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Sotatieteelliset jatkotutkinnot
maanpuolustuskorkeakoulussa
Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on sotatieteellinen korkeakoulu. Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain (1121/2008) 2 §:n, sellaisena kuin se kuuluu muutettuna lailla (559/2016)
mukaan, Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävänä on edistää sotatieteellistä tutkimusta ja antaa
tutkimukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuvaa sotatieteellistä opetusta sekä kasvattaa
opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan Maanpuolustuskor-

keakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista,
toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan
kanssa sekä edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Sotatieteellisten perustutkintojen lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulussa on mahdollista opiskella myös sotatieteellisiä jatkotutkintoja, joita
ovat yleisesikuntaupseerin tutkinto (YE) sekä sotatieteiden tohtorin tutkinto (ST).

UPSEERIKOULUTUKSESSA ETENEMINEN (ESIMERKKI)
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Yleisesikuntaupseerin tutkinto
Yleisesikuntaupseerin (YE) tutkinto kuuluu sotatieteellisiin jatkotutkintoihin. Tutkinnon perustehtävänä on kouluttaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle yleisesikuntaupseereita, joilla on vaadittavat tiedot ja taidot sekä tutkijavalmiudet upseerin ylimpiin normaali- ja
poikkeusolojen tehtäviin. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneet sijoittuvat tyypillisesti PV:ssa ja RVL:ssa upseerien ylimpiin tehtäviin.
Yleisesikuntaupseerin tutkinnon laajuus on vähintään 140 opintopistettä. Opinnot kestävät
noin kaksi vuotta. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon opintojen painopiste on sotataidossa, jota
on yli puolet kaikista opinnoista. Tutkinnon tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat ylimpiin
upseerin tehtäviin vaadittavat tiedot ja taidot. He
saavuttavat myös yliopistollisen jatkotutkinnon
tasoiset tutkijavalmiudet.
HAKUKELPOISUUS
Yleisesikuntaupseerin tutkinto on suunnattu
sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneille.
Erityisistä syistä tutkintoa suorittamaan voidaan
hyväksyä hakija, jolla on muu ylempi korkeakoulututkinto ja jolla muutoin todetaan olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

HAKEUTUMINEN
Yleisesikuntaupseerikurssi alkaa joka toinen
vuosi, ja hakuaika kurssille on noin kaksi vuotta ennen kurssin alkamista. Hakeutuminen aikatauluineen ohjeistetaan kunkin kurssin kohdalla erikseen. Tutkintoa suorittamaan haetaan
ensisijaisesti 4–6 vuotta sotatieteiden maisterin
tutkinnon valmistumisesta. Tästä pääsäännöstä
voidaan puolustushaaran tai toimialan erityisestä
tarpeesta tehdä muutoksia. Nämä poikkeamat
päättää aina Pääesikunta. Hakijoille järjestetään
soveltuvuuskoe osana esivalintaa. Esivalinnasta
jatkoon päässeet kutsutaan noin viikon mittaiseen valintakokeeseen. Lopullinen valinta kurssille tehdään noin puoli vuotta ennen kurssin alkamista. Opiskelija voi ottaa samana lukuvuonna
vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
SITOUTUMINEN
Yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneen sitoumusaika on yleisesikuntaupseerin tutkinnon
suorittamisesta lukien enintään kolme vuotta.
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Sotatieteiden tohtorin tutkinto
Sotatieteiden tohtorin (ST) tutkinto on sotatieteellinen jatkotutkinto. Tutkinnon lähtökohtana on tutkimuksen ja tieteen tekeminen sekä uuden, tutkitun tiedon tuottaminen
puolustuskyvyn ja sotatieteiden kehittämiseksi sekä opetuksen ja päätöksenteon tueksi.
Sotatieteiden tohtorin tutkinto tarjoaa itsenäiseen tutkimustyöhön vaadittavat tutkijavalmiudet sekä erilaisissa vaativissa asiantuntijatehtävissä tarvittavat sotatieteelliset tiedot ja
taidot.
Sotatieteiden tohtorin tutkintoon kuuluvien tieteellisten opintojen laajuus on 50 opintopistettä.
Tohtorin tutkinnon opinnäytteenä jatko-opiskelijan on laadittava väitöskirja ja puolustettava sitä
julkisessa väitöstilaisuudessa. Väitöskirjan tulee
olla itsenäinen, omaan tutkimustyöhön perustuva tieteellinen tutkimus, joka sisältää uutta
tieteellistä tietoa ja osoittaa tekijänsä kriittistä
ajattelua, oman tieteenalan syvällistä tuntemusta ja sen metodien hallintaa ja soveltamiskykyä.
Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen
neljässä vuodessa.
TIETEENALAT
Sotatieteiden tohtorin tutkinnon voi suorittaa
seuraavilla tieteenaloilla:
•
•
•
•
•
•
•
•

