.fi löytyy pääkaupunkiseudun 
julkisten kulkuvälineiden aikataulu. Omalla au-
tolla saapumista suositellaan välttämään park-
kitilojen rajallisuuden vuoksi. Santahaminaan 
johtava Hevossalmen silta on auki kesäaikana 
puolen tunnin välein; aina tasalta ja puolelta.

LISÄTESTIT ILMAVOIMIEN JOHTA-
MISJÄRJESTELMÄ- JA MERIVOIMIEN  
LAIVASTO-OPINTOSUUNNALLE

Ilmavoimien johtamisjärjestelmä- ja Merivoi-
mien laivasto-opintosuunnalle hakeville järjes-
tetään lisätestejä. Merisotakoulun johtamat 
yksipäiväiset fysiologiset testit järjestetään 
Aeromedical Centressä (AMC), Meilahdessa 
Helsingissä ja Ilmasotakoulun johtamat yksi-
päiväiset psykologiset testit Puolustusvoimien 
tutkimuslaitoksen Toimintakykyosastolla, Tuu-
sulassa. Merisotakoulu ja Ilmasotakoulu kutsu-
vat lisätesteihin osallistuvat esivalinnan jälkeen.

VALINTAKOKEEN ALUSTAVA OHJELMA

HAKEMINEN
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Erillishaku
lentoupseerin 
koulutusohjel-
maan

HAKUMENETTELY

Hakemus liitteineen tulee tehdä hakulomak-
keelle ”Hakemus Maanpuolustuskorkeakou-
luun sotatieteiden kandidaatin ja maisterin 
tutkintoihin johtavaan koulutukseen / LEN-
TOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMAAN”. Ha-
kulomakkeita saa Ilmasotakoulusta Lentore-
serviupseerikurssin johtajalta, kapteeni Lasse 
Konttiselta

• sähköpostilla: lasse.konttinen@mil.fi
• soittamalla: 0299 257 220.

Hakuaika päättyy 30.5.2016 kello 15.00, jolloin 
hakemusten liitteineen on oltava perillä osoit-
teessa:

Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona
ILMAVRUK
KADK 103. ohjaajaopintosuuntien haku
PL 7
41161 TIKKAKOSKI

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta   
huomioon.

Tämä erillishaku koskee hakeutumista lentoup-
seerin koulutusohjelmaan Ilmavoimien ohjaajak-
si ja Maavoimien helikopteriohjaajaksi.

HAKUKELPOISUUS

Yleiset hakukelpoisuusehdot ovat samat kuin 
päähaussa, pl. ikäraja (enintään 23-vuotias).

Erityisenä hakukelpoisuusehtona on, että oh-
jaaja- ja helikopteriohjaajaopintosuunnille ha-
keva on suorittanut lentoreserviupseerikurssin 
(LENTORUK). Tarkemmat tiedot vaatimuksista 
on saatavilla osoitteesta www.upseeriksi.fi.
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HAKEMUKSEN LIITTEET

Hakemukseen tulee liittää seuraavat jäljennök-
set ja allekirjoitetut suostumukset:

1.  todistus tai todistukset korkea-  
koulukelpoisuutta osoittavasta   
koulutuksesta (esimerkiksi kopio   
ylioppilastodistuksesta tai ammat-  
tikoulun tai -opiston päättötodis-  
tuksesta),

2. kopio viimeisimmästä sotakoulu-  
todistuksesta (esimerkiksi Reser-  
viupseerikoulun todistus)

3. kopio B-ajokortista
 
4. kopiot opintoja tukevan työkokemuksen 

todistuksista tai nimikirjaotteesta (PV:n tai 
RVL:n palvelus esimerkiksi sopimussotilaan 
tai kriisinhallintatehtävistä)

Hakijaa voidaan pyytää esittämään alkuperäi-
set todistukset. Virheellisten tietojen antami-
nen voi johtaa opiskelupaikan menettämiseen.

VALINTATILAISUUS

LENTORUK:lta suoraan kadettikurssille hakevil-
le ei järjestetä erillisiä valintakokeita. Aikaisem-
min LENTORUK:lla palvelleet kutsutaan tar-
vittaessa fyysisiin testeihin kesäkuussa. Heiltä 
kerätään samalla myös suostumus turvallisuus-
selvitykseen ja huumetestaukseen.

VALINTAPISTEIDEN  
MÄÄRÄYTYMINEN

Tiedot valintapisteiden määräytymisestä löytyy 
osoitteesta www.upseeriksi.fi.

