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Bli officer vid Försvarsmakten  
eller Gränsbevakningssystemet 

Är du intresserad av omväxlande, intressanta och ans-
varsfyllda uppgifter inom utbildning och ledarskap? 
 Arbetet som officer vid Försvarsmakten och Gränsbe-
vakningsväsendet gör det möjligt att ägna sig åt såda-
na uppgifter. Man studerar och utbildar sig till officer 
vid Försvarshögskolan, som är en enhet som hör till 
 Försvarsmakten och som samtidigt är ett av Finlands 
fjorton universitet.

Från Försvarshögskolan utexamineras man till officers-
yrket via kandidatexamen i militärvetenskaper. Alla of-
ficerare som avlagt officersexamen och utnämnts till en 
tjänst garanteras en arbetsplats vid antingen Försvars-
makten eller Gränsbevakningsväsendet.

Efter arbetslivsskedet fortsätter studierna till magister i 
militärvetenskaper, varefter officerskarriären fortsätter i 
olika nationella och internationella uppgifter. Officersyr-
ket är starkt förenat med modellen för livslångt lärande, 
där du växer genom dina uppgifter för att kunna produ-
cera säkerhet för det finländska samhällets bästa.

Studierna vid Försvarshögskolan utgår från yrket. I stu-
dierna kombineras studier som uppfyller högskolekra-
ven med lärande av praktiska militära färdigheter. Un-
dervisningsmetoderna är mångsidiga och moderna. Ett 
gott exempel är övningar av hög kvalitet i rätt omgiv-
ning. Mellan alla som utexamineras till officer uppstår 
en stark gemenskap, som skapar ett livslångt band mel-
lan olika officersgenerationer, och förutom yrkesmässi-
ga färdigheter får de en stark mental grund att stå på 
med tanke på framtida utmaningar.

Jag uppmuntrar alla som är intresserade och som fyller 
behörighetskraven att söka till Försvarshögskolan. Offi-
cersstudierna erbjuder alla utexaminerade ett fint yrke 
och en mångsidig arbetsplats som hela tiden utvecklas. 

Rektor för Försvarshögskolan 
Generalmajor Jari Kallio

Rektors hälsning 
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Hälsning av Kadetternas 
 kamratförening och elevkåren 
En modern officer är en militär chef, som även 
har akademiska färdigheter att förstå den mo-
derna krigsbilden och dess olika fenomen. Med 
detta avses det kritiska sätt på vilket officeren, 
genom vetenskaplig utbildning, lär sig att förhål-
la sig kritiskt till det han eller hon upplever och 
ser. Beroende på i vilket skede av sin karriär en 
officer befinner sig utvecklar han eller hon ge-
nom ett vetenskapligt, forskande grepp först ut-
bildningen och arbetssätten och senare till och 
med stridssätten och redskapen för krigföring. 
Rätten att leda medför dock även skyldigheter: 
en officer bör ha förmåga att kontinuerligt ut-
veckla både sin egen och sina underordnades yr-
keskunnighet så att den motsvarar de krav som 
ett modernt stridsfält ställer. Yrkesskicklighet och 
förmåga att anpassa sig kommer även till uttryck 
i officerens vardag.

Försvarshögskolans elevkår har inrättats för att 
ta till vara studerandenas intressen och för att 
främja studerandenas deltagande i skolans be-
slutsfattande ur studerandenas synvinkel, så att 
de har de bästa möjligheterna att få den kvali-
tetsmässigt goda undervisning som behövs i 
arbetslivet och som ur akademisk synvinkel kan 
jämställas med den undervisning som ges vid an-
dra universitet. Till elevkåren kan höra kadetter, 
magisterstuderande, studerande på generalstab-
sofficers- och stabsofficerskursen, personer som 
bedriver påbyggnadsstudier i krigsekonomi och 
militärteknik samt doktorander. Elevkåren kan 
även godkänna andra studerande vid Försvars-
högskolan som medlemmar. Elevkåren främjar 
studerandenas intressen såväl inom Försvarshög-
skolan och på universitetsnivå som inom samhäl-
let i övrigt.  

Kadetternas kamratförening är en egen ämnes-
förening för kadetterna, d.v.s. dem som studerar 
med sikte på kandidatexamen i militärvetenska-
per. Föreningens syfte är att värna om Kadett-
skolans och kadetternas traditioner, väcka och 
utveckla kadettandan samt bevaka sina med-
lemmars intressen. Kadetternas kamratfören-
ing vill skapa möjligheter för medlemmarna att 
emellanåt koppla av och ha roligt vid sidan av 
de militära studierna, som tidvis känns tunga. 
För den enskilda kadetten tar sig Kamratfören-
ingens verksamhet främst uttryck i form av oli-
ka evenemang, arbetet med kadetternas egen 
tidning Kalpa, upprätthållandet av Kadettikellari 
samt i form av samarbete med andra högskolor 
och samarbetspartner. Kadetternas kamratför-
ening deltar alltså i både kadettens vardag och 
fest.  Kadettgemenskapen är känd för sin ex-
ceptionella sammanhållning. Den intensiva sam-
varon under kursen skapar en stark grund för 
en  mångårig gemenskap. Officerstraditionerna 
är en av de viktigaste motorerna bakom denna 
anda. Att värna om och föra traditionerna vidare 
är en viktig uppgift för både kamratföreningen 
och elevkåren. Varje officer från kadett till gene-
ral går igenom samma traditioner, vilket för sin 
del stärker vår kedja ytterligare.

Studentorganisationerna vid Försvarshögskolan 
önskar lycka och framgång i ansökningsproces-
sen!

Ordförande för 
Försvarshögskolans elevkår 
Kadettsergeant Jesse Järvinen

Ordföranden för 
kadetternas kamratförening 
Kadett Lauri Puputti
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Officersyrket  
Officerarna fungerar i uppgifter inom utbildning, 
ledning och planering och som sakkunniga vid 
Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. 
Uppgifterna varierar enligt försvarsgren och va-
penslag. En officer arbetar i början av sin karriär 
vid Försvarsmakten i huvudsak som utbildare för 
värnpliktiga och kvinnor som gör frivillig militär-
tjänst och inom Gränsbevakningsväsendet i olika 
uppgifter inom såväl det militära försvaret som 
inom gränssäkerhet samt i sjöräddningsuppgif-
ter.   Då man avancerar i karriären ökar uppgif-
ternas mångfald, och möjligheterna blir mera 
mångsidiga. Officerarna kan även tjänstgöra 
utomlands under sin karriär. Officerare inom För-
svarsmakten tjänstgör bl.a. i krishanteringsope-
rationer och vid internationella staber. Officerare 
vid Gränsbevakningsväsendet som tjänstgör i 
internationella uppgifter innehar ofta uppgifter 
inom den Europeiska unionens gemensamma 
gränssäkerhet.
 
Man studerar till officer vid Försvarshögskolan. 
Officersyrket utvecklas kontinuerligt, och kom-
petenskraven i arbetet är många. I officerskar-
riären ingår resultatinriktad fortbildning och 
påbyggnadsutbildning som inverkar på avan-
cemanget. Officerarna måste förbinda sig till 
att kontinuerligt utveckla sin egen kompetens. 
Lönenivån inom officersyrket varierar beroende 
på uppgiften: officerarna får lön enligt Försvars-
maktens eller Gränsbevakningsväsendets löne-
system, som bygger på de krav uppgiften ställer 
och den personliga arbetsprestationen. 

Av officerare krävs initiativ-, ledarskaps-, orga-
nisations- och samarbetsförmåga samt mod att 
arbeta och fatta beslut självständigt. Man måste 
kunna komma överens med olika slags människor 
även i krävande förhållanden. Officeren ansvarar 
förutom för uppgifternas utförande och enhe-
tens effektivitet även för den egna personalens 
välbefinnande och arbets- och tjänstgöringssä-
kerhet samt för skapandet av sammanhållning. 

Officerens uppgifter förutsätter både fysisk och 
psykisk uthållighet. Det är nödvändigt att upp-
rätthålla sin egen funktionsförmåga. En obruten 
kedja av militära traditioner, de kunskaper och 
färdigheter som modern universitetsundervis-
ning erbjuder samt förmågan att bereda sig för 
och svara mot framtida utmaningar skapar för 
sin del en känsla av samhörighet och yrkesstolt-
het som stärker den militära gemenskapen.

Försvarsmakten

Uppgifter:
•  det militära försvaret av Finland
•  stödjande av andra myndigheter
•  deltagande i lämnande av internationellt 

bistånd
•  deltagande i internationell krishantering

Organisation:
•  Huvudstaben och dess inrättningar
•  Försvarshögskolan
•  Armén
•  Marinen
•  Flygvapnet

Gränsbevakningsväsendet

Uppgifter:
•  gränsbevakning
•  gränskontroll
•  brottsbekämpning
•  säkerheten på havsområdet
•  internationellt samarbete
•  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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 TJÄNSTGÖRINGSFÖRBINDELSE

Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet 
utbildar den militärpersonal de behöver. Genom 
olika examina och kurser utbildas det antal per-
soner som behövs för att lösa de uppgifter som 
lagen fastställer. De kadetter som antagits till För-
svarshögskolan och de studerande som har en 
tjänst inom Försvarsmakten, Gränsbevaknings-
väsendet eller vid försvarsministeriet ska avge 
en skriftlig förbindelse om att tjänstgöra en viss 
minimitid i tjänster som motsvarar utbildningen. 
Lagen om Försvarshögskolan (1121/2008) för-
pliktar den som avlägger studier som krävs för 
en officerstjänst att avge en lagstadgad tjänstgö-
ringsförbindelse.

Förbindelsetiden är högst fyra år efter avlagd ma-
gisterexamen i militärvetenskaper, högst fyra år 
efter avlagd doktorsexamen i militärvetenskaper, 

högst tre år efter kandidatexamen i militärveten-
skaper, högst tre år efter generalstabsofficersex-
amen samt vid studier till och i tjänst som pilot 
och navigatör sammanlagt högst 14 år efter att 
utbildningen inleddes som elev i utbildning för 
militär tjänst. I fråga om doktorsexamen och ge-
neralstabsofficersexamen gäller förbindelsen en-
dast studier som bedrivs med fulla löneförmåner.
En person som under förbindelsetiden säger upp 
sig eller blir uppsagd av annan orsak än sjukdom 
eller på grund av konstaterad avsaknad av sjö-
tjänstduglighet eller flygaregenskaper ska ersätta 
de kostnader som hans eller hennes utbildning 
föranlett staten. Tjänstgöringsförbindelsen i frå-
ga om den som studerar till pilot träder i kraft 
då studierna inleds. Nivån på ersättningen beror 
även på den flyg- och övriga utbildning som per-
sonen fått.

 EXEMPEL PÅ OFFICERSUPPGIFTER 
 

 

TRFB = Truppförband HS = Huvudstaben FGS = Försvarsgrensstab (inkl. staben för Försvarsmaktens logistikverk)
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  OFFICERSUTBILDNINGEN

Officersutbildningen består av vetenskapliga stu-
dier och yrkesstudier samt officersfostran. Målet 
för studierna är att ge studerandena färdigheter 
för vetenskapligt tänkande, att tillämpa veten-
skaplig kunskap och vetenskapliga metoder samt 
förmåga att fungera som sakkunnig inom och 
utveckla sitt eget ansvarsområde samt den kom-
petens som krävs i officerens tjänsteuppgifter 
under freds- och krigstid. Officersutbildningen 
avancerar etappvis. Den omfattar militärveten-
skapliga examina och arbetslivsperioder mellan 
dessa samt fortbildning i anslutning till arbets-
uppgifterna. Militärvetenskapliga grundexamina 

 AVANCEMANG I OFFICERSUTBILDNINGEN (EXEMPEL)

är kandidatexamen (MiK) och magisterexamen 
(MiM) i militärvetenskaper. De studerande som 
valts till kandidatexamen i militärvetenskaper får 
villkorlig rätt att studera vidare till magister i mi-
litärvetenskaper. En person som avlagt kandidat-
examen i militärvetenskaper kan efter arbetslivs-
skedet, utan skild ansökan eller nytt urvalsprov, 
kommenderas att fortsätta med studieprogram-
met till magisterexamen i militärvetenskaper. 
Gränsbevakningsväsendet utbildar kandidater i 
militärvetenskaper till magistrar enligt behov, och 
studierna sker vid Försvarshögskolan.

Major

Stabsofficer

Kapten
(Magisteri i 

militärvetenskaper)

Löjtnant
(Kandidat i militärvetenskaper)

Enhatschef

Utbildare Doktorexamen 
i militär-
vetenskaper
(70 sp)

Studier

I arbete 

Studerar för påbyggnadsexamen

about 18 yrs0 3 7 9 13–15 ungefär 17 år

Kandidatexamen i 
militärvetenskaper
(180 + 30 sp)

Magisterexamen i 
militärvetenskaper
(120 sp)

Generalstabsofficersexamen
(140 sp)
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Försvarshögskolan
Försvarshögskolan (FHS) är en militärvetenskap-
lig högskola. Enligt 2 § i lagen om Försvarshög-
skolan (1121/2008), sådan den lyder ändrad i lag 
(559/2016), har Försvarshögskolan till uppgift att 
främja militärvetenskaplig forskning och medde-
la militärvetenskaplig undervisning som grundar 
sig på forskning och bästa praxis i branschen 
samt att fostra studerandena till att tjäna foster-
landet och mänskligheten. När Försvarshögsko-
lan fullgör sina uppgifter ska den främja livslångt 
lärande, samverka med det övriga samhället och 
främja forskningsresultatens genomslagskraft i 
samhället.

Försvarshögskolans viktigaste uppgift är att pro-
ducera en kunnig och motiverad officerskår för 
uppgifter vid Försvarsmakten och Gränsbevak-

ningsväsendet under normala förhållanden och 
undantagsförhållanden samt bedriva forskning 
som främjar det militära försvaret. Försvarshög-
skolan planerar och arrangerar den utbildning 
som leder till kandidatexamen (MiK) och magis-
terexamen (MiM) i militärvetenskaper, general-
stabsofficersexamen (YE) samt doktorsexamen 
i militärvetenskaper (MiD). Försvarshögskolan 
ordnar även fortbildning för den avlönade perso-
nalen samt de riksomfattande försvarskurserna 
och deras specialkurser. 

Försvarshögskolan är indelad i avdelningar, äm-
nesinstitutioner och andra enheter. Verksam-
heten vid Försvarshögskolan leds av rektor. För 
ledningen av examensundervisningen vid För-
svarshögskolan och för studerandenas officers-
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  ORGANISATION

fostran ansvarar examensavdelningarna, som är 
Kadettskolan, Magisteravdelningen och Avdel-
ningen för påbyggnadsexamina. Doktorsexamen 
leds av forskningschefen. 

Ämnesinstitutionerna fungerar som forsknings- 
och undervisningsenheter inom sina egna ve-
tenskapsområden. Ämnesinstitutioner är Institu-
tionen för krigskonst, Institutionen för ledarskap 
och militärpedagogik samt Institutionen för mili-
tärteknik. Försvarsmaktens internationella center 
(FINCENT) ordnar kurser inom militär krishante-
ring för chefer och sakkunniga i personalen inom 
krishanteringsoperationer som leds av Förenta 
nationerna, Europeiska unionen, Afrikanska uni-
onen och Nato.