johtaminen
operaatiotaito ja taktiikka
sotahistoria
sotilaspedagogiikka
sotilassosiologia
sotatekniikka
sotatalous
strategia

sekä perustelluista syistä muulla erikseen päätettävällä tieteenalalla.
HAKUKELPOISUUS
Sotatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan
voidaan hyväksyä hakija, joka on suorittanut
soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon.
Lisäksi hakijan väitöskirjan aiheen tulee olla sotatieteiden sekä kokonaismaanpuolustuksen
kannalta hyödyllinen ja Maanpuolustuskorkeakoululla tulee olla edellytykset sen ohjaamiseen.
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Maanpuolustuskorkeakoulu edellyttää, että jatko-opiskelijaksi hyväksyttävä on saanut aiemmin
suorittamastaan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteestä (pro gradu, upseerin tutkinnon tutkielma, diplomityö) vähintään seuraavan
tasoisen arvostelun:
• vähintään cum laude approbatur
(arvolauseasteikolla approbatur-laudatur)
• vähintään 2 (numeerisella asteikolla 1–3)
• vähintään 3 (numeerisella asteikolla 1–5)
Jos arvostelussa on käytetty jotain muuta asteikkoa, saavutetun arvostelun on yllettävä vähintään verrannolliselle tasolle. Tästä yleissäännöstä
voidaan poiketa tieteenalan professorin esityksestä.
HAKEUTUMINEN
Sotatieteiden tohtorin tutkinnon tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua jatkuvasti. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä
siihen Maanpuolustuskorkeakoulun professoriin,
jonka tieteenalaan suunniteltu tutkimusaihe
kuuluu. Professorin puoltava lausunto on edellytys tutkinto-opiskelijaksi hyväksymiselle. Professorien yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme
https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/professorit
Sotatieteiden tohtorin tutkinnon tutkinto-opiskelijaksi hakeutumiseen käytetään sivulta https://
maanpuolustuskorkeakoulu.fi/tohtoriksi löytyvää
lomaketta.

Hakijan tulee liittää hakulomakkeeseen:
1) Tutkimussuunnitelma, jossa tulee kuvata:
• tutkimuksen aihe
• aiempi tutkimus aihealueesta
• t utkimusongelma ja alustavat
tutkimuskysymykset
• tutkimuksen teoreettinen viitekehys
• tutkimusaineisto ja käytettävät
tutkimusmenetelmät
• lyhyt selvitys tutkimuksen suunnitellusta
etenemisestä ja aikataulusta
2) Todistus aikaisemmasta
korkeakoulututkinnosta,
jonka perusteella jatkotutkinto-oikeutta haetaan. Mikäli aiempi tutkinto on suoritettu
Maanpuolustuskorkeakoulussa, todistusta ei
tarvitse toimittaa.
3) Vapaamuotoinen hakeutumiskirje,
jossa tulee perustella, miten tutkimusaihe
hyödyttää Maanpuolustuskorkeakoulua ja
Puolustusvoimia.
4) Suostumus henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen
• Täytettynä kohdat: B1, B2, C, D, E).
• HUOM! Muista allekirjoittaa suostumus!
• Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain
(1121/2008) 19§ mukaisesti Maanpuolustuskorkeakoulu pyytää opiskelijoiksi pyrkivistä turvallisuusselvityksistä annetun lain
(726/2014) mukaisen turvallisuusselvityksen.
• Käytäthän turvallisuusselvityshakemuksessasi
nettisivuiltamme https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/tohtoriksi löytyvää esitäytettyä lomaketta.