Lisätietoja voi kysyä Ilmasotakoulusta Lentore-
serviupseerikurssin johtajalta, 
kapteeni Lasse Konttiselta

• sähköpostilla: lasse.konttinen@mil.fi
• soittamalla: 0299 257 220.

HAKEMINEN
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Valintaperusteet
Opiskelijavalinta perustuu hakijan koulutettavuuden, motivaation, ammattiin soveltuvuuden 
ja alaan kohdistuvan kiinnostuksen arviointiin. Hakijat asetetaan järjestykseen valintapisteiden 
mukaan. Puolustusvoimain komentaja vahvistaa Puolustusvoimien toimintasuunnitelmassa vuo-
sittain tutkintoja suorittamaan ja täydennyskoulutukseen hyväksyttävien opiskelijoiden määrän. 
Rajavartiolaitoksen esikunta vahvistaa Rajavartiolaitoksessa palvelua varten hyväksyttävien opis-
kelijoiden määrän. Maanpuolustuskorkeakoulu tarkentaa opiskelijaksi otettavien määrän kesä-
kuussa Valintalautakunnan kokouksessa. 

VALINTAPISTEIDEN  
MÄÄRÄYTYMINEN 

Valintapisteet määräytyvät alkupisteiden sekä 
valinta- ja soveltuvuuskoepisteiden perusteella 
muiden kuin Ilmavoimien lentoupseerin kou-
lutusohjelmaan hakeutuvien osalta. MPKK:n 
hakukohteissa ei ole ns. ensikertalaiskiintiötä 
vuoden 2016 haussa ja valinnoissa. Valinta-
pisteiden enimmäismäärä on 170. Tarkemmat 
tiedot valintapisteiden määräytymisestä löytyy 
osoitteesta www.upseeriksi.fi.

Alkupisteet muodostuvat aikaisemmista opin-
noista annettavista pisteistä ja viimeisimmästä 
sotakoulutodistuksesta annettavista pisteistä 
sekä työkokemuksesta tai vaihtoehtoisesti ha-
keutumisesta varusmiespalveluksen tai naisten 
vapaaehtoisen asepalveluksen aikaiseen puo-
lustushaaraan tai aselajiin annettavista pisteis-
tä. Alkupisteitä voi saada yhteensä 87.

Valinta- ja soveltuvuuskoepisteet muodostuvat 
kokeissa suoritettavien soveltuvuusarvioinnin 
kokonaispistemäärästä, aineistokokeen pisteistä 
ja fyysisen kunnon testauksessa saavutetuista 
pisteistä. Koepisteiden maksimimäärä on 83 pis-
tettä.

Soveltuvuusarvioon sisältyvät psykologiset 
testit, ryhmäkoe, haastattelu, varusmieskou-
lutuksen tai naisten vapaaehtoisen asepal-
veluksen soveltuvuusarviot ja loppuarviointi 
sekä johtajaindeksi. Soveltuvuusarvioinnin 
kokonaispistemäärä määräytyy näiden eri osa-
tekijöiden yhteisvaikutuksesta, jonka mää-
rittää soveltuvuuden arviointiin erikoistunut 
psykologi. Soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan 
johtajaominaisuuksia, motivaatiota ja oppi-

misedellytyksiä. Soveltuvuuskokeeseen ei voi 
valmistautua etukäteen. Soveltuvuusarvioinnin 
maksimipistemäärä on 50. Soveltuvuusarvioin-
ti voi olla karsiva.  

Aineistokoe perustuu hakijoille jaettuun tieteel-
liseen artikkeliin tai muuhun materiaaliin, johon 
hakijoilla on aikaa tutustua. Esseevastausta 
edellyttäviin kysymyksiin tulee vastata materiaa-
lin perusteella. Aineistokokeeseen ei voi valmis-
tautua etukäteen. Aineistokokeen maksimipis-
temäärä on 25.

Fyysisen kunnon testien (12 minuutin juoksu-
testin ja lihaskuntotestin) rajat ovat samat sekä 
naisille että miehille. Maksimipistemäärä juok-
sutestistä on 5 pistettä, jonka saa juoksemalla 
vähintään 3 000 metriä. Alle 2 600 metriä juos-
seita ei hyväksytä kurssille. Juostu matka mita-
taan 10 metrin tarkkuudella. Maksimipisteet 
lihaskuntotestistä on 3 pistettä. Pistetaulukko 
on luettavissa osoitteessa www.upseeriksi.fi.