Språkcentret producerar undervisning i främman-
de språk och övriga språktjänster. Avdelningen 
för studieärenden ansvarar för rekryteringen och 
valet av studerande till den officersutbildning som 
leder till examina, för den allmänna utvecklingen 
av undervisningen i samarbete med examensav-
delningarna och ämnesinstitutionerna samt för 
produktionen av tjänster inom studieförvaltning-
en och de tjänster som riktas till studerande. 

Rektor

Vice rektor

Avdelningen för 
studieårenden

Institutionen för 
krigskonst

Institutionen för ledarskap
och militärpedagogik

Institutionen 
för militärteknik

Språkcentret

Forsknings-
chefen

Förvaltnings-
chefen

Försvarsmaktens
internationella

center

Krigsmuseet

Förvarskurserna

Biblioteket

Kadett-
skolan

Magister-
avdel-
ningen

Påbygg-
nadsav-

delningen
Doktor-
skolan

Staben
Planeringsavd.
Personalavd.

Tjänsteenheten

Chefen för samhålls-
och internationella 

relationer

Delegationen Elevkåren

Försvarsgrensskolor

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

Gränsbevakningsväsendet
•  Gräns- och sjöbevakningsskolan

Övriga militära läroinrättningar 
(Försvarsmakten)

Försvarsmaktens logistikverk
•  Logistikskolan

Markstridsskolan
•  Infanteriskolan
•  Artilleriskolan
•  Pionjärskolan
•  Signalskolan
•  Pansarskolan

Pansarbrigaden
•  Centret för elektronisk krigföring

Uttis jägarregemente
•  Helikopterbataljonen
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  MILITÄRVETENSKAPERNA

Militärvetenskaperna utgör en omfattande och 
mångsidig helhet, som binder samman krig, kri-
ser och de hot mot säkerheten som ansluter sig till 
dem samt strävandena att förebygga sådana. För-
svarshögskolans militärvetenskapliga vetenskaps-
områden är operationsteknik och taktik, strategi, 
krigshistoria, ledarskap, militärpedagogik, mili-
tärteknik, krigsekonomi, militärpsykologi, mili-
tärsociologi, militärjuridik och idrottsbiologi. De 
ämnen som ingår i grundexamina är ledarskap, 
krigskonst, militärpedagogik och militärteknik.

Ledarskap kan ses som läran om hur mål upp-
nås med hjälp av människor och organisationer. 
Målsättningen är att studerandena fostras till 
självstyrda och kritiska beslutsfattare och an-
svarsbärare för olika uppgiftsnivåer och olika 
verksamhetsmiljöer som kan analysera de grund-
läggande utgångspunkterna i syfte att främja 
den övergripande säkerheten. Vid militärt ledar-
skap, särskilt då beslut fattas och uppgifter verk-
ställs, betonas betydelsen av att man både för-
står tidens innebörd och väljer rätt ledningssätt 
och ledningsplats.

Krigskonst består av tre läroämnen: strategi, 
krigshistoria samt operationsteknik och taktik. Det 
väsentligaste i operationsteknik är kommendörer-
nas och stabernas förmåga och skicklighet att 
planera, förbereda och leda en operation. Taktik 
är läran om förande av strid, förmåga att använ-
da trupper och system för att föra strid och lösa 
stridsuppgiften. Strategi utgör en del krigskon-
sten som helhet, där analys på taktisk, operativ 
och strategisk nivå av användningen av stridskraf-
ter och militära maktmedel kompletterar bilden 

av krigskonsten. Undervisningen omfattar även 
forskning i internationell säkerhet. Krigshistorien 
strukturerar krigskonsten och analyserar dess his-
toriska uttrycksformer genom historisk forskning 
och stöder samtidigt utvecklingen av tänkandet 
inom krigskonst.

I studierna inom militärpedagogik inriktar man 
sig på hur soldatens funktionsförmåga kan ut-
vecklas genom undervisning och lärande. Målet 
för studierna är att uppnå en övergripande för-
ståelse av soldaternas kompetens och funktions-
förmåga som begrepp och deras karaktär som 
helhet samt färdigheter att tillämpa och bedöma 
dem. Inom militärpedagogik behandlas grundläg-
gande fenomen inom lärande och undervisning 
samt utbildningsförmåga och utbildningssystem 
för främjande av försvaret.  

Syftet med undervisningen i militärteknik är att, 
med hjälp av praktiska tillämpningar och med stöd 
av matematiska vetenskaper och naturvetenska-
per, fostra studerandena till logiskt tänkande och 
analytisk problemlösning. Undervisningen i mili-
tärteknik ger färdigheter som behövs som stöd i 
synnerhet då man lär sig och tillämpar krigskonst. 
Inom militärtekniken strävar man efter att besvara 
frågor som ansluter sig till olika vapen-, lednings- 
och lägesbildsystems funktionsprinciper, hante-
ringen av omgivningens inverkan och systemens 
effektivitet. Inom de studier i krigsekonomi som 
ansluter sig till militärteknik inriktar man sig på 
upprätthållande av system och grunderna för 
deras utveckling. Inom studierna i krigsekonomi 
behandlas teman som ansluter sig till planering-
en, uppbyggnaden och upprätthållandet av För-
svarsmaktens krigstida prestationsförmåga samt 
försörjningsberedskapen under kristid. 
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Kandidatexamen i militärvetenskaper  
Kandidatexamen i militärvetenskaper (MiK) är en lägre högskoleexamen, som omfattar 180 
studiepoäng. Därtill avlägger studeranden de militäryrkesstudier som krävs för en officers-
tjänst, sammanlagt 30 studiepoäng. Studierna i sin helhet slutförs inom tre år. 

Studierna enligt utbildningsprogram och stu-
dieinriktning omfattar militäryrkesstudier. En 
studerande som avlägger kandidatexamen i mi-
litärvetenskaper tjänstgör i kadetts militärgrad. 
Till studeranden betalas dagtraktamente under 
studietiden. Noggrannare uppgifter om förmå-
nerna under studietiden finns i punkten Studie-
förmåner. 

En kandidat i militärvetenskaper som utexamine-
ras för tjänstgöring inom Försvarsmakten beford-

ras till löjtnant och utnämns till en tidsbunden 
yngre officerstjänst för minst 10 år. Tidsbunden-
heten kan förlängas så att tjänstgöringen fortsät-
ter i sammanlagt högst 15 år. 

Kandidater i militärvetenskaper kan utnämnas till 
ordinarie officerstjänster vid Försvarsmakten ef-
ter avlagd magisterexamen i militärvetenskaper 
eller i vissa fall efter kandidatexamen i militärve-
tenskaper och minst 8 års arbetserfarenhet utan 
att magisterexamen i militärvetenskaper avlagts.
De som utbildas till pilot inom Flygvapnet och till 
helikopterpilot inom Armén utnämns till ordina-
rie officerstjänst då de avlagt kandidatexamen i 
militärvetenskaper. Magisterstudierna för alla pi-
loter som utbildas enligt utbildningsprogrammet 
för flygofficerare börjar direkt efter kandidatex-
amen. 

En kandidat i militärvetenskaper som utexami-
neras för tjänstgöring inom Gränsbevakningsvä-
sendet utnämns till ordinarie yngre officerstjänst 
och befordras till löjtnant.

Kandidatexamen i militärvetenskaper

Gemensamma studier (80 sp), i vilka 
kandidatavhandlingen och seminarium ingår

Studier enligt utbildningsprogrammet 
(minst 40 sp) 

Studier enligt studieinriktningen 
(högst 90 sp) 
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JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

Gemensamma studier

JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

Studier enligt studieinriktning vid                                                          
försvarsgrens-/vapenslagsskolorna FHS i arbetslivet  >>>

JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

Studier enligt studieprogram
vid försvarsgrensskolorna (MARKSSK, SJÖKSK, FLYGKSK)

Studier enligt studieinriktning vid 
försvarsgrens-/vapenslagsskolorna

1:a årskursens studier 
2:a  årskursens studier

3:e årskursens studier

DEN ALLMÄNNA PERIODINDELNINGEN AV STUDIERNA

JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

Gemensamma studier vid Försvarshögskolan
Studier enligt utbildningsprogram och studieinriktning vid försvarsgrensskolorna inom 

FLYGV UTBPROGRAM, UTBPR FÖR FLYGOFF och sjöfartsinriktningen

1:a mellanbedömningen 

2:a mellanbedömningen

utexaminering

Urvalsprov

studierna inleds

  STUDIER VID FÖRSVARSHÖGSKOLAN 

Vid studier för kandidatexamen i militärveten-
skaper studerar man enligt olika utbildningspro-
gram, d.v.s. Arméns, Marinens och Flygvapnets 
utbildningsprogram samt utbildningsprogram-
met för flygofficerare. Valet av studieinriktning 
i fråga om Marinens utbildningsprogram sker 
redan vid ansökan. I fråga om Arméns och Flyg-
vapnets utbildningsprogram och sjöbevaknings-
inriktningen sker specialiseringen enligt studie-
inriktning efter den första mellanbedömningen.
Kandidatstudierna i militärvetenskaper inleds 
gemensamt vid Försvarshögskolan i början av 
september 2021. Det första studieåret består av 
allmänna studier som är gemensamma för alla 
samt studier i språk och kommunikation. Under-
visnings- och examensspråket är finska. Under 
höstterminen testas studerandenas simkunnig-
het enligt kraven i det nordiska simkunnighets-
testet (200 m på max. 6 min.). Under studierna 
måste man även klara det 12 minuters löptest 

som ordnas under det första och sista studieåret 
med godkänt resultat (minst 2600 m).

Under studierna inverkar det poängtal som man 
erhållit i urvalsprovet på rangordningen i valet av 
tema för kandidatavhandlingen. 

Förutom i de allmänna skedena av studierna del-
tar de som studerar enligt utbildningsprogram-
met för flygofficerare i den flygutbildning som 
ingår i utbildningsprogrammet delvis också un-
der de gemensamma studierna. Under det för-
sta studieåret har studerandena flygutbildning 
under 2-3 studiedagar med två månaders inter-
valler under de gemensamma studierna samt en 
motsvarande period under höstterminen det an-
dra studieåret.

Under studierna sker även en andra mellanbe-
dömning före utgången av det tredje studieårets 
hösttermin. Då väljer studerandena det trupp-
förband där de vill utföra arbetslivsperioden. På 
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M I L I T Ä R A L Ä R O I N R Ä T T N I N G A R :

FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Kadettskolan Sandhamn, Helsingfors

MARKSTRIDSSKOLAN Villmanstrand

Infanteriskolan Villmanstrand

Pionjärskolan Villmanstrand

Artilleriskolan Niinisalo, Kankaanpää

Pansarskolan Parola, Hattula

Signalskolan Riihimäki
och Centret för elektronisk krigföring (PSBR) 

Logistikskolan (FMLOGV) Riihimäki

Uttis jägarregemente (UTJR) Uttis, Kouvola

SJÖKRIGSSKOLAN Sveaborg, Helsingfors

FLYGKRIGSSKOLAN Tikkakoski, Jyväskylä

GRÄNS- OCH SJÖBEVAKNINGS- Imatra

SKOLAN

de val som sker under studierna inverkar bl.a. 
den styrka som Huvudstaben har uppsatt som 
mål, de särskilda krav som försvarsgrenarna, va-
penslagen och olika funktioner och ansvarsom-
råden ställer, ämnesinstitutionernas randvillkor, 
studerandens eget intresse och framgången i 
studierna. Kurschefen ger närmare information 

och anvisningar om mellanbedömningarna och 
de val som sker under studierna. 

Magisterstudierna i fråga om dem som studerar 
enligt utbildningsprogrammet för flygofficerare 
inleds numera genast efter kandidatexamen i 
militärvetenskaper och räcker sju år.  

  AVANCEMANG I OFFICERSUTBILDNINGEN

Utbildare

1. väliarvostelu

0 v 3 v   8 v

Utbildare

1. väliarvostelu

0 v 3 v   8 v

Kandidatexamen i militärvetenskaper
(180+30 sp)

Studierna inleds i början av sep-
tember 2021 vid FHS. Studierna 
enligt studieinriktning börjar i 
april det första studieåret och 
pågår ungefär sex månader. 
Under höstterminen testas stu-
derandenas simkunnighet enligt 
kraven i det nordiska simkunnig-
hetstestet.

Magisterstudierna för dem som 
utexamineras enligt utbildningspro-
grammet för flygofficerare inleds 
genast efter kandidatexamen i 
militärvetenskaper och räcker sju 
år. Inom Gränsbevakningsväsendet 
utbildas kandidaterna i militärve-
tenskaper till magistrar enligt Gräns-
bevakningsväsendets behov.

Andra årets studier inleds i 
början av augusti 2022. Fr.o.m. 
oktober sker studierna som regel 
vid FHS. Till studierna hör både 
gemensamma studier och studier 
enligt utbildningsprogrammet. 
Under vårterminen det andra 
året övergår studerandena till 
försvarsgrensskolorna för studier 
enligt utbildningsprogram och 
studieinriktning.

Vid de militära läroinrättningar-
na studerar man fram till slutet 
av sommarterminen det tredje 
studieåret. Det tredje avhand-
lingsseminariet ordnas dock 
gemensamt för alla vid FHS i 
början av det tredje studieåret. 
I samband med seminariet av-
läggs mognadsprov och slutförs 
avhandlingen. Studierna för kan-
didatexamen i militärvetenska-
per avslutas med en gemensam 
studieperiod i augusti 2024.

1:a mellanbedömningen 2:a mellanbedömningen

Löjtnant
(Kandidat i militärvetenskaper)
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  STUDIEFÖRMÅNER

En studerande som avlägger kandidatexamen 
i militärvetenskaper, alltså en kadett, får under 
studierna undervisning, inkvartering, måltider, 
kläder, studiematerial och hälso- och sjukvård 
kostnadsfritt. Till kadetterna betalas dessutom 
dagtraktamente och en del av resekostnaderna.
 
Dagtraktamente i hemlandet 
och persedelpenning 
Som beräkningsgrund för kadettens dagtrakta-
mente används i enlighet med Försvarsministe-
riets beslut det dagtraktamente som gäller för 
statstjänstemän.  År 2020 var det heldagstrak-
tamente som användes som beräkningsgrund  
43  €. Under det första studieåret utbetalas dag-
traktamente enligt 46 procent och efter det 
första studieåret enligt 55 procent av gällande 
heldagstraktamente för statstjänstemän som. 
Till kvinnliga kadetter betalas dessutom perse-
delpenning som fastställs av Intendenturmate-
rieldepån. Persedelpenningen utbetalas för alla 

de dagar då studeranden är berättigad till kost-
nadsfri klädsel. År 2020 var persedelpenningen  
6,75 € per vecka.

Resekostnader
Kadetterna får ersättning för två resor mellan stu-
dieorten och hem- eller boningsorten i Finland för 
varje hel månad enligt studiekalendern. Ersätt-
ning för resekostnader betalas enligt kostnaderna 
för det färdsätt som är förmånligast för staten. 