Hakulomake liitteineen toimitetaan Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorille osoitettuna Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaamoon osoitteeseen:
Maanpuolustuskorkeakoulu
Kirjaamo
PL 7
00861 Helsinki
Hakijaa voidaan pyytää esittämään alkuperäiset
todistukset. Virheellisten tietojen antaminen voi
johtaa opiskelupaikan menettämiseen.
VALINTA
Päätöksen jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä tekee Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori tutkimusneuvoston esityksen pohjalta. Ulkomaalaiset
hakijat jatko-opiskelijaksi hyväksyy Pääesikunnan
henkilöstöpäällikkö Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin esityksestä. Päätös sotatieteiden
tohtorin tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisestä tai
kielteisestä päätöksestä toimitetaan hakijalle kirjallisena. Opiskelija voi ottaa samana lukuvuonna
vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

5) Ansioluettelo (CV) tai nimikirjanote.
• Liitetään myös henkilöturvallisuusselvitykseen.
Lisäksi hakemukseen voi liittää:
• Suosituskirjeen / -kirjeet
• Luettelon mahdollisista tieteellisistä
julkaisuista.
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Sotatieteiden tohtorin tutkinnon opiskelijan haastattelu
Mikä sai sinut hakeutumaan
ST-opintoihin
Hakeuduin ohjelmaan emeritus professori evp
kenraalimajuri Vesa Tynkkysen innostamana ja
ehkä hieman myös ohjaamana. Toki taustalla
oli myös jo peruskouluaikana syntynyt kiinnostus ja innostus sotahistoriaa kohtaan. Kadettiaikana meille ei vielä edes puhuttu mahdollisesta ST-tutkinnon suorittamisesta, eikä
se vielä silloin näyttäytynyt nuorelle upseerille
kovinkaan konkreettiselta vaihtoehdolta.
Maisterivaiheen aikana ja pro gradu -tutkielmaa tehdessä innostus ja ymmärrys tutkimuksesta kasvoi, mikä herätti lopulta myös
ajatukset mahdollisesta tohtorin tutkinnon
suorittamisesta. Myös Maanpuolustuskorkeakoulun innostava ja hyvä henkinen sotahistorian tutkijayhteisö kuten opettajat, dosentit ja
professorit vaikuttivat hakeutumiseen merkittävästi. Ilman mielekästä ja ammatillista sotahistorian opetusta ja tutkimuksen ohjausta en
todennäköisesti olisi päätynyt hakeutumaan
ST-opintoihin.
Millainen tausta sinulla on?
Sotilasurani olen käytännössä aloittanut vuonna 2007 94. kadettikurssilla, jolta valmistuin
sotatieteiden kandidaatiksi vuonna 2010. Kandidaatin tutkielman tein sotahistoriasta. Valmistumisen jälkeen kenttätykistöopintosuunnan
käyneenä aloitin työt nuorena luutnanttina
Niinisalossa Tykistöprikaatissa. Tykistöprikaatista jatkoin vuonna 2014 sotatieteiden maisterikurssi 5:lle, josta valmistuin vuonna 2016.
Pro gradu -tutkielmani tein sotahistoriasta.
ST-opinnot aloitin käytännössä vuonna 2017.
Myös väitöskirjani aihe jalostui pro gradu -tutkielmani aiheen pohjalta.
Millä tavalla ST-opinnot eroavat
aiemmista opinnoistasi ja mitä uutta
ST-opinnot ovat tuoneet osaamiseesi?
ST-opinnot eroavat muista sotatieteellisistä
opinnoista siten, että ne ”räätälöidään”
opiskelijakohtaisesti ja pitkälti myös opiskeli8