Saman pistemäärän saaneiden hakijoiden kes-
kinäinen paremmuusjärjestys ratkaistaan (1) 
valinta- ja soveltuvuuskokeessa suuremman 
pistemäärän saavuttaneen hakijan hyväksi. 
Mikäli pistemäärä on hakijoilla sama, mää-
räytyy paremmuusjärjestys (2) viimeisimmän 
sotakoulutodistuksen ja sen jälkeen (3) aikai-
semmista opinnoista ja sen jälkeen (4) aikai-
semmasta työkokemuksesta tai vaihtoehtoi-
sesti hakeutumisesta varusmiespalveluksen 
tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ai-
kaiseen puolustushaaraan tai aselajiin saadun 
pistemäärän mukaan. Jos kaikki edellä maini-
tut pistemäärät ovat hakijoilla samat, valitaan 
kaikki nämä pistemäärät saavuttaneet kurssille. 
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VALINNASTA TIEDOTTAMINEN

Valinnasta tiedotetaan kirjeitse kaikille valinta-
kokeeseen osallistuneille. Opiskelijavalinnassa 
hyväksytyt ja varasijan saaneet julkistetaan vii-
meistään 1.7.2016. Valintapäätös voidaan an-
taa myös ehdollisena, jolloin sen vahvistumisen 
edellytyksenä on esimerkiksi laivasto-opinto-
suunnan lisätestien läpäiseminen, joukkueen-
johtajakurssin suorittaminen tai tarkemman 
lääkärinlausunnon hankkiminen.

Maanpuolustuskorkeakouluun opiskelijaksi hy-
väksytty hakija saa hyväksymiskirjeessä ohjeet 
opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Tällöin hakija joko
1. ottaa paikan vastaan tai 
2. ottaa tarjotun paikan vastaan   

vain siinä tapauksessa, että ei saa   
toista mieluisempaa paikkaa, jota   
ilmoittaa jäävänsä jonottamaan tai

3. ei ota paikkaa vastaan.

Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on sitova, 
eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Opiskelijak-
si hyväksytyn tulee vahvistaa opiskelupaikkansa 
viimeistään 15.7.2016 kello 15.00. Hakija me-
nettää opiskelupaikkansa, jos hän ei ota paik-
kaa vastaan määräaikaan mennessä.

Mikäli joku hyväksytyistä ei ota opiskelupaikkaa 
vastaan, tarjotaan varasijalla olevalle hakijalle 
vapautunutta paikkaa henkilökohtaisesti. Opis-
kelupaikkojen jonotus päättyy 15.8.2016 klo 
15.00

Hakijan on siis syytä huolehtia siitä, että hän ha-
kulomaketta täyttäessään ilmoittaa sellaiset yh-
teystiedot puhelinnumeroineen ja sähköposti-
osoitteineen, josta hänet varmimmin tavoittaa.

Päähaussa opiskeluoikeuden saanut hakija voi 
ennen opintojen alkua anoa opiskeluoikeuden 
siirtoa MPKK:n rehtorilta. Opiskeluoikeuden 
siirtoanomus tulee toimittaa MPKK:lle opis-
kelupaikan vastaanottoilmoituksen kanssa. 
Siirtoa voi anoa yhdeksi vuodeksi esimerkik-
si terveydellisin perustein tai siitä syystä, että 
toimii kriisinhallintatehtävissä. Määräaikaisen 
viran perusteella tai taloudellisin perustein 
opiskeluoikeuden siirtoa ei yleensä myönnetä. 
Opiskeluoikeuden siirtoanomuksen on perus-
teltava huolellisesti.  Rehtori käyttää harkin-
taansa myöntäessään siirtoja, koska MPKK:lla 
on velvoite tuottaa riittävä määrä upseereita 
vuosittain PV:n ja RVL:n palvelukseen. Opiske-
luoikeuden siirtoanomuksen lomakepohja on 
osoitteessa www.upseeriksi.fi.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi ha-
kea oikaisua kirjallisesti neljäntoista päivän 
kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oi-
kaisupyyntö on osoitettava muiden kuin Ilma-
voimien ohjaajaopintosuunnalle hakeutuvien 
osalta MPKK:lle. Erillishaussa hakeutuvien on 
jätettävä oikaisupyyntö Ilmasotakoulun Kou-
lutuskeskukseen Korkeakouluosastolle. Ohje 
oikaisupyynnön laatimisesta on osoitteessa 
www.upseeriksi.fi.