FPA-stöd 
Studerande kan få olika slag av stöd från Folk-
pensionsanstalten även för högskolestudier. Till 
det studiestöd som beviljas kadetter hör studie-
lån med statsgaranti och möjligen också allmänt 
bostadsbidrag. Kadetter beviljas inte studiepen-
ning, eftersom det dagtraktamente som För-
svarshögskolan betalar överskrider gränsen för 
när studiepenning betalas ut. Ytterligare infor-
mation om de stöd som FPA utbetalar och om 
hur man ansöker om dessa fås via FPA:s webbsi-
da www.kela.fi/web/sv/studerande

OFFICERSUPPGIFTER

OFFICERSUPPGIFTER

MiK-examen 
180 (+ 30 ) sv

“UTBILDARE-
VAPENSLAGSOFFICER”  

Beväringsenhet, 
vapenslag och 

bevakningsstation

Planerade uppgifter: 
• Äldre plutonchef 
• Linjechef vid UOSK 
• Flygofficer 
• Vapenslagsofficer 
• Plutonchef

Planerade uppgifter:                   
• Biträdande avdelningschef/HS
• Truppförbandskommendör
• Chef för institution
• Biträdande kommendör/TRFB
• Stabschef /TRFB
• Chef för regionalbyrå/TRFB
• Avdelningschef/TRFB
• Biträdande avdelningschef/FGS
• Sektorchef/HS, FGS
• Truppenhetskommendör
• Lärare/militär läroinrättning
• Avdelningstabsofficer/HS, FGS
• Avdelningsstabsofficer/TRFB

Planerade uppgifter: 
• Chefen för en grundenhet
• Vicechef för en grundenhet
• Sektorchef
• Avdelningsofficer / TRFBS
• Kurschef
• Flyglärare
• Försteofficer på fartyg
• Centralofficer
• Kontingentchef

“CHEF-
GENERALSTABSOFFICER”

Försvarsmakten + 
Gränsbevaknings-

väsendet

“CHEF-
FÖRSVARSGRENSOFFICER” 

Försvarsgren 
+ 

gräns- och 
sjöbevakningssektion

MiM-examen 
120 (+ 10–13) sp 

Generalstabsofficersexamen                  
140 sv 
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Utbildningsprogram  
och studieinriktningar 
Arméns utbildningsprogram 
En utexaminerad kandidat i militärvetenskaper 
som studerat enligt Arméns utbildningsprogram 
har färdigheter att fungera som utbildare i en 
fredstida grundenhet och som chef för en krigsti-
da grundenhet. De som avlagt magisterexamen i 
militärvetenskaper fungerar till exempel som vice-
chef eller chef för en fredstida grundenhet samt 
som kommendör för en krigstida truppenhet. De 
studier som ingår i Arméns utbildningsprogram 
arrangeras vid Försvarshögskolan i Sandhamn 
och vid Markstridsskolan i Villmanstrand. 

Studierna enligt studieinriktning sker vid va-
penslags- och ansvarsområdesskolorna. Armén 
försvarar landets hela landområde och verkstäl-
ler alla Försvarsmaktens uppgifter. Till Armén 
hör Arméstaben, åtta truppförband och 12 re-
gionalbyråer, och vid dessa inrättningar tjänst-
gör sammanlagt ca 4200 soldater och civila. Det 
centrala i verkställandet av Arméns uppgifter är 
att utveckla och upprätthålla Arméns beredskap. 
Arméns prestationsförmåga byggs upp bland 
annat genom utbildning av värnpliktiga.  För-
svaret av hela landet bygger på en omfattande 
reserv som producerats genom värnplikt. Vid 
Arméns åtta truppförband utbildas årligen ca 20 
000 beväringar och frivilliga kvinnor. Vid olika 
repetitionsövningar, som upprätthåller reservens 
kunnande, utbildas årligen tusentals reservister. 
Armén stöder det övriga samhället genom att 
ge handräckning till övriga myndigheter över 
400 gånger per år. Armén leder huvuddelen av 
Försvarsmaktens internationella militära krishan-
teringsoperationer och utbildar samt utrustar de 
trupper som sänds ut på krishanteringsuppdrag.  

  JÄGAR- OCH 
 PANSARVÄRNSINRIKTNINGEN 

Arméns strid avgörs av förmågan hos infanteri-
ets universalchefer att leda strider. Studieinrikt-
ningen ger grunder att planera och leda strider, 

i vilka jägarenhetens strid stöds av Arméns alla 
vapenslag. Jägar- och pansarvärnsinriktning-
en ger färdigheter att fungera som utbildare i 
grundenheter inom infanteriet, där bl.a. jäga-
re, stadsjägare, specialjägare, militärpoliser och 
pansarvärnstrupper utbildas. Utbildningen är 
mångsidig och omfattar de flesta av infanteriets 
viktigaste vapensystem, inkl. pansarvärnsrobot-
system. Jägar- och pansarvärnsofficerare tjänst-
gör vid alla truppförband inom Armén. Studierna 
enligt studieinriktningen sker vid Infanteriskolan 
i Villmanstrand.

 GRANATKASTARINRIKTNINGEN

Granatkasteriet hör till de viktigaste vapensyste-
men på stridsfältet. Granatkasteriet är infanteri-
ets system för indirekt eld, som tack vare sin rör-
lighet, räckvidd och verkan skjuter där striderna 
avgörs. Granatkastarinriktningen ger färdigheter 
att i första hand fungera som utbildare vid en 
granatkastarenhet. Därtill ger studieinriktningen 
grunder att fungera som utbildare vid grunden-
heter inom infanteriet. Eldledning och skjutning 
med granatkastare förutsätter omfattande kun-
nande inom indirekt eld, vars viktigaste funktio-
ner är eldställnings-, eldlednings-, signal- och 
mätverksamhet. Granatkastarofficerare tjänstgör 
inom Arméns alla truppförband. Studierna enligt 
studieinriktningen sker vid Infanteriskolan i Vill-
manstrand.

  PANSARINRIKTNINGEN 

Pansartrupperna och de mekaniserade trupper-
na representerar Arméns slagkraft och används 
koncentrerat i avgörande strider. I pansartrup-
perna förenas eldkraft, rörlighet och skydd samt 
ett friktionsfritt samarbete mellan vapenslagen. 
Pansarvapenslaget ger studeranden en omfat-
tande, men också en mycket jordnära uppfatt-
ning om våra pansartruppers och mekaniserade 
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truppers materiel, prestationsförmåga och an-
vändningsprinciper. Studierna omfattar utbild-
ning med såväl stridsvagnar som pansarskytte-
bandvagnar. En pansarutbildad officer kan välja 
bland mångsidiga arbetsuppgifter. Studierna en-
ligt studieinriktningen sker vid Pansarskolan i Pa-
rolannummi.

 SPANINGSINRIKTNINGEN

Spaningen har som uppgift att producera läges-
bilder genom att inhämta och förmedla uppgif-
ter om fiendens viktigaste objekt och funktioner. 
Information inhämtas genom såväl patrullering 
och observation som med hjälp av tekniska sen-
sorer. En central del av uppgifterna inom spaning 
är därutöver verkan, där uppgifterna som regel 
verkställs genom indirekt eld.  Spaningssystemet 
utgör en mångsidig helhet, där patrullspaning-
en förenas med användningen av tekniska led-
nings- och sensorsystem. Spaningsinriktningen 

ger i första hand färdigheter att fungera som 
utbildare i grundenheter som ger spaningsut-
bildning samt senare under karriären i olika upp-
gifter inom infanteriet eller inom militär under-
rättelse. Spaningsutbildade officerare tjänstgör 
vid alla truppförband inom Armén. Studierna 
enligt studieinriktningen sker vid Infanteriskolan 
i Villmanstrand.

 PIONJÄRINRIKTNINGEN

Syftet med pionjärverksamhet är att forma verk-
samhetsmiljön så att den är förmånlig för de 
egna truppernas verksamhet och att begränsa 
fiendens och omständigheternas inverkan. Pion-
järverksamheten indelas i spärrning, främjande 
av rörelse, främjande av skydd, skyddsverksam-
het och byggande som stöder de egna trupper-
nas verksamhet. På pionjärinriktningen sätter 
sig studerandena  in i både vapenslagets grund-
metoder och redskap och  i att leda och utbilda 
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pionjärenheter. Studierna ger pionjärofficeren 
färdigheter med vilkas hjälp han eller hon kan ar-
beta och utvecklas i sina uppgifter i olika typer av 
pionjärtrupper. Studierna enligt studieinriktning-
en sker vid Pionjärskolan i Villmanstrand samt vid 
vapenslagens kompetenscentra i Kajanalands 
brigad, Karelska brigaden och Björneborgs bri-
gad.

 INRIKTNINGEN FÖR 
 ELEKTRONISK KRIGFÖRING 

Den elektroniska krigföringen (ELSO) är när-
varande överallt på stridsfältet - i pansrade EL-
SO-fordon i spetsen för anfall, som stöd för lufto-
perationer och som en del av spaningssystemet 
till lands, till havs och i luften. Genom elektro-
nisk krigföring rekognoseras och störs fiendens 
system samt skyddas de egna trupperna mot 
verkningarna av fiendens elektroniska krigföring. 
Studierna i elektronisk krigföring ger färdighe-
ter att fungera som plutonchef i olika enheter 
för elektronisk krigföring och som sakkunnig 
i uppgifter inom alla försvarsgrenar. Studierna 

på inriktningen för elektronisk krigföring består 
av mångsidiga uppgifter med toppteknologisk 
prägel på stridsfältet. Utbildningen inom elek-
tronisk krigföring ges av Centret för elektronisk 
krigföring i Riihimäki. En del av studierna sker vid 
Infanteriskolan i Villmanstrand i samarbete med 
spaningsinriktningen. 

 FÄLTARTILLERIINRIKTNINGEN 

Fältartilleriet representerar Arméns eldkraft. Med 
hjälp av koncentrerad artillerield skapas förut-
sättningar för att striden ska lyckas. En effektiv 
bekämpning säkerställs med hjälp av ett mång-
sidigt artillerisystem. Eldledarna leder elden från 
Arméns eldkraftigaste vapen på djupet av hela 
ansvarsområdet. Eldställningsverksamheten 
möjliggör en flexibel gruppering av eldenheter-
na samt en omedelbar förmåga att ge eld, och 
underhållet säkerställer att ammunitionen räcker 
till. De tunga raketkastarna verkställer Arméns 
verkansuppgifter och deltar i mineringar genom 
fjärrminering. Med moderna eldkontroll- och 
ledningssystem ansluts aktörerna till det territori-
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ella ledningssystemet och skapas förutsättningar 
för en effektiv användning av artillerisystemet. 
Studierna inom fältartilleriinriktningen arrange-
ras vid Artilleriskolan i Niinisalo.

 LUFTVÄRNSINRIKTNINGEN 

Luftvärnets viktigaste uppgift är att förorsaka 
fiendens flygvapen avsevärda förluster. Luftvär-
net är ett vapenslag inom Armén, men luftvärn-
strupper används under undantagsförhållanden 
inom alla försvarsgrenar. Luftvärnet är en del av 
luftförsvaret som helhet. Genom Försvarsmak-
tens och övriga myndigheters aktiva och passiva 
åtgärder övervakas landets luftrum och luftrum-
met över vårt närområde, tryggas luftrummets 
integritet, skyddas samhällets vitala funktioner 
från luftangrepp, uttröttas en fiende som närmar 
sig luftvägen samt avvärjs anfall från luften.  På 
det moderna stridsfältet har luftvärnets betydel-
se ökat, och vapenslaget utvecklas därför kraf-
tigt. De differentierade studierna inom luftvärnet 
sker vid Luftkrigsskolan i Tikkakoski.

 ARMÉNS LEDNINGSSYSTEM-
 INRIKTNING 

På ledningssysteminriktningen utbildas officerare 
för tjänstgöring inom Försvarsmakten och Gräns-
bevakningsväsendet. Studierna enligt studiein-
riktningen avläggs vid Signalskolan i Riihimäki.   
Signalvapenslaget är ett exempel på ett modernt 
vapenslag som utvecklas och erbjuder intressan-
ta uppgifter för dem som är intresserade av såväl 
teknik som taktik. Studerandena får utbildning 
för det nyaste och mest prestationsdugliga led-
ningssystemet M18 och dess gränssnitt för andra 
system, avsedda för skapande av lägesbilder och 
ledning. Medvetenheten om verksamhetsmiljön 
och förmågan att ge förhandsvarning är allt vik-
tigare på det moderna stridsfältet. Ledningssys-
tem möjliggör nätverksbaserad krigföring, som 
förenar beslutsfattare, vapensystem och senso-
rer. Syftet med verksamheten är att med hjälp 
av dataöverföringsförbindelser och informations-
system möjliggöra spaning, bekämpning, läges-
bilder och ledarskap. 
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 LOGISTIKINRIKTNINGEN 

Försvarsmaktens logistiksystem har som uppgift 
att i alla verksamhetsmiljöer skapa förutsättning-
ar för användningen av försvarssystemets presta-
tionsförmågor och verkställandet av operationer 
samt att upprätthålla och återställa truppernas, 
personalens och systemens funktionsförmåga 
samt tillgången till materiel och utrymmen. Lo-
gistiken indelas i komplettering, underhåll, trans-
porter, medicinalvård och underhållstjänster. Den 
ökade eldkraften, den tekniskt sett allt mera 
avancerade stridsutrustningen, vapen- och led-
ningssystemens utveckling samt den allt mång-
sidigare transportutrustningen har ökat behovet 
av logistik och underhåll. Logistikinriktningen er-
bjuder initiativrika officerare med verkställighets-
förmåga ett mångsidigt verksamhetsfält samt ut-
manande uppgifter inom logistik och underhåll. 
Logistikofficerare tjänstgör vid alla truppförband 
inom Försvarsmakten samt inom Gränsbevak-
ningsväsendet. 

De första uppgifterna för dem som utexamineras 
till kandidat i militärvetenskaper enligt logistikin-
riktningen är uppgiften som utbildare för grun-
denheter inom underhållet. Efter studierna har 
studerandena omfattande grundkunskaper och 
kunnande inom logistik, ledning av underhållet 
samt underhållstruppernas taktik. Till studierna 
hör rikligt med praktisk övning, där man övar 
sig i att planera och verkställa underhållsarrang-
emang på ett mångsidigt sätt. Kadetterna vid 
logistikinriktningen utför sina studier enligt stu-
dieinriktningen vid Logistikskolan i Riihimäki.

 GRÄNSBEVAKNINGSINRIKTNINGEN

Gränsbevakningsväsendet är en myndighet som 
verkar inom den interna säkerheten. Syftet med 
dess verksamhet är att bevara lugna förhållan-
den vid vårt lands gränser. Gränsbevakningsvä-
sendets främsta uppgifter är gränsbevakning vid 
landgränserna och på havsområdet, gränskon-
troll inom persontrafiken i övergångspunkter 
vid landgränsen, i hamnar och vid flygfält samt 
räddningsverksamhet i synnerhet på havsområ-
det. Gränsbevakningsväsendet ansvarar för den 
externa säkerheten då det övervakar den terri-
toriella integriteten och upprätthåller försvarsbe-
redskapen. 

För den undervisning i gränssäkerhet som ingår 
i examina inom officersutbildningen ansvarar 
Gräns- och sjöbevakningsskolan. Studierna en-
ligt gränsbevakningsinriktningen bildar en egen 
självständig studiehelhet som koncentrerar sig 
på gränssäkerheten under normala förhållanden 
och undantagsförhållanden och som betonar 
gränsövervakning, gränskontroll, brottsbekämp-
ning och militärt försvar.