jalähtöisesti vastaamaan tutkinnolle asetettuja
tieteenalakohtaisia vaatimuksia. Opintojen suunnittelun keskiössä on, että kaikki suoritettavat opinnot tukevat väitöstutkimusta ja tuottavat tätä kautta myös osaamista opiskelijalle,
sekä edistävät väitöstutkimuksen tekemistä.
Opiskelijan itsenäisyys ja vastuu opinnoista korostuu, sillä kuten virkaurakursseja ST-opintoja
ei viedä läpi tiukasti määritetyssä aikataulussa.
ST-opinnot ovat kehittäneet omaa osaamistani
hyvin kokonaisvaltaisesti, mutta erityisesti ne
ovat kehittäneet analyyttistä ja kriittistä ajattelua. Kirjoittamisen ja tutkimisen myötä myös
oman ajattelun jäsentäminen tekstiksi on kehittynyt huimasti. Sotilaallisesta näkökulmasta
tarkasteltuna on pakko nostaa esille myös
oman taktisen älyn kehittyminen. Sotahistorian
tuntemus ja ymmärrys keskeisten kulminaatiopisteiden merkityksestä taktiikan kansalliselle
kehitykselle auttavat ymmärtämään myös
nykypäivän sodan kuvan lainalaisuuksia, sekä
luovat hyvän perustan myös tulevan sodan kuvan tutkimiselle. ST-opinnot antavat myös siis
varsin vankan perustan upseerin uralle myös
sodan ajan tehtäviä silmällä pitäen.
Mitkä asiat tai hetket ovat olleet
opinnoissasi haastavimpia?
Miten tai minkä avulla
olet voittanut nämä haasteet?
Opinnoissa ylivoimaisesti haastavinta on ollut
ajankäytön suunnittelu. Perhe- ja työelämän
yhdistäminen opintojen kanssa vaatii varsin
yksityiskohtaista suunnittelua ja joustamista
puoleen ja toiseen. Sotahistorian tutkimuksessa myös lähdeaineiston keruu vaatii erityistä ajankäytön suunnittelua, koska suurin osa
väitöstutkimusten lähdeaineistoista sijaitsee
Kansallisarkiston eri toimipisteissä.
Mitä antaisit vinkiksi heille,
jotka harkitsevat
ST-opintoihin hakeutumista?
Ehdottomasti kannustan lämpimästi hakeutumaan ST-opintoihin, mikäli intoa ja kiinnostusta
riittää. Keskeistä on oma innostus tutkittavaa

aihetta kohtaan. ST -opinnot antavat loistavan
mahdollisuuden ja myös haasteen itsensä kehittämiseen. Erityisesti toivon näkeväni tulevaisuudessa paljon nuoria upseereita opintojen kimpussa, sillä ajattelun kehittäminen ja
etenkin sotataidollisen ajattelun kehittäminen
on aivan keskeistä puolustusjärjestelmämme ja
puolustusvoimien kehittämisen kannalta. Akateemisuus ei tee sinusta huonompaa sotilasta
tai operaatikkoa, vaan tukee analyyttisen ja
kriittisen ajattelun kehittymistä.

ST-opintoja harkitsevalle antaisin yksinkertaiseksi vinkiksi, että hoitaa maisterivaiheessa
pro gradu -tutkielman kunnialla maaliin ja osoittaa tieteenalan professorille kiinnostuksensa
opintojen jatkamisesta maisterivaiheen jälkeen
ST-opinnoissa. Pro gradu -tutkielman aihevalinnassa olisi jo mahdollisesti hyvä pohtia
aiheen mahdollista laajennettavuutta väitöstutkimukseksi, mikä osiltaan helpottaa väitöstutkimuksen aiheen valintaa. Toki aiheesta ja
kiinnostuksesta hakeutua opintoihin on hyvä
aluksi keskustella aina ainelaitoksen kyseisestä
tieteenalaa edustavan professorin kanssa.
Kapteeni Miro Palm
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Lisätietoja
Lisätietoja opiskelijaksi hakeutumisesta, opiskelijavalinnasta
ja opintojen aloittamisesta on mahdollista
tiedustella:
opintoasiainosasto.mpkk@mil.fi
tai 0299 530 214 (valintaupseeri) ja 0299 530 330 (koulutussuunnittelija)
sekä 0299 530 224 (YE- & ST-tutkintojen koulutussuunnittelija)
Lisätietoja sotatieteellisistä jatkotutkinnoista ja niihin hakeutumisesta
saat osoitteesta maanpuolustuskorkeakoulu.fi
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