HAKEMINEN
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JOUKKUEENJOHTAJAKURSSI

Joukkueenjohtajakurssi (JOJO-kurssi) on oltava 
ennen opintojen alkamista suoritettuna niillä ha-
kijoilla, jotka eivät ole suorittaneet reservin up-
seerin koulutusta. Reserviupseerikoulu toimeen-
panee joukkueenjohtajakurssin heinä-elokuussa 
2016. Joukkueenjohtajakurssille ilmoittautumi-
sesta ja kurssin suorittamisesta vastaa hakija itse. 
Tarkemmat ohjeet kurssille ilmoittautumisesta 
annetaan valintakokeessa ja opiskelijavalinnasta 
tiedottavassa kirjeessä. Reserviupseerikoulutusta 
suorittamattoman hakijan opiskeluoikeus tai va-
rasija on ehdollinen joukkueenjohtajakurssin hy-
väksyttyyn suorittamiseen asti. Mikäli hakija on 

suorittanut joukkueenjohtajakurssin aiemmin, 
tulee hänen merkitä tämä hakulomakkeeseen 
osoitteessa www.opintopolku.fi sekä lähettää 
kopio kurssin todistuksesta hakemuksen liittei-
den mukana.

OPINTOJEN ALOITTAMINEN

103. kadetti- ja 86. merikadettikurssi alkaa 
7.9.2016. Ensimmäisellä opiskeluviikolla on va-
rauduttava viettämään Santahaminassa sekä 
päivät että yöt ja lisäksi ensimmäinen viikon-
loppu opiskelun merkeissä. Ohje opintojen 
aloittamisesta lähetetään jokaiselle opiskelijak-
si valitulle valintakirjeen liitteenä. 

Maanpuolustuskorkeakoulussa on käytössä 
verkko-oppimisympäristö PVMOODLE. Siihen 
kirjaudutaan ennen opintojen alkamista osoit-
teessa www.pvmoodle.fi. Verkko-oppimisym-
päristö sisältää jokaisen opiskelijan kotityöti-
lan, jota kurssinjohtaja hallinnoi. Kotityötilan 
kautta opiskelija pääsee kaikkien ainelaitosten 
opintoihin. Siellä on myös tarkempia tietoja 
kurssin alkamisesta. Ohje kirjautumisesta sisäl-
tyy valintakirjeen liitteenä lähetettävään liittee-
seen ”Ohje opintojen aloittamisesta”.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja PV:sta löytyy osoitteesta 
www.puolustusvoimat.fi. MPKK:sta ja upsee-
rin koulutuksesta löytyy lisätietoa osoitteesta 
www.maanpuolustuskorkeakoulu.fi. Opiske-
lijavalinnasta sotatieteiden perustutkintoihin 
johtaviin opintoihin on saatavilla tietoa osoit-
teesta www.upseeriksi.fi.

Lisätietoa MPKK:ssa opiskelusta ja tutkinnoista 
löytyy opinto-oppaista. MPKK:n opinto-oppaat 
on ladattavissa julkaisuarkistosta osoitteesta 
www.doria.fi.

Lisätietoja opiskelijaksi hakeutumisesta, 
opiskelijavalinnasta ja opintojen aloittami-
sesta on mahdollista tiedustella Hallinto- ja 
valintasektorilta sähköpostitse osoitteesta  
opintoasiainosasto.mpkk@mil.fi tai puhelimit-
se virka-aikana numeroista 0299 530 214, 
0299 530 330 ja 0299 530 106.
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HAKIJAN MUISTILISTA

1. Valitse haku (päähaku, erillishaku) ja haku-
kohteet sekä tarkasta hakukelpoisuus.

2a. Päähaku

• Täytä päähaun hakemus osoitteessa 
 www.opintopolku.fi 
 6.4.2016 kello 15.00 mennessä.

• Kopioi päähaun hakemuksen liitteet ja 
 toimita ne MPKK:lle (osoite edellä)  
 12.4.2016 klo 15.00 mennessä.

2b. Erillishaku (ohjaajat)

• Toimita erillishaun hakemus liitteineen  
ILMASK:lle (osoite edellä) 30.5.2016 kello 
15.00 mennessä.

3. Ota yhteyttä hyvissä ajoin, jos on kysyttävää 
tai mikäli et saa ilmoitusta valinnoista. Myö-
hästyneitä asiakirjoja ei oteta huomioon. 
Muista myös ilmoittaa muuttuneet yhteys-
tiedot Opintoasiainosastolle.