Studierna inom gränssäkerhet ger behörighet 
att fungera som behörig gränsbevakningsman 
och omfattar bl.a. utbildning i användning av 
maktmedel, utbildning i operativ körning samt 
utbildning i att fungera som chef inom opera-
tiv fältverksamhet. De första uppgifterna för den 
som har utexaminerats som kandidat i militär-
vetenskaper enligt gränsbevakningsinriktningen 
kan till exempel vara att tjänstgöra som utbildare 
i ett gränsjägar- eller specialgränsjägarkompani 
eller som vaktofficer vid en gränsbevaknings- el-
ler gränskontrollstation.

Innan valet av vapenslag fastställs genomgår de personer som valt gränsbevakningsinriktningen 
en undersökning för antagning till tjänstgöring, i vilken ingår läkarundersökning och narkoti-
katest. Av dem som väljs till gränsbevakningsinriktningen inom Arméns utbildningsprogram 
förutsätts tjänstduglighetsklass A, en synskärpa om minst 0,7 på båda ögonen utan glasögon, 
normalt färgseende (högst fyra fel i Ishiharas test av färgseendet) och hörselklass I-II, och därtill 
får sökanden inte lida av allergier eller kroniska sjukdomar som kan utgöra hinder för arbetet.
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Studier inom Armén 

I fråga om en kadett som studerar enligt Arméns 
utbildningsprogram kan studierna grovt taget in-
delas i tre skeden; studier i Sandhamn, vid Mark-
stridsskolan och vid vapenslagsskolorna.  

Under de första ett och ett halvt åren studerar 
man i Sandhamn, delvis tillsammans med de 
andra vapenslagen. I november-december det 
andra studieåret sker valet av vapenslag. Ord-
ningsföljden bestäms enligt framgången i studi-
erna före den första mellanbedömningen, vilket 
betyder att den som klarat sig bäst i studierna 
får välja vapenslag först. I februari övergår man 
till Markstridsskolan för att avlägga de studier 
som är gemensamma för Armén, oberoende av 
vapenslag. Studierna vid Markstridsskolan räcker 
cirka cirka fyra månader, varefter man övergår 

till att studera vid vapenslagsskolorna runtom i 
Finland. Vapenslagsstudierna räcker hela det sis-
ta studieåret, under vilket tjänstgöringsplatserna 
väljs i november-december enligt samma princip 
som vapenslagen under det andra året.  

Våra studier bygger på de militära vetenskaper-
na, som består bland annat av teknik, psykologi, 
pedagogik, sociologi, natur-, samhälls-, stats- och 
historievetenskaperna. Alla ovannämnda områ-
den inom de militära vetenskaperna innehar sin 
egen viktiga roll inom studierna för kandidatex-
amen i militärvetenskaper och i officersfostran.  
Till studierna hör även den akademiska utbild-
ning som ansluter sig till kandidatavhandlingen 
samt de språkstudier i form av tjänstemanna-
svenska och -engelska som en officer behöver. 
Studierna, som förefaller teoribetonade, fördelar 
sig i verkligheten jämnt mellan teori och prak-
tik. Visst koncentrerar vi oss emellanåt under en 
längre tid på teoretiska studier under föreläs-
ningar, men situationen utjämnas genom terrän-
gövningar och praktiska övningar. Till exempel 
under det första studieåret var antalet övnings-
dygn cirka 48.

Skoldagen börjar vanligen kl. 07.45 med räkning 
av morgonstyrkan, varefter dagen fortsätter en-
ligt veckoprogrammet. Dagen kan vara indelad 
så att man tillbringar förmiddagen på skjutbanan 
eller har annan praktisk utbildning, och sedan 
har föreläsningar på eftermiddagen. Det finns 
förstås också dagar då man tillbringar hela da-
gen i terrängen eller omvänt i föreläsningssalen. 
Vanligtvis är skoldagen slut senast 16.45. Ibland 
har det reserverats tid för självständiga studier 
under en för- eller eftermiddag, och då bör man 
studera något visst ämnesområde på egen hand 
eller utnyttja tiden för till exempel grupparbeten.   
Som kadett måste man dock beakta att det, i 
motsats till vad som är fallet i andra högskolor, 
råder närvaroplikt på alla föreläsningar, övningar 
och annat som bygger på order. Skoldagen el-
ler -veckan kan alltså bli längre än väntat (också 
överraskande) till exempel på grund av danskur-
ser, dejours- eller representationsuppgifter. 
 
Kadett Katri Moilanen
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Marinens utbildningsprogram 
Marinen erbjuder utexaminerade kandidater i militärvetenskaper en intressant och utma-
nande arbetsmiljö. Marinen är en beredskapsförsvarsgren, som ansvarar för övervakning-
en av landets havsområde och för tryggandet av dess integritet under årets alla dagar.

Marinen erbjuder utexaminerade kandidater i 
militärvetenskaper en intressant och utmanande 
arbetsmiljö. Marinen är en beredskapsförsvars-
gren, som ansvarar för övervakningen av landets 
havsområde och för tryggandet av dess integritet 
under årets alla dagar.

Under undantagsförhållanden är Marinen dess-
utom beredd att avvärja angrepp från havet och 
att trygga de för landet vitala sjöförbindelserna. 
Finlands havsområden övervakas och tryggas 
året runt med hjälp av Marinens prestationsför-
mågor i samarbete med de övriga försvarsgre-
narna och marina myndigheter.

I Marinens verksamhet betonas det internatio-
nella samarbetet. Inom sjöövervakningen sker 
dagligt samarbete med staterna inom vårt när-
område samt i större skala inom hela Europa. 
Marinens enheter övar intensivt under interna-
tionella övningar, och personalen vid Marinen 
deltar aktivt i Marinens och Försvarsmaktens 
krishanteringsoperationer. 

En motiverad och välutbildad personal samt 
materiel som representerar modern toppteknik, 
såsom till exempel de multifunktionskorvetter av 
Pohjanmaa-klass som tas i bruk inom de närmas-
te åren samt de nya ytstridsrobot- och torped-
vapensystemen, är Marinens viktigaste resurser. 
Utexaminerade officerare som studerat enligt 
Marinens utbildningsprogram fungerar i krävan-
de uppgifter som motsvarar den egna utbild-
ningen såväl på fartyg som vid kustförband. För-
svarsgrens- och vapenslagsstudierna för den som 
studerar inom Marinens utbildningsprogram sker 
vid Sjökrigsskolan på Sveaborg i Helsingfors.

Man kan söka till Marinens utbildningspro-
gram även om man inte har tjänstgjort vid 
Marinen tidigare. Inom Marinens utbildnings-
program studerar man enligt sjöfarts- eller kust-
förbandsinriktningen. Studierna inleds årligen. 

De som är intresserade av sjöbevakningsin-
riktningen söker först till sjöfartsinriktning-
en och efter den första mellanbedömningen 
vidare till ifrågavarande studieinriktning.

För dem som söker till sjöfartsinriktningen inom 
Marinens utbildningsprogram ordnas ett sepa-
rat tilläggstest vid Aeromedical Centre. I testet 
utreds bland annat sökandens benägenhet för 
sjösjuka. Ytterligare information om tilläggstes-
tet finns i punkten Tilläggstest i fråga om Mari-
nens utbildningsprogram.  

 SJÖFARTSINRIKTNINGEN 

Inom sjöfartsinriktningen läggs tyngdpunkten 
för undervisningen på sjöfart och olika övervak-
nings-, lednings- och vapensystem. Målet är att 
de som utexamineras uppnår de behörigheter 
som krävs för militär sjöfart och kan använda 
stridsfartygens huvudvapensystem. En person 
som gått sjöfartsinriktningen har fått den utbild-
ning till vaktstyrman som den internationella ST-
CW-konventionen (Standards of Training, Certifi-
cation and Watchkeeping) om sjöfartsutbildning, 
kompetensbrev och vakthållning förutsätter. I 
studierna ingår handledd praktik på Marinens 
fartyg. En utexaminerad kandidat i militärveten-
skaper som studerat enligt sjöfartsinriktningen 
tjänstgör exempelvis som vapenslagsofficer eller 
sjöfartsofficer på ett stridsfartyg. Utexaminerade 
officerare kan efter praktik fungera även som 
vakthavande befäl eller som stridsledningsofficer 
på stridsfartyg. Efter magisterexamen i militärve-
tenskaper kan uppgiften bestå i att fungera som 
t.ex. centralofficer på eller som fartygschef för 
ett stridsfartyg.  

Obs! Till tilläggstest kallas i första hand 
endast de som har valt flottan som första 
alternativ. För andra som valt studieinrikt-
ningen (som 2:a – 4:e alternativ) kan kallel-
sen komma med kort varsel ända fram till 
slutet av juni.
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Innan valet av vapenslag fastställs, genomgår de personer som valt gränsbevakningsinriktnin-
gen en undersökning för antagning till tjänstgöring, i vilken ingår läkarundersökning och nar-
kotikatest. Av dem som väljs till sjöbevakningsinriktningen inom Marinens utbildningsprogram 
förutsätts tjänstduglighetsklass A, en synskärpa om minst 1,0 på båda ögonen utan glasögon 
och med tanke på närseendet förmåga att läsa maskinskriven text utan glasögon, normala syn-
fält, skarpt färgseende (godkänt resultat i Ishiharas test av färgseendet eller konstataterat vid 
tilläggsundersökningar) och hörselklass I-II, och därtill får sökanden inte lida av benägenhet för 
sjösjuka, allergier eller kroniska sjukdomar (t.ex. celiaki) som kan utgöra hinder för arbetet, kons-
taterad benägenhet för sjösjuka eller laktosintolerans med svåra symptom (Hyla-produkter ger 
symptom).

 SJÖBEVAKNINGSINRIKTNINGEN 

Gränsbevakningsväsendet är en myndighet som 
verkar inom den interna säkerheten, och syftet 
med dess verksamhet är att bevara lugna för-
hållanden vid vårt lands gränser. Gränsbevak-
ningsväsendets främsta uppgifter är gränsbe-
vakning vid landgränserna och på havsområdet, 
gränskontroll inom persontrafiken i övergångs-
punkter vid landgränsen, i hamnar och vid flyg-
fält samt räddningsverksamhet i synnerhet på 
havsområdet.  Gränsbevakningsväsendet ansva-
rar för den externa säkerheten då det övervakar 
den territoriella integriteten och upprätthåller 
försvarsberedskapen. 
 
För den utbildning i gränssäkerhet som ingår i 
officersutbildningen svarar Gräns- och sjöbe-
vakningsskolan. Studierna enligt gränsbevak-
ningsinriktningen bildar en egen självständig 
studiehelhet som fokuserar på gränssäkerhet 
under normala förhållanden och undantagsför-
hållanden. I studierna betonas gränsbevakning, 

gränskontroll, brottsbekämpning och marin 
räddnings- och myndighetsverksamhet. 

I undervisningen på sjöbevakningsinriktningen 
betonas undervisning i gränssäkerhet inom re-
ferensramen för marin myndighetsverksamhet. 
Kadetterna inom sjöbevakningsinriktningen får 
utbildning i att fungera som behörig gränsbevak-
ningsman och avlägger därtill de teoretiska stu-
dier som behörighetsbrev för vaktstyrman förut-
sätter. Utexaminerade officerare kan arbeta som 
vaktofficer på sjöbevakningsstationer och inter-
nationella gränsövergångsplatser samt, då de 
fått praktisk erfarenhet, som vakthavande befäl 
på Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg. 
Studierna enligt sjöbevakningsinriktningen sker 
vid Försvarshögskolan, Sjökrigsskolan och Gräns- 
och sjöbevakningsskolan. Till sjöbevakningsin-
riktningen söker man via sjöfartsinriktning-
en. Valet av studieinriktning görs i samband 
med den första mellanbedömningen, som 
sker under hösten det andra studieåret. 

 KUSTFÖRBANDSINRIKTNINGEN 

I undervisningen på kustförbandsinriktningen 
betonas den militära utbildarens färdigheter 
samt ledandet av en grundenhet och taktik. 
Kustförbandsinriktningen ger färdigheter att 
fungera som utbildare i kustförbandsenheter 
inom Marinen, där bl.a. kustjägare utbildas. En 

officer med kandidatexamen i militärvetenskaper 
och som studerat enligt kustförbandsinriktning-
en tjänstgör i allmänhet först som utbildare i en 
grundenhet. Den som avlagt magisterexamen i 
militärvetenskaper tjänstgör exempelvis som vice 
enhetschef eller enhetschef. Studierna enligt 
kustförbandsinriktningen sammanfaller till vissa 
delar med Arméns utbildningsprogram.
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Studier inom Marinen enligt sjöbevakningsinriktningen 

Till sjöbevakningsinriktningen kommer man via 
sjöfartinriktningen. Sjöfarts- och sjöbevaknings-
inriktningen har samma studier fram till våren 
det andra studieåret. På våren under det andra 
studieåret ligger betoningen på sjöfartsstudier 
vid Gräns- och sjöbevakningsskolan. I undervis-
ningsplanen betonas utbildning i en marin verk-
samhetsmiljö. 

Den utbildning som ordnas av Gräns- och sjö-
bevakningsskolan siktar på att alla vi kadetter 
får behörighet att fungera som gränsbevak-
ningsman. Målet för undervisningen är att varje 
kadett kan utnämnas till gränsbevakningsman 
efter avslutad kurs. Denna mentalitet följer med 
i undervisningen under hela den tid som man 
tillbringar i skolan. Behörighetsutbildningen för 
gränsbevakningsmän omfattar bland annat ut-
bildning i användning av fysiska maktmedel och 
tjänstevapnet. I studierna övas till exempel även 
grunderna i gränsövervakning, den operativa 
administrationen av en enhet samt operativ fält-
verksamhet. Lärarna är experter inom sitt område 
och Gräns- och sjöbevakningsskolan är gynnsam 
som lärandemiljö. Den öppna atmosfären gör det 
möjligt att ställa frågor och få svar på dem.

Vid Gräns- och sjöbevakningsskolan i Imatra in-
kvarteras kadetterna i enskilda bostäder med ge-
mensamt kök. Rummen är för två personer, men 
i hela bostaden bor sex kadetter. Bostäderna lig-
ger i närheten av Gräns- och sjöbevakningssko-
lan, så möjligheterna att idrotta under fritiden är 
mångsidiga. 

Under utbildningen har kadetterna möjlighet 
att bekanta sig med organisationen och arbets-
redskapen, som kommer att vara närvarande 
i vardagen efter utexaminering. I den marina 
undervisningsenheten får vi kadetter bekanta 
oss med sjöbevakningens fartygsmateriel. Som 
ett led i undervisningen får vi bekanta oss med 
sjöbevakningsstationerna och de kommande 
arbetsuppgifterna, som en sjöbevakningsstation 
sköter varje dag. Redan under studierna utbildas 
och introduceras kadetterna med tanke på even-
tuella alarmuppgifter. Blicken är alltså redan från 
början riktad mot framtiden. 

Under hösten det tredje året väljs de kommande 
förvaltningsenheterna; Finska vikens sjöbevak-
ningssektion eller Västra Finlands sjöbevaknings-
sektion. Valet sker återigen utgående från stu-
dieframgången med början från den kadett som 
har det bästa medeltalet. Senare, då utexamine-
ringen närmar sig, fattar förvaltningsenheterna 
beslut om vid vilken arbetsenhet den nyutexami-
nerade officeren inleder sitt arbete.

Den sista ansträngningen före utexamineringen 
är utbildningsseglatsen. Då samlas sjöfarts- och 
sjöbevakningsinriktningen till studier vid Sjökrigs-
skolan och undervisningen är på nytt på Sjökrigs-
skolans ansvar.

Undervisningen inom sjöbevakningsinriktningen 
sker på många platser. En del av tiden tillbring-
ar vi i studier vid Sjökrigsskolan i Helsingfors, vid 
Gräns- och sjöbevakningsskolan i Imatra eller 
på resande fot i Finlands skärgård. Ingen skol-
dag är den andra lik. Hur dagen ser ut beror på 
undervisningstemat, och varje kadett på sjöbe-
vakningsinriktningen har vant sig vid att alltid ha 
ryggsäcken färdigpackad och klar för avfärd.

Kadett Kiira Kiikeri
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Studier inom Marinen enligt sjöfartsinriktningen 

Till Marinen söker man genom gemensam ansö-
kan på samma sätt som till Armén och Flygvap-
net. Man kan söka till sjöfartsinriktningen även 
om man skulle ha gjort sin beväringstjänst inom 
någon annan försvarsgren. Man söker till sjöfart-
sinriktningen också om man har för avsikt att 
söka till studier enligt sjöbevakningsinriktningen. 
Det första utbildningsskedet räcker drygt ett 
halvt år, och det genomförs tillsammans med de 
övriga studieinriktningarna vid Försvarshögsko-
lan i Sandhamn. Där erbjuder skolan möjlighet 
att bo i tvåpersonersrum i internatet som finns 
i skolans utrymmen. Skolan erbjuder även stu-
derandena dagliga måltider, och det soldathem 
som finns i samband med skolan betjänar under 
skoldagarna. 

Under perioden i Sandhamn har man omfattan-
de teoretiska studier i auditoriemiljö och bekan-
tar sig med kadettskolans traditioner. Studierna 
är gemensamma för alla studieriktningar och syf-
tet med dem är att skapa en gemensam grund 
för det allmänna arbetet som officer. Grundläg-
gande offiicersfärdigheter får man utöva och 
tillämpa under gemensamma terrängövningar i 
Sandhamn och under vinterövningar i Vuosanka. 
Under våren övergår en del av studieinriktning-
arna till sina egna försvarsgrensskolor. Sjöfart-
sinriktningen övergår till sina egna utrymmen i 

Sjökrigsskolan på Sveaborg och inleder där sina 
sjöfartsstudier samt lär sig Marinens traditioner. 
Till exempel får kadetterna bekanta sig med för-
mansmåltiderna och också njuta av sin årliga sjö-
kadettdans. För sjöfartsinriktningens del medför 
den första våren även en hamnperiod i Obbnäs, 
varvid en stor del av dem som studerar enligt in-
riktningen får sin första kontakt med livet om-
bord på fartyg.   

Som avslutning på hamnperioden åker man ut 
på en sex veckor lång utbildningsseglats, vars 
rutt varierar från år till år. För förstaårskadetter-
na utgör utbildningsseglatsen närmast en s.k. 
skeppsgosseperiod. Då lär man sig en marinsol-
dats grundläggande kunskaper och färdigheter 
och upprätthåller de kunskaper man fått under 
sjöfartsstudieperioden.   

Efter utbildningsseglatsen och sommarlovet 
börjar de första farledskörningarna på sjöfarts-
inriktningen. Då övergår man till att tillämpa de 
sjömansfärdigheter man fått under utbildnings-
seglatsen på Sjökrigsskolans utbildningsfartyg. 
Kadetterna får då själva tillämpa grunderna i sjö-
fart i praktiken, alltså öva sig i att läsa sjökortet, 
tolka sjöterrängen, sjötrafikreglerna, manövre-
ring och arbetet i manövreringsgruppen.  
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Efter farledskörningarna möts alla studieinrikt-
ningar på nytt i Sandhamn, där de får gemensam 
utbildning för kandidatavhandlingen och stude-
rar språk. Temat för sin kandidatavhandling får 
kadetterna välja i den ordningsföljd som bestäms 
av skolframgången. De olika institutionerna har 
valt ut färdiga teman som de vill producera forsk-
ning inom, och efter att ha gjort sitt val börjar 
kadetterna tillsammans med sina handledare 
samla in material och bygga upp stommen för 
sin avhandling.

På sjöfartsinriktningen görs valet mellan sjöfarts- 
och sjöbevakningsinriktningarna stax före jul. 
Beroende på kursens storlek samt på Marinens 
och Gränsbevakningsväsendets behov varierar 
antalet platser, men i stort sett väljer hälften sjö-
bevakningen och hälften flottan. 

I början av året skriver man ännu på kandidatav-
handlingen, men sedan tar studierna i Sjökrigs-
skolan vid igen. Under kurserna studerar man till 
exempel läran om fartygs stabilitet, sjöfartsengel-
ska och teknik. Därefter går sjöfartsinriktningen 
och sjöbevakningsinriktningen skilda vägar och 
sjöfartsinriktningen återvänder till utbildningsfar-
tygen tills det är dags för vårbesiktningarna. Ef-
ter besiktningarna inleds vårens farledskörningar, 
och då inleds de tillämpade sjöfartsstudierna.      
      

Efter sommarlovet återvänder både sjöfarts- och 
sjöbevakningsinriktningen till Sjökrigsskolan för 
att studera taktik. Studierna under hösten om-
fattar även farledskörning i mörker och specia-
liseringsstudier för vapenslagsofficerare. Under 
vapenslagsstudierna får studieinriktningen be-
kanta sig med olika flottiljers verksamhet på ha-
vet. 

Före jullovet avlägger sjöfartsinriktningen även 
kurser i ledning av sjöfart, till vilka hör till exem-
pel utbildning i hälsovård för besättningen och 
sjörätt. Före jul väljer studerandena på studiein-
riktningarna sina tjänstgöringsplatser enligt stu-
dieframgången, till vilka de övergår efter utex-
aminering.

Efter jul inleder kadetterna sin arbetspraktikperi-
od på sina blivande arbetsplatser och får således 
bekanta sig med sina kommande arbetsuppgif-
ter. Också de övriga studierna börjar introduce-
ra kadetterna i olika stridsfartygs uppgifter och 
verksamhet, så att man lyckas öka kadetternas 
förståelse av Marinens verksamhet som helhet.
På våren det tredje studieåret riktar studierna in 
sig på förberedelserna för utbildningsseglatsen. 
Man har till exempel kurser i astronomisk naviga-
tion och navigation på öppet hav samt planerar 
de rutter som används under seglatsen. Utbild-
ningsseglatsen är det sista provet på skicklighet 
för kadetterna på tredje årskursen. Under seg-
latsen övar man fortfarande sjöfart, men tyngd-
punkten läggs även på övning av vapenslagsof-
ficerens uppgifter. På så sätt skapas en grund för 
den utexaminerade officerens första uppgifter.
Efter utbildningsseglatsen avnjuter sjöfartsinrikt-
ningen av sitt sista sommarlov. Efter det återstår 
bara att avsluta studierna vid Sjökrigsskolan inn-
an man träder i tjänst.

Kadett Cilla Koskinen
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Flygvapnets utbildningsprogram 
De kandidater i militärvetenskaper som utexaminerats från Flygvapnets utbildningspro-
gram placerar sig i mångsidiga operations-, utbildar- och sakkunniguppgifter inom sitt eget 
ansvarsområde. Senare under karriären påverkar officerens färdigheter och intresse på hur 
han eller hon placerar sig i olika uppgifter. 

Flygvapnet är en försvarsgren som kvalitetsmäs-
sigt är på toppnivå och upprätthåller hög be-
redskap. Flygvapnet övervakar luftrummet över 
Finland och dess näromgivning och tryggar kon-
tinuerligt det finländska luftrummets integritet. 
Trovärdigheten hos Flygvapnets prestationsförmå-
ga förebygger i hög grad att militära hot riktas 
mot Finland. I verksamheten under normala för-
hållanden betonas övervakningen och tryggandet 
av den territoriella integriteten samt ingripande i 
kränkningar av luftrummet. Flygvapnet ger övriga 
myndigheter handräckning och stöder tryggan-
det av samhällets vitala funktioner. Att Flygvap-
nets flexibla och internationellt sett interoperabla 
prestationsförmågor snabbt fås i användning är 
för statsledningen ett viktigt verktyg för militär 
krishantering och internationella uppdrag.

Luftförsvaret har som mål att förebygga och vid 
behov avvärja hot som riktar sig mot Finland från 
luften. Flygvapnet följer med både den militära 
utvecklingen inom Finlands närområden och de 
globala strömningarna inom luftförsvaret och 

jämför den egna förmågan med förändringarna 
i verksamhetsmiljön.

Flygvapnets utbildningsprogram har tre inrikt-
ningar: Flygvapnets ledningssysteminriktning, 
den flygtekniska inriktningen och ledningscen-
tralinriktningen. På den kurs som inleds 2021 
ordnas samtliga studieinriktningar inom Flyg-
vapnets utbildningsprogram. Man kan söka till 
Flygvapnets utbildningsprogram varje år. Valet 
av studieinriktning sker under hösten det 
andra studieåret, utgående från den första 
mellanbedömningen. I samband med valet 
av studieinriktning deltar studerandena under 
det första året i de psykologiska och medicin-
ska lämplighetstest som leds av Luftkrigsskolan. 
Inom ledningscentralinriktningen och den flyg-
tekniska inriktningen kan resultatet i lämplighet-
stest leda till att man inte blir antagen.

Man kan söka till Flygvapnets utbildnings-
program även om man inte har tjänstgjort i 
Flygvapnet tidigare.
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 FLYGVAPNETS 
 LEDNINGSSYSTEMINRIKTNING 

Inom studieinriktningen utbildas officerare för 
den operativa användningen och underhållet 
av Försvarsmaktens och i synnerhet Flygvapnets 
ledningssystem samt för uppgifter som stöder 
dessa. Största delen av studierna inom lednings-
systeminriktningen sker vid Luftkrigsskolan i Tik-
kakoski. En utexaminerad officers första uppgif-
ter ansluter sig i regel till underhålls-, utbildar-, 
chefs- och sakkunniguppgifter inom Flygvapnets 
lednings- och bekämpningssystem. Studierna 
ger färdigheter att fungera i uppgifter inom cy-
berförsvar och underrättelse.

 FLYGVAPNETS FLYGTEKNISKA 
 INRIKTNING 

Inom den flygtekniska inriktningen utbildas offi-
cerare för flygtekniska uppgifter vid Försvarsmak-
ten och Gränsbevakningsväsendet. Huvuddelen 
av studierna i flygteknik sker vid Luftkrigsskolan 
i Tikkakoski. Till flygteknikofficerens uppgifter 
hör service och underhåll av flygmateriel samt 
lednings- och sakkunniguppgifter inom flygtek-
niska organisationer. Den operativa användning-

en, underhållet och utvecklingen av och utbild-
ningen med flygmateriel säkerställs med hjälp av 
kunnig personal inom Flygvapnets nationella och 
internationella verksamhetsmiljö. En utexami-
nerad officers första arbetsuppgifter i flygtjänst 
ansluter sig i regel till det dagliga underhållet av 
flygteknikdivisionernas flygplansmateriel och ut-
bildningen gällande den. 

Ingen tidigare flygteknisk utbildning förut-
sätts för att bli vald till studieinriktningen.

 FLYGVAPNETS 
 LEDNINGSCENTRALINRIKTNING 

En studerande på ledningscentralinriktningen 
utbildas för en mångsidig och krävande uppgift 
till exempel som stridsledare inom Flygvapnet 
vid Flygvapnets ledningscentraler. Stridsledarna 
koordinerar användningen av jaktplan som ope-
rerar i luften och deras rörelser från marknivå. 
Även utbildning för till exempel uppgifter inom 
elektronisk krigföring och underrättelse kan ges 
inom inriktningen. Studierna vid Luftkrigsskolan 
och flygflottiljerna ger färdigheter för mångsidi-
ga uppgifter som operatör, chef och sakkunnig 
inom ledningssystemområdet. 
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Studier inom Flygvapnet
Studierna inleds gemensamt för alla försvarsgre-
nar i Sandhamn, och efter mitten av det första 
studieåret övergår Flygvapnet och Marinen till 
sina egna försvarsgrensskolor i Tikkakoski och på 
Sveaborg. Arméns kadetter övergår till att studera i 
Villmanstrand i mitten av det andra studieåret. Där-
emellan återvänder vi till Sandhamn för en tid av 
några månader eller veckor för att studera till exem-
pel tjänstemannasvenska eller för att vidareutveckla 
kandidatavhandlingen. 

Studierna är relativt intensiva – under tre år avläg-
ger vi 210 studiepoäng. I dessa ingår 30 poäng mi-
litäryrkesstudier, som är nödvändiga med tanke på 
de kommande arbetsuppgifterna under karriären 
som officer. I kadettskolan ser man till att alla utex-
amineras till löjtnanter inom utsatt tid; närvaroplikt 
gäller på alla föreläsningar. Detta är verkligen en 
positiv sak, eftersom man på detta sätt ser till att 
man kommer ut i arbetslivet i god tid.

Det ordnas tre terrängövningar som är gemensam-
ma för alla försvarsgrenar: den första stridsövning-
en, där det säkerställs att man behärskar soldatens 
grundläggande färdigheter, den andra stridsöv-
ningen där man fördjupar dessa färdigheter samt 
naturligtvis den legendariska skjut- och stridsöv-
ningen som ordnas i Vuosanka, där man skaffar vis-
sa licenser och utvecklas i att klara sig under vinter-
förhållanden. Efter att studerandena inom Armén, 
Marinen och Flygvapnet har gått sina egna vägar 
koncentrerar man sig under eventuella övningar 
på sin egen försvarsgrens samt sitt eget vapenslags 
verksamhet. 

Ett exempel på en typisk dag i en kadetts liv är 
morgonens styrkeräkning klockan 7.40, föreläs-
ningar klockan 08.00–11.45, lunchpaus klockan 
12.00–13.00 och skjutbane- eller terrängtjänstgö-
ring klockan 13.00–16-45. En föreläsning räcker 
vanligen 45 minuter och följs av en kvarts paus. Vis-
sa dagar kan man ha föreläsningar och tentamina 
hela dagen, andra dagar kan i sin helhet bestå av 
praktisk övning. I allmänhet utgör teoriutbildningen 
cirka 65 % och den fysiska utbildningen 35 %.  

Under matpauserna och efter skoldagen kan man 
fritt avlägsna sig från militärområdet, men man ska 
se till att man återvänder till tjänstgöringen i tid och 
i tjänstgöringsskick. Det allmänna tjänstereglemen-
tet gäller naturligtvis även kadetter.

I kadettskolan använder man sig av ett mellan-
bedömningssystem. Man räknar alltså ut ett vägt 

medelvitsord enligt de studiepoäng som erhållits 
under de studieperioder som avlagts fram till mitten 
av studierna, och kadetterna rangordnas på detta 
sätt. Därefter väljer den som är bäst sin studierikt-
ning först, den näst bästa som andra och så vidare. 
Under det tredje året väljs tjänstgöringsplatsen, och 
på ordningföljden inverkar det medelvitsord man 
fått fram till dess. Temat för kandidatavhandlingen 
väljs utgående från en färdig förteckning över te-
man i mitten av det första studieåret enligt samma 
princip, men rangordningen bygger i detta fall på 
det poängtal som man uppnått vid gemensam an-
sökan.   

På den linje jag valt studerar man framför allt ut-
bildning gällande ledningssystemen vid Flygvapnets 
baser samt den operativa användningen av dessa 
system. Under det första första året vid Luftkrigs-
skolan koncentrerar man sig på att uppfatta flyg-
vapnets stridssätt sett ur totalförsvarets synvinkel, 
flygkrigföringens historia och teoretiker samt skaf-
far sig vissa licenser med tanke på beväringsutbild-
ning. I början av det andra studieåret infaller en 
arbetspraktikperiod, då vi fungerar som utbildare 
för beväringarna vid grundenheterna Tikkakoski. 
I oktober övergår vi till att studera tjänstemanna-
svenska i Sandhamn, och i januari-februari följande 
år återvänder vi till Luftkrigsskolan för att fördjupa 
oss i våra ledningsystemstudier. 

Kadettundersergeant Viktor Paulinen
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Utbildningsprogrammet  
för flygofficerare 
Till utbildningsprogrammet för flygofficerare kan söka endast de personer som fått flyg-
reservofficersutbildning (LENTORUK). En kandidat i militärvetenskaper som studerat enligt 
utbildningsprogrammet har befogenheter att fungera som chef för ett luftfartyg inom Flyg-
vapnet, Armén eller Gränsbevakningsväsendet. De som avlagt magisterexamen i militär-
vetenskaper fungerar till exempel som vicechef eller chef för en flyggrupp. En magister i 
militärvetenskaper har möjlighet att avancera till allt mera krävande uppgifter inom För-
svarsmakten och Gränsbevakningsväsendet under sin karriär.

Flygofficerens utbildningsprogram indelas i tre 
studieinriktningar: Flygvapnets pilotinriktning, 
Arméns helikopterpilotinriktning och Gränsbe-
vakningsväsendets pilotinriktning. Den som söker 
till utbildningsprogrammet för flygofficerare bör i 
samband med ansökan meddela till vilken studie-
inriktning han eller hon söker i första hand. Magis-
terstudierna för flygofficerare inleds numera, av-
vikande från övriga studieinriktningar, direkt efter 
kandidatexamen i militärvetenskaper och räcker 
sju år. Detta möjliggör resultatinriktad flygutbild-
ning. Försvarsmaktens behov avgör enligt vilken 
studieinriktning och vid vilken tidpunkt magister-
kursen ordnas. Inom Gränsbevakningsväsendet 
utbildas kandidater i militärvetenskaper till magist-
rar enligt Gränsbevakningsväsendets behov. 

 FLYGVAPNETS PILOTINRIKTNING 

De utexaminerade officerare som studerat en-
ligt Flygvapnets pilotinriktning tjänstgör i hu-

vudsak som jaktplanspiloter och vid behov i 
övriga flygofficersuppgifter med transport- och 
sambandsflygplan. Till en jaktplanspilots upp-
gifter hör att bl.a. delta i divisionens dagliga 
flygtjänst, och utföra övningsflygningar och 
delta i utvecklingen av taktiken samt delta i 
övervakningen av Finlands luftrums territoriella 
integritet och vid behov avvärja anfall som sker 
från luften (jaktförsvar). På ett modernt strids-
fält är luftförsvarets betydelse stor, och därför 
präglas yrket av internationalitet och kontinu-
erlig utveckling. 

Studierna enligt Flygvapnets pilotinriktning ord-
nas i huvudsak vid Luftkrigsskolan i Tikkako-
ski. I och med att magisterstudierna avancerar 
fortsätter flygofficerarnas utbildning vid Luft-
krigsskolan, Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, 
Karelens flygflottilj i Kuopio eller Satakunta flyg-
flottilj i Birkala. Orten bestäms utgående från 
om magisterstuderandena i fortsättningen fly-
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ger med Hornet-jaktplan, transport- och sam-
bandsflygplan eller med Hawk-övningsjaktplan. 

 ARMÉNS 
 HELIKOPTERPILOTINRIKTNING 

Flygofficersstudierna sker vid Försvarshögskolan, 
Luftkrigsskolan och Uttis jägarregemente. Vid 
sidan av Flygvapnets elementära flygutbildning 
ges flygutbildning även med MD500-helikoptrar 
samt under magisterskedet med NH90-trans-
porthelikoptrar. En flygofficers karriär präglas i 
början i huvudsak av flygtjänst. Flygutbildningen 
avancerar stegvis enligt de individuella egenska-
perna. Vid sidan av flygutbildningsprogrammet 
omfattar flygtjänsten stödjande av försvarsgre-
narna och övriga myndigheter. Sådana flygupp-
gifter är till exempel flygverksamhet som stöder 
försvarsgrenarna samt handräckningsuppdrag 
(bl.a. efterspanings-, räddnings- och brand-
släckningsflygverksamhet). De utexaminerade 
officerare som studerat enligt Arméns helikop-
terpilotinriktning tjänstgör som helikopterpiloter 
i Helikopterbataljonen vid Uttis jägarregemente. 

 GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS 
 PILOTINRIKTNING  

Studierna sker vid Försvarshögskolan, Luftkrigs-
skolan, Gräns- och sjöbevakningsskolan samt 

Bevakningsflygdivisionen. En del av militäryrkes-
studierna anskaffas som köptjänst utanför För-
svarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Vid 
sidan av Flygvapnets elementära flygutbildning 
ges flygutbildning även med den helikopterma-
teriel som Gränsbevakningsväsendet fastställer. 
Kandidatexamen i militärvetenskaper utgör till-
sammans med de studier som leder till examen 
och behörigheten att fungera som militärpilot en 
förutsättning för en ordinarie officerstjänst. 

I början av en flygofficers karriär betonas flyg-
verksamhet och avancemang inom flygutbild-
ningen. Då karriären avancerar ökar antalet ad-
ministrativa uppgifter och utvecklingsuppgifter, 
och uppgifterna blir allt mera utmanande sam-
tidigt som omgivningen blir mera internationell. 
De utexaminerade officerare som studerat enligt 
Gränsbevakningsväsendets pilotinriktning tjänst-
gör som piloter vid Bevakningsflygdivisionen i 
Helsingfors, Rovaniemi eller Åbo. De flygoffice-
rare som avlagt magisterexamen i militärveten-
skaper tjänstgör vid Bevakningsflygdivisionen 
som chef för ett luftfartyg, som flygverksam-
hetsofficer eller som chef för en helikoptergrupp 
och kan i ett senare skede av sin karriär tjänst-
göra som flygsäkerhetsofficer eller flyglärare. En 
magister i militärvetenskaper har möjlighet att 
avancera till allt mera krävande uppgifter inom 
Gränsbevakningsväsendet. 
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Ansökan till kandidatexamen  
i militärvetenskaper  

 BEHÖRIGHETSKRAV 

Sökanden bör:

1) Vara finsk medborgare 

2) Ha genomgått reservofficersutbildning (RUK) eller reservunderofficersutbildning 
(UOSK)*. 

 *En sökande som genomgått underofficerskursen (UOK) antas villkorligt tills han eller hon har 
genomgått en kompletterande kurs, som ordnas vid Reservofficersskolan, med godkänt resultat. 

 Ett särskilt behörighetskrav är att den som söker till utbildningsprogrammet för flygofficerare har 
genomgått flygreservofficerskursen (LENTORUK). 

PLUTONCHEFSKURSEN
Man bör ha genomgått den kompletterande kursen (plutonchefskursen) med godkänt resultat 
innan studierna inleds. Reservofficersskolan verkställer en plutonchefskurs i juli-augusti 2021. 
Den sökande anmäler själv sig till  kursen. Om sökanden har gått den kompletterande kursen 
(t.ex. plutonchefskursen) tidigare bör han eller hon ange detta på ansökningsblanketten på 
adressen www.studieinfo.fi samt sända en kopia av kursbetyget som bilaga till ansökan. Ytter-
ligare information finns på adressen upseeriksi.fi och studieinfo.fi.

3)  Ha avlagt antingen 
–  Studentexamen
–  International Baccalaureate-examen (IB)
–  Europeisk studentexamen (EB)
–  Reifeprüfung-examen (RP)
–  Minst treårig grundläggande yrkesexamen eller motsvarande tidigare studier. 
–  Grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som fristående examen eller 

motsvarande tidigare examen 
–  Utländsk utbildning, som i ifrågavarande land ger motsvarande behörighet för högskolestudier 

(t.ex. studentexamen i Sverige). 
I fråga om andra examina än dem som Utbildningsstyrelsen godkänt (IB, EB, RB) ska sökanden själv 
skaffa ett intyg över hur examen jämställs med finländsk studentexamen och vitsorden i den.  

4)  Vara högst 26 år då studierna inleds*
 Den som söker till utbildningsprogrammet för flygofficerare bör vara högst 23 år då studierna 

inleds. 
 *Man kan avvika från åldersgränsen genom beslut av rektorn för Försvarshögskolan. Motive-

ringen till att man avviker från åldersgränsen kan vara att sökanden gjort sin beväringstjänst eller 
frivillig militärtjänst för kvinnor senare än normalt eller tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten, 
Gränsbevakningsväsendet eller inom krishantering. En sökande som är över 26 år ska till sina 
ansökningshandlingar bifoga en fritt formulerad, väl motiverad ansökan om att beaktas trots att 
han eller hon överskrider åldersgränsen. 

5)  Ha B-körkort 
 Sökanden bör ha avklarat första skedet av utbildningen för körkort av B-klass senast 31.3.2021. 
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Hälsokrav 
ALLA STUDIEINRIKTNINGAR  

1. Sökanden bör ha hört till tjänstduglighetsklass A såväl vid förhandsun-
dersökningen och uppbådet som under beväringstjänsten. Om tjänst-
göringen avbrutits på grund av skada eller sjukdom (E-klass) bör hälsotillståndet motsvara 
A-klass vid ansökan. Försvarsgrenarna ställer ytterligare separata krav. 

2. Hörseln bör uppfylla kriterierna för tjänstduglighetsklass A enligt Terveystarkastusohje (TTO 
2012). I praktiken betyder det här att hörseln bör vara 20 dB eller bättre inom frekvensom-
rådet för tal (500– 2000 Hz). I hörseln utanför frekvensområdet för tal får det inte finnas 
större svagheter i hörseltröskeln. 

3. Synskärpan måste uppfylla synkraven för grupp 2 i körkortslagen: minst 0,8 på det bättre 
och 0,1 på det sämre ögat, vid behov genom korrigering med linser, högst 6 dioptrier. Om 
brytningsfelet har korrigerats genom operation bör synkontrollen ske först 6 månader efter 
operationen.   

DÄRTILL:
– Sökanden ska meddela alla sina hälsomässiga begränsningar som ansluter sig till ansökan 

och vara medveten om de hälsokrav som gäller inom olika studieinriktningar (Bekanta dig 
med anvisningen om hälsoundersökning).  

– Sökanden ger FHS tillstånd att behandla de egna hälsouppgifterna under urvalsprocessen..
– Sökanden sänder förutom T-blanketten (även den del av vilken undersökningsresultaten 

framgår) ett utlåtande om färgseendet och resultatet av hörselundersökningen (audio-
gram). Läkarintygen tas med till urvalsprovet (bifogas inte till ansökan). 

– De sökande som har konstaterade läs- och skrivsvårigheter bör ta ett separat intyg om det-
ta med sig till urvalsprovet. Man kan be om ytterligare information om kraven på intyget 
om läs- och skrivsvårigheter per telefon (kontaktuppgifter finns i slutet av guiden).  

– Detaljerade hälsokrav finns i Terveystarkastusohje (TTO), https://puolustusvoimat.fi/ 
tietoa-meista/sotilaslaaketieteen-keskus/terveystarkastusohjeet 

6)  Med avseende på sin psykiska och fysiska kondition, sin hälsa och sitt levnadssätt samt 
i övrigt lämpa sig för officersyrket. 

 Beträffande den fysiska konditionen ska minst följande resultatgränser i fysiska test uppnås under 
studierna: 

–  resultatet i 12 minuters löptest minst 2600 meter*
–  minst totalt 100 poäng i Försvarsmaktens muskelkonditionstest 
–  minst 100 meters resultat i bärande av börda, som hör till muskelkonditionstestet 
–  utför det nordiska simtestet (200 meter) på en tid som underskrider sex (6) minuter. 
*löptestet ingår i urvalsprovet. 

Vid urvalsprovet testas muskelkonditionen med ett tillämpat test, som ger poäng. 

Ovannämnda test utförs åtminstone två gånger under studierna. 

Ett godkänt resultat enligt resultatgränserna är en förutsättning för att studierna ska fortsätta och för 
att man ska bli utnämnd till en tjänst som officer. 

Ytterligare krav kan under studierna ställas inom olika studieriktningar. 

Säkerhetsutredning I fråga om den sökande görs en normal säkerhetsutredning av person enligt sä-
kerhetsutredningslagen (726/2014) i syfte att utreda officerens lämplighet för yrket, levnadssätt och 
bindningar. Resultatet av förhandsurvalet är villkorligt fram till att säkerhetsutredningen är klar. 
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GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET

GRÄNSBEVAKNINGSINRIKTNINGEN INOM ARMÉNS UTBILDNINGSPROGRAM 

–  Synskärpan måste vara minst 0.7 på båda ögonen utan glasögon. 
– Sökanden ska ha normalt färgseende (högst fyra fel i Ishiharas test av färgseendet).                            
–  Hörselklass I – II. 
–  Inga allergier eller kroniska sjukdomar som stör arbetet. 

SJÖÖVERVAKNINGSINRIKTNINGEN INOM MARINENS UTBILDNINGSPROGRAM 
–  Synskärpan minst 1,0 på båda ögonen utan glasögon. 
–  Närseendet: måste kunna läsa maskinskriven text utan glasögon. 
–  Normala synfält. 
–  Skarpt färgseende (godkänt resultat i Ishiharas test av färgseendet eller konstaterat vid 

tilläggsundersökningar). 
–  Hörselklass I – II.
–  Inte benägenhet för sjösjuka. 
–  Inga allergier eller kroniska sjukdomar som stör arbetet (t.ex. celiaki). 
–  Inte laktosintolerans med svåra symptom (Hyla-produkter ger symptom). 

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS PILOTINRIKTNING INOM  
UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR FLYGOFFICERARE 

De krav som ställs på hälsotillståndet i fråga om Gränsbevakningsväsendets flygande personal 
fastställs i de normer som givits av europeiska flygsäkerhetsmyndigheten (EASA Part MED, 
medicinska krav). I fråga om piloter förutsätts att man uppfyller kraven i klass 1. 

DEN FLYGTEKNISKA INRIKTNINGEN INOM  
FLYGVANPETS UTBILDNINGSPROGRAM (GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET) 

De krav som ställs på hälsotillståndet i fråga om Gränsbevakningsväsendets flygande personal 
fastställs i de normer som givits av europeiska flygsäkerhetsmyndigheten (EASA Part MED, 
medicinska krav). I fråga om flygmekaniker förutsätts att man uppfyller kraven i klass 2. 

        SJÖFARTSINRIKTNINGEN INOM MARINENS UTBILDNINGSPROGRAM 

Inom sjöfartsinriktningen finns speciella krav gällande syn, färgsinne och övriga fysiologiska 
egenskaper: 
–  Sökanden får inte lida av alleriger eller kroniska sjukdomar som kan utgöra hinder för arbe-

tet  (t.ex. celiaki eller laktosintolerans som lätt ger symptom) 
–  Sökanden får inte ha benägenhet för sjösjuka 
–  Felfri synskärpa (1.0/1.0 utan glasögon) och skarpt färgseende samt skarp hörsel krävs.
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7)  Förlust av studierätten 
Enligt 27 § i lagen om Försvarshögskolan (559/2016) Förlust av studierätt: En studerande förlorar 
sin studierätt om han eller hon 1) i samband med ansökan om att bli antagen som studerande 
vid Försvarshögskolan har lämnat en oriktig eller vilseledande uppgift eller hemlighållit en om-
ständighet om sig själv, om lämnande av den riktiga uppgiften eller avslöjandet skulle ha hindrat 
antagningen som studerande.

FLYGVAPNETS UTBILDNINGSPROGRAM

Studerandena deltar under det första studieåret i psykologiska och medicinska lämplighetstest 
som leds av Luftkrigsskolan. De medicinska kraven i urvalet i fråga om den flygtekniska inrikt-
ningen och ledningscentralinriktningen är följande:  

FLYGTEKNISKA INRIKTNINGEN

 –  Krav på synförmågan: enligt Landolts C-tavla på 5 meters avstånd minst 1,0 på båda ögo-
nen skilt för sig utan glasögon eller med glasögon, varvid den korrigerande linsen får vara 
högst ±5 dioptrier. 

–  Skarpt färgseende (undersöks med dagsljuslampa och Ishiharas test). 
–  Normala synfält mätt med fingerperimetri. 
–  Sökanden får inte ha allergier som ger kraftiga symptom. 
–  Hörselklass I – II.

LEDNINGSCENTRALINRIKTNINGEN 

–  Krav på synförmågan: enligt Landolts C-tavla på 5 meters avstånd minst 1,0 på båda ögo-
nen skilt för sig utan glasögon eller med glasögon, varvid den korrigerande linsen får vara 
högst ±5 dioptrier. 

–  Skarpt färgseende (undersöks med dagsljuslampa och Ishiharas test).
–  Normala synfält mätt med fingerperimetri.
–  Sökanden får inte ha allergier som ger kraftiga symptom.
–  Hörselklass I – II.

TILLÄGGSTEST INOM MARINEN 

–  Fysiologiska endagstest ordnas vid Aeromedical Centre (AMC), vid Mejlans i Helsingfors. 
Sjökrigsskolan sänder anvisningar till dem som deltar i tilläggstestet efter förhandsurvalet. 
Sökanden ska själv reservera en testtid enligt anvisningarna, annars anses ansökan till ifråg-
avarande studieinriktning vara annullerad. Testresultaten (de som underkänts) meddelas till 
sökandena personligen och då annulleras ansökan till ifrågavarande studieinriktning auto-
matiskt. Notera att kallelsen till tilläggstest vid AMC för andra än dem som har inriktningen 
som första alternativ kan komma med kort varsel fram till slutet av juni.
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Huvudansökan till kandidatexamen 
i militärvetenskaper  
Ansökningsobjekt 2021

 HUVUDANSÖKAN 17.3.2021–31.3.2021:
–  Arméns utbildningsprogram 
–  Flygvapnets utbildningsprogram  
–  Marinens utbildningsprogram – sjöfartsinriktningen 
–  Marinens utbildningsprogram – kustförbandsinriktningen 

Alla utbildningsprogram och studieinriktningar inleds år 2021. 

 ANVISNINGAR OM ANSÖKAN

I Försvarshögskolans huvudansökan deltar man via universitetens riksomfattande elektroniska ansö-
kan. Ansökan kan ifyllas och sändas in på adressen www.opintopolku.fi. Ansökningstiden börjar 
17.3.2021 och går ut 31.3.2021 klockan 15.00. Tiden för inlämning av bilagor går ut 7.4.2021 
klockan 15.00. 

Försenade ansökningar eller bilagor beaktas inte. Då du fyller i ansökan behöver du information från 
examensintyg samt bilagor, varför det är bra att ta fram behövliga papper i förväg. Systemet hjälper 
dig att fylla i ansökan och meddelar om att ansökan sparats i systemet. Var noggrann när du priori-
terar ansökningsönskemålen, eftersom valet är bindande. Du kan inte ändra ordningsföljden i efter-
skott. Om du kommer in på ett högre ansökningsönskemål kan du inte ta emot en studieplats som du 
prioriterat lägre, även om du skulle ha antagits som studerande till ifrågavarande utbildningsprogram. 
År 2021 utgör alla utbildningsprogram inom kandidatexamen i militärvetenskaper egna ansöknings-
objekt på sidan Opintopolku.fi. 

 BILAGOR TILL ANSÖKAN 

•  Sänd bilagorna elektroniskt via tjänsten opintopolku.fi senast 7.4.2021 kl. 1500. Du kan sända bi-
lagorna antingen skannade eller som kopior eller genom att ta en bild av god kvalitet av de bilagor 
som begärs.

•  Sänd inga onödiga bilagor. Försenade bilagor beaktas inte. 
•  Sökanden ska vara beredd att visa upp betygen i original. Att man uppger felaktiga uppgifter kan 

leda till att man förlorar studieplatsen. 
•  Om det inte går att sända bilagorna elektroniskt ta kontakt med avdelningen för studieärenden, 

mpkk@mil.fi eller utbildningsplaneraren 0299 530 330 eller urvalsofficeren 0299 530 214. 

1. Kopia eller bild av det senaste betyget från en militär skola RUK/UOSK (Om du genomgått båda, 
sänd betygen från båda. Poängtalet för det allmänna vitsordet bör synas på betyget, eftersom det 
används i poängsättningen vid förhandsurvalet. Bifoga även kursintyget över eventuell plutonchefs-
kurs). Dessa betyg används även som en del av poängsättningen av lämplighetsbedömningen. 

2. Kopia eller bild av utbildning (på andra stadiet) som intygar din högskolebehörighet, om det är 
fråga om annan än finländsk studentexamen. Uppgifter om studentexamen fås direkt via det elek-
troniska registret *

3. Bild av båda sidorna av B-körkortet **
4. Kopior/bild av intyg över arbetserfarenhet som stöder studierna eller av matrikelutdrag *** 

* De som utexamineras våren 2021 eller som höjer sina vitsord då bör sända betygskopior som intygar 
sökandens högskolebehörighet senast 8.6.2021 kl. 15.00. Om du blir klar våren 2021, kom ihåg att 
meddela detta via opintopolku.fi eller till avdelningen för studieärenden per e-post.
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9.

AJOKORTTI KÖRKORTAJOKORTTI KÖRKORT SUOM I
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A B C

Erkki Esimerkki

Personer som avlagt yrkesexamen* 

Sänd kopior av: 
1.  Avgångsbetyget 
2.  Studieprestationsutdraget, av vilket betyget i de obligatoriska ämnen som poängsätts vid förhand-

survalet bör framgå (modersmålet, matematik, A-språket och B-språket).
3.  Intyg över fristående examen. 
4.  De som endast avlagt en fristående examen bör sända en kopia av examensbetyget och studiepre-

stationsutdraget, av vilket betygen i de obligatoriska ämnen som poängsätts vid förhandsurvalet 
bör framgå (modersmålet, matematik, A-språket och B-språket). Annars får man inga förhandsur-
valspoäng

** Sökanden bör ha klarat första skedet av B-körkortet senast 31.3.2021. Av körkortet bör sändas 
en kopia, av vilken båda sidorna av körkortet framgår. Om den sökande ännu inte fått körkort bör 
han eller hon sända ett intyg från myndigheten om att han eller hon har avlagt första skedet med 
godkänt resultat. 

*** I poängen för arbetserfarenhet beaktas sökandens tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten eller 
Gränsbevakningsväsendet, till exempel som avtalsbunden soldat, underofficer eller i krishanterings-
uppdrag. Endast arbetserfarenhet som erhållits inom Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet 
beaktas. 

Arbetserfarenheten poängsätts på följande sätt:  
1.  anställning som avtalsbunden soldat 3 månader eller längre = 1 p 
2.  krishanteringsuppgift, anställning i underofficerstjänst eller i tjänst vid gränsbevakningsväsendet  

3 månader eller längre = 2 p 

Obs! Tidpunkten för sändande av bilagor i samband med gemensam ansökan avviker från den i 
andra högskolor. Tilläggsinformation fås genom att kontakta opintoasiaintoimisto.mpkk@mil.fi.   
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 sin studieplats.

EXEMPEL PÅ KOPIA AV KÖRKORTET SOM SÄNDS SOM BILAGA 
”Av körkortet bör sändas en kopia, av vilken båda sidorna av körkortet framgår...”
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 VIKTIGA DATUM 

Ansökningstid 2021 17.3.–31.3.2021

Bilagorna ska vara framme 7.4.2021 kl. 15.00

Kallelse till urvalsprovet vid huvudansökan 30.4.2021

Skaffa läkarintyg med tanke på urvalsprovet before you get to the selection test

Urvalsprov vid huvudansökan 17.5.–21.5.2021

Betygen i fråga om dem som utexamineras våren 2021 ska vara framme 8.6.2021 kl. 15.00

AMC-tilläggstesten ska vara utförda 30.6.2021

Resultaten publiceras 9.7.2021

Studieplatsen tas emot senast 16.7.2021 kl. 15.00

Köandet till reservplatser upphör 2.8.2021 kl. 15.00

108. Kadetti- ja 91. Merikadettikurssi alkaa 1.9.2021

 URVALSPROVET 

Sökanden kallas till urvalsprov utgående från po-
ängtalet i förhandsurvalet. Till urvalsprovet kallas 
högst 500 sökande som uppfyller behörighets-
kraven och som givit det samtycke som krävs. 
Genom urvalsprovet mäts sökandens mottaglig-
het för utbildning, motivation, lämplighet för yr-
ket och intresse för branschen. Under urvalspro-
cessen insamlas samtycke till säkerhetsutredning, 
behandling av uppgifter om sökandens hälsa 
och narkotikatestning samt skriftlig respons. 

 KALLELSE 

Med kallelsen till urvalsprov sänds kallelse till 
eventuella tilläggstest (Marinens flotta), anvis-
ningar om hur säkerhetsutredningen ska fyllas i 

(länk) samt om hur man får bilagorna till läkarin-
tygen (T-blankett, audiogram, färgseende).

Säkerhetsutredning och  
utredning av bindningar till utlandet: 

Till dem som kallas till urvalsprov sänds en länk 
och anvisningar om hur blanketterna för säker-
hetsutredning och utredning av bindningarna till 
främmande stat ska ifyllas, samt information om 
hur utredningarna används och hur de förvaras 
efter urvalsprovet och beslutet om antagning. 
Sökanden bör vara beredd att fylla i blanketten 
enligt anvisningarna när han eller hon kommer 
till urvalsprovet. Blanketten kan även ifyllas i för-
väg. I samband med urvalsprovet får sökandena 
veta hur utredningarna används och samtidigt 
säkerställer man att blanketterna fylls i rätt.    
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 PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR URVALSPROVET

FÖRSTA DAGEN 

I PLUTONEN II PLUTONEN III PLUTONEN IV PLUTONEN

senast kl. 09.00 Anmälan och indelning i plutoner

kl. 09.15-09.45 Ordergivning inför urvalsprovet

kl. 09.45-10.15 Inkvartering

kl. 10.15-11.30 Fysiska konditionstest Läkarundersökning Grupprov Intervju

kl. 11.30-12.45 Intervju Fysiska konditionstest Lunch Grupprov

kl. 12.45-14.00 Lunch Lunch Läkarundersökning Lunch

kl. 14.00-15.15 Grupprov Intervju Fysiska konditionstest Läkarundersökning

kl. 15.15-16.30 Läkarundersökning Grupprov Intervju Fysiska konditionstest

kl. 16.30-17.30 Middag 

kl. 17.30-18.30 Försvarsgrensinfo
Middag (de som inte godkänts eller som avbrutit i fysiska konditionstest)

kl. 18.30- Separata intervjuer

ANDRA DAGEN

Avdelning 1 (I & II PLUTONEN) Avdelning 2 (III & IV PLUTONEN)

kl. 07.00-12.00
Lämplighetsprov

07.00-09.15 Materialbaserat prov
09.45-11.15 Lämplighetstestets blankettdel     
11.15-12.00 Avslutning och respons

kl. 12.00-13.00 Lunch

kl. 13.00-18.00 13.00-15.15 Materialbaserat prov
15.45-17.15 Lämplighetstestets blankettdel                                                     
17.15-18.00 Avslutning och respons

Lämplighetsprov

KL. 18.00-19.00 Middag

Urvalsprovet ordnas i Försvarshögskolan 
i Helsingfors 17.–21.5.2021 
Kallelse till urvalsprovet samt besked till dem 
som inte godkänts i förhandsurvalet sänds i april 
2021. 

I urvalsprovet ingår: 
1.  lämplighetstest (personlighets- och förmåge-

test, gruppuppgift och intervju) 
2.  materialbaserat prov (textförståelse och skriv-

uppgift) 
3. fysiskt konditionstest (uppvärmning, muskel-

konditionstest, lätt joggning, 12 minuters löp-
test och nedvarvning) 

4.  läkarundersökning samt narkotikatest som ut-
förs på separat fastställda sökande.  

Sökandena kallas till urvalsprovet  
i fyra avdelningar: 

1:a avdelningen 17.–18.5.2021
2:a avdelningen 18.–19.5.2021
3:e avdelningen 19.–20.5.2021
4:e avdelningen 20.–21.5.2021

Sökanden kan meddela om sitt intresse för en 
viss avdelning då han eller hon fyller i ansök-
ningsblanketten, men tidpunkten för urvals-
provet bestäms bl.a. enligt den studieinriktning 
man väljer. Det är inte möjligt att byta den 
avdelning som man tilldelats i kallelsen till 
urvalsprovet till en annan.  

Urvalsprovet räcker två dagar. Sökandena kan 
övernatta på Försvarshögskolan natten mellan 
dagarna för urvalsprovet. Natten före urvals-
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provet kan inkvartering inte erbjudas, eftersom 
inkvarteringskapaciteten på Försvarshögskolans 
campusområde är begränsad. Sökande som gör 
sin beväringstjänst kan via sitt eget truppförband 
höra sig för om möjligheten att övernatta vid 
Gardesjägarregementet natten före urvalsprovet.
 

 PRELIMINÄRT PROGRAM 
 FÖR URVALSPROVET 

Försvarshögskolan bjuder sökandena på mat. 
För dem som gör sin militärtjänst eller frivillig mi-
litärtjänst för kvinnor hör måltiderna till tjänstgö-
ringen. Deltagandet i måltiderna samt behov av 
specialdiet bekräftas i samband med ansökan. På 
campusområdet finns även två soldathem, som 
det är möjligt att besöka under pauser i urvals-
provet. De som fått kallelse till urvalsprovet bör 
senast 5.5.2021 meddela om de inte deltar i pro-
vet per e-post till Försvarshögskolans avdelning 
för studieärenden: opintoasiainosasto.mpkk@
mil.fi

Om eventuella ändringar i det preliminära pro-
grammet för urvalsprovet som presenteras i den-
na urvalsguide och eventuella ändringar i andra 
arrangemang samt det slutliga programmet för 
urvalsprovet meddelas separat till dem som kall-
lats till urvalsprovet.  

 FÖRBEREDELSER 
 FÖR URVALSPROVET 

TA MED DIG TILL URVALSPROVET: 

1.  Ett högst 6 månader gammalt läkarintyg 
(Blankett T eller SAlääk 1141, den under-
söktes exemplar), som innehåller resultat av 
hörselundersökningen (audiogram, separat 
bilaga) och intyg över synförmågan samt färg-
seendet. Om sökanden inte har intyget och 
alla dess bilagor med sig till urvalsprovet av-
bryts hans eller hennes urvalsprov på grund av 
bristfälliga dokument.

2.  Ledarprofil och kommenderingsintyg i 
fråga om sökande som utför beväringstjänst 
eller frivillig militärtjänst för kvinnor. (I fråga 
om reservister fås uppgifter om sökanden 
direkt via informationssystem). Ledarprofilen 
bör innehålla bedömningar som gjorts av un-
derordnade, jämställda och förmän samt själv-
utvärdering jämte talvärden. Om sökanden 
inte har ledarprofilen med sig till urvalsprovet 

kan uppgifterna inte beaktas i poängsätt-
ningen. Sökanden bör själv säkerställa att en 
ledarprofil uppgörs beträffande honom eller 
henne.   

3.  Idrottsutrustning för inomhus- och utom-
husbruk. Under urvalsprovet används civil 
klädsel. 

4.  Personliga hygienartiklar samt inkvarte-
ringsutrustning (sovsäck eller motsvarande).

 TRÄNING AV DEN 
 FYSISKA KONDITIONEN 

Det lönar sig att träna systematiskt och målinrik-
tat med tanke på löp- och muskelkonditionstes-
tet. I träningen lönar det sig att beakta att det är 
fråga om ett maximalt test som mäter den fysis-
ka konditionen som helhet. Det lönar sig att för-
bereda sig för urvalsprovets konditionstest enligt 
samma princip som i testutförandena under det 
egentliga urvalsprovet.  

Innehåll i testet:
–  anvisningar om test (idrottsofficeren) 
–  ledd uppvärmning inomhus 10–15 min 
–  längdhopp utan ansats (3 utföranden)
–  5 minuters återhämtning 
–  armpressar (1 minut) 
–  självständig 5–10 minuters uppvärmning inför 

12 minuters löptestet 
–  12 minuters löptest (löpare som håller farten 

för 2600 m och 3000 m resultat)

Om sökanden på grund av sjukdom eller ska-
da inte kan utföra det fysiska konditionstestet i 
samband med urvalsprovet ska han eller hon ha 
ett läkarintyg över detta med sig till urvalspro-
vet. Det fysiska konditionstestet för dem som på 
medicinska grunder inte kan utföra testet vid ur-
valsprovet ordnas vid behov i juni. De utförs som 
en helhet på samma sätt som vid urvalsprovet. 
Anvisningar och tips om träning av den fysiska 
konditionen finns till exempel på adressen www.
marsmars.fi. 

 URVALSKRITERIERNA 
 OCH HUR URVALSPOÄNGEN 
 BESTÄMS VID HUVUDANSÖKAN 

Kommendören för Försvarsmakten fastställer 
årligen i Försvarsmaktens verksamhetsplan det 
antal studerande som antas för examensstudier 
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 VID SAMMA POÄNGTAL 

Om poängtalet är detsamma rangordnas sökan-
dena enligt nedannämnda delprov i urvalsprovet 
på följande sätt:
1. lämplighetstestet
2. betyget från en militär skola
3. tidigare studier
4. poäng för arbetserfarenhet

Om sökandenas poäng är desamma i alla ovan-
nämnda fall väljs alla de sökande som uppnått 
dessa poängtal till kursen.  

Gränserna i det fysiska konditionstestet (12 minuters löptest och muskelkonditionstest) 
är desamma för kvinnor och män. Den löpta sträckan mäts med 5 meters noggrannhet och 
avrundas nedåt till närmaste hela fem meter. Gränsen för godkänt utförande är 2600 meter. 
Man kan inte bli utgallrad på grund av resultatet i muskelkonditionstestet.  

1)  Längdhopp utan ansats (m) 
 2,0 m eller under = 0 p
 2,4 m eller mera = 2 p

och påbyggnadsutbildning. Staben för Gränsbe-
vakningsväsendet fastställer det antal studeran-
de som godkänns för tjänstgöring vid Gränsbe-
vakningsväsendet. Försvarshögskolan preciserar 
antalet sökande som antas som studerande vid 
urvalsnämndens möte i juni.

Huvudstaben fastställer årligen urvalskriterierna 
för huvudansökan och separat ansökan. För-
svarshögskolans ansökningsobjekt har ingen 
kvot för förstagångssökande i ansökan och urva-
len 2021. Noggrannare uppgifter om urvalskrite-
rierna och hur urvalspoängen bestäms finns på 
adressen www.upseeriksi.fi.

Urvalspoängen bestäms enligt grundpoängen 
och poängen i urvalsprovet. Det maximala anta-
let urvalspoäng är 170 poäng.

Poäng vid förhandsurvalet max 87 p  
1. Tidigare studier  max 50 p 
2. Det senaste betyget från 
 en militär skola  max 35 p 
3. Arbetserfarenhet (Försvarsmakten/
 Gränsbevakningsväsendet)  max 2 p 

Poäng vid urvalsprovet max 83 p 
1. Lämplighetsbedömning  max 50 p 
2. Materialbaserat prov  max 25 p 
3. Fysisk kondition  max 8 p 

Lämplighetsbedömningen kan innebära att 
man blir utgallrad. I lämplighetsbedömningen 
ingår psykologiska test, grupprov, intervju, lämp-
lighetsbedömningen och slututvärderingen be-
träffande beväringsutbildningen eller den frivilli-
ga militärtjänsten för kvinnor samt ledarprofilen. 
Lämplighetsbedömningen görs av en psykolog 
som är specialiserad på sådana. Man kan inte 
förbereda sig för lämplighetstestet i förväg.   

Det materialbaserade provet bygger på en 
vetenskaplig artikel eller annat material som del-
tagarna får bekanta sig med. Essäfrågorna be-
svaras utgående från materialet. Man kan inte 
förbereda sig för det materialbaserade provet i 
förväg.  

2)  Armpress (ggr)
 28 ggr eller mindre = 0 p
 36 ggr eller mera = 1 p

3) 12 minuters löptest (m)
 2599 m eller mindre = underkänt
 2600 m = 0 p
 3000 m = 5 p
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Separat ansökan till utbildnings
programmet för flygofficerare  
Genom separat ansökan kan man söka till studier för kandidatexamen i militärvetenskaper 
år 2021 enligt följande:

– Utbildningsprogrammet för flygofficerare – Flygvapnets pilotinriktning 
– Utbildningsprogrammet för flygofficerare – Arméns helikopterpilotinriktning 
– Utbildningsprogrammet för flygofficerare – Gränsbevakningsväsendets pilotinriktning.

 ANVISNINGAR OM ANSÖKAN

Ansökan jämte bilagor bör göras på blanketten 
”Hakemus Maanpuolustuskorkeakoulun sota-
tieteen kandidaatin tutkintoihin johtavaan kou-
lutukseen/LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJEL-
MAAN”. 

Ansökningsblanketter fås av chefen för Flygre-
servofficerskursen vid Luftkrigsskolan, kapten 
Matti Manner
• per e-post: martti.manner@mil.fi 
• genom att ringa: 0299 257 220 

Ansökningstid 19.4.2021–14.5.2021  
klockan 15.00, varvid ansökningarna jämte 
bilagor ska vara framme på adressen: 

Ilmasotakoulu 
Koulutuspataljoona
ILMAVRUK KADK 108. 
ohjaajaopintosuuntien haku 
PL 7 41161 TIKKAKOSKI 

Försenade ansökningar beaktas inte.
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 BILAGOR TILL ANSÖKAN

1)  Kopia av det senaste betyget från en militär 
skola (LENTORUK) 

2)  Kopia av intyg över utbildning som påvisar 
högskolebehörighet (till exempel kopia av stu-
dentexamensbetyget eller av avgångsbetyget 
för yrkesexamen eller intyg över fristående yr-
kesexamen). Om sökanden har flera examina 
ska han eller hon sända kopior av samtliga 
examensbetyg. 

3)  Kopia av körkort av B-klass. Sökanden bör 
ha klarat första skedet av B-körkortet senast 
14.5.2021. Av körkortet bör sändas en kopia, 
av vilken båda sidorna av körkortet framgår. 
Om den sökande ännu inte fått körkort bör 
han eller hon sända ett intyg från myndighe-
ten om att han eller hon har avlagt första ske-
det med godkänt resultat. 

4)  Kopia av intyg över arbetserfarenhet som 
stöder studierna eller av matrikelutdraget 
(tjänstgöring inom Försvarsmakten eller 
Gränsbevakningsväsendet till exempel som 
avtalssoldat eller i krishanteringsuppgifter) .

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 sin studieplats. 

 URVALET 

För dem som söker till kadettkursen direkt från 
flygreservofficerskursen (LENTORUK) ordnas ing-
et separat urvalsprov. De som tidigare tjänstgjort 
på flygreservofficerskursen kallas vid behov till 
fysiska test i juni. Samtidigt insamlas samtycke till 
säkerhetsutredning och narkotikatest.

AM
A1
A2

A
B1

B
C1

C
D1

D
BE

C1E
CE

D1E
DE

T
LT

9.   10.               11.             12.

12.

13.
---
---
---

-
---

---

---
---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---

---

---

---
---
---
---
---
---
---
---
---

---
---
---
---
---

---

---
---
---
---
---
---
---
---
---

19.01.13  1 7.06.19

19.01.13  1 7.06.19 96

95(17.06.19 )19.01.13  1 7.06.19

01

FIN
Autoilija

19.01.1995  FIN

17.06.2017  17.06.2019

Ajokorttilan viranomainen

2014251706140004

190195-0000

1.

2.

3.

4a.

4c.

4d.

5.

7.

Driving Licence Permis de conduire

4b.

9.

AJOKORTTI KÖRKORTAJOKORTTI KÖRKORT SUOM I
FINLAN D

A B C

Erkki Esimerkki

43



 MINNESLISTA FÖR SÖKANDEN 

•  Sänd separat ansökan och bilagor till Luft-
krigsskolan (adressen ovan) senast 14.5.2021 
klockan 15.00.

•  Ta kontakt i god tid om du har frågor eller om 
du inte får meddelande om urvalen. Försena-
de dokument beaktas inte. Kom även ihåg att 
meddela chefen för Flygreservofficerskursen 
(kontaktuppgifterna ovan) om förändringar i 
kontaktuppgifterna.

•  Börja träna i tid och systematiskt med tanke 
på de fysiska testen. 

•  Skaffa i god tid alla dokument du behöver 
med tanke på urvalet.  

 URVALSKRITERIER OCH 
 HUR URVALSPOÄNGEN 
 BESTÄMS VID SEPARAT ANSÖKAN 

Urvalspoäng, max 200 p 
1.  tidigare studier max 30 p 
2.  poäng för prestationerna under flygreservof-

ficerskursen, max 170 p (betyg över reservof-
ficerskursen, flygskicklighet, lämplighetstest 
och fysisk kondition) 
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Mottagande av studieplatsen  
Om antagningen meddelas per e-post till alla 
dem som deltagit i urvalsprovet. De som god-
känts och de som fått reservplats offentliggörs 
senast 9.7.2021. Antagningsbeslutet kan även 
ges villkorligt, vilket förutsätter att man till exem-
pel genomgår tilläggstest eller går plutonchefs-
kursen. 

En sökande som blivit antagen till Försvarshög-
skolan får per e-post anvisningar om hur studie-
platsen tas emot. 

Då meddelar sökanden att han eller hon: 
1. tar emot studieplatsen 
2. tar emot studieplatsen och meddelar att han 

eller hon köar till ett högre priorterat ansök-
ningsönskemål 

3. inte tar emot studieplatsen. 

Anmälan att man tar emot studieplatsen är bin-
dande och kan inte ändras eller tas tillbaka. Den 
som antagits som studerande bör senast 
16.7.2021 klockan 15.00 bekräfta att han 
eller hon tar emot sin studieplats. Sökanden 
förlorar sin studieplats om han eller hon inte tar 
emot den inom utsatt tid. En studerande kan 
samma läsår ta emot endast en studieplats som 
leder till högskoleexamen. 

Om någon av de antagna inte tar emot studie-
platsen erbjuds den lediga platsen till en sökande 
på reservplats. Rätten att köa till en studie-
plats upphör 2.8.2021 kl. 15.00. Det är på 
sökandens ansvar att meddela de kontakt-
uppgifter på vilka han eller hon kan nås 
med tanke på reservplatsarrangemangen. 

 RÄTTELSEYRKANDE  

En sökande som är missnöjd med elevantagning-
en kan skriftligen söka rättelse inom fjorton (14) 
dagar räknat från det datum då resultatet av an-
tagningen har publicerats. Begäran om rättelse 
ska i fråga om dem som söker via huvudansökan 
riktas till Försvarshögskolans rektor. De som an-
söker via separat ansökan sänder sin begäran om 
rättelse till Högskoleavdelningen vid Luftkrigs-
skolans utbildningscenter. Anvisningar om hur 
begäran om rättelse uppgörs sänds i samband 
beskedet om huruvida man blivit antagen eller 
inte. 

 ATT SKJUTA UPP STUDIESTARTEN   

En sökande som fått studierätt vid huvudansö-
kan kan innan studierna inleds ansöka hos rek-
torn för Försvarshögskolan om rätt att skjuta upp 
studiestarten. Ansökan bör sändas till Försvars-
högskolan tillsammans med bekräftelsen om 
att man tar emot studieplatsen. Rätt att skjuta 
upp studiestarten kan sökas för ett års tid, till 
exempel av hälsoskäl. Rätt att skjuta upp stu-
diestarten på grund av tidsbunden tjänst, 
krishanteringsuppgift eller på ekonomiska 
grunder beviljas inte. Ansökan om uppskju-
tande av studiestarten bör vara noggrant motive-
rad. Rektorn använder sig av sin rätt att överväga 
frågan, eftersom Försvarshögskolan är förpliktad 
att årligen producera ett tillräckligt antal office-
rare för tjänstgöring inom Försvarsmakten och 
Gränsbevakningsväsendet. Blanketten för an-
sökan om uppskjutande av studiestarten sänds 
med antagningsbrevet.

 INLEDANDE AV STUDIERNA  

108: e kadett- och 91:e kadettskursen börjar 
1.9.2021. Under den första studieveckan bör 
man vara redo att tillbringa både dagarna och 
nätterna i Sandhamn, och dessutom går det för-
sta veckoslutet åt till studier. Anvisningar om in-
ledande av studierna sänds till alla antagna som 
bilaga till antagningsbrevet.
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Vanliga frågor
Ansökan och studier:

1. Kan jag söka till Försvarshögskolan även 
om jag gått bara underofficersskolan?

• Jo, det kan du. Du söker först villkorligt, och 
när du gått plutonchefskursen är din ansökan 
inte längre villkorlig. Plutonchefskursen ord-
nas i juli-augusti