4. Harjoittele ajoissa ja suunnitelmallisesti fyy-
sisen kunnon testeihin (ohjeet edellä).

5. Hanki hyvissä ajoin kaikki valintakokeisiin 
tarvittavat asiakirjat (mm. lääkärintodistus).

6. Muista tärkeät päivämäärät:

• Kutsut päähaun valintakokeeseen postite-
taan 15.4.2016 mennessä

• Päähaun valintakoe järjestetään 
 16.-20.5.2016

• Keväällä 2016 valmistuvien todistusjäljen-
nökset MPKK:lle (osoite edellä) viimeistään 
9.6.2016 kello 15.00

• Tulokset julkistetaan 1.7.2016 mennessä

• Opiskelupaikka vahvistettava 15.7.2016  
kello 15.00 mennessä

• 103. kadetti- ja 86. merikadettikurssi alkaa 
7.9.2016.

VALINTA
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Kadettitoverikunnan ja 
oppilaskunnan tervehdys
Tervehdys sotilasopiskelijoiden joukosta!

Upseerin ura tarkoittaa paitsi säännöllisesti 
vaihtuvia virkatehtäviä ja eteneviä sotilasar-
voja, myös jatkuvaa opiskelua ja kouluttau-
tumista. Maanpuolustuskorkeakoululla voi 
nähdä samaan aikaan kadetteja suorittamassa 
kandiopintoja, yliluutnantteja tekemässä mais-
teriopintoja ja kapteeneja yleisesikuntaupsee-
rikurssilla. MPKK:n oppilaskunta koostuu kai-
kista näistä opiskelijaryhmistä.
Oppilaskunta edustaa opiskelijoita ja edistää 
heidän asiaansa niin koulun sisällä, kuin ylei-
sessä yliopistokentässäkin.

Opinnot MPKK:lla ovat tiiviitä ja tarkkaan 
suunniteltuja. Ne vievät laaja-alaisuudessaan 
jokaisen jossain vaiheessa epämukavuusalu-
eelle, mutta tarjoavat samalla erinomaisen 
kattauksen erilaisia valmiuksia nykyaikaisen 
taistelukentän ja työelämän tarpeisiin. Opiske-
lu ja oppiminen jatkuvat eri muodoissaan koko 
palvelusuran ajan. MPKK:lla ja eri aselajikou-
luilla on ratkaiseva merkitys paitsi upseeriston 
osaamisen rakentamisessa, myös yhteishen-
gen muodostumisessa.

Kadettitoverikunta ry on sotatieteiden kandi-
daattiopiskelijoiden, eli kadettien, oma opis-
kelijajärjestö. Se pyrkii vaalimaan kadettipe-
rinteitä, luomaan yhteishenkeä ja valvomaan 
jäsenistönsä etuja. Vapaa-aika on sotilasopin-
noissa ajoittain kortilla, mutta toverikunta te-
kee lujasti töitä, jotta kiireiseen arkeen saa-
taisiin mahdutettua myös se keveämpi puoli. 
Kadettitoverikunta ry organisoi ja toimeenpa-
nee monenlaista vapaa-ajan toimintaa, niin 
urheilun kuin yhteisen hauskanpidon saralla. 
Erilaiset juhlat ja yhteiset tapahtumat tarjoavat 
kouluajasta usein ne pysyvimmät muistot.

Kadettiyhteisö on tunnettu poikkeuksellises-
ta yhteishengestään. Opintoihin kuuluva tiivis 
kurssin sisäinen yhteiselo valaa lujan pohjan 
vuosia kestävän yhteenkuuluvuuden hengen 
rakentamiseen. Upseeriperinteet ovat eräs tä-
män hengen tärkeimmistä moottoreista. Nii-
den vaaliminen ja eteenpäin vieminen on niin 
toverikunnan, kuin oppilaskunnankin tehtävis-
sä korkealla. Jokainen upseeri kadetista ken-
raaliin käy läpi samat perinteet, mikä osaltaan 
vahvistaa ketjuamme entisestään.

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta ja 
Kadettitoverikunta ry toivottavat onnea ja me-
nestystä hakuprosessiin!

MPKK:n oppilaskunnan pj
Yliluutnantti  Timo Leppänen

Kadettitoverikunta ry:n pj
Kadetti   Konsta Harinen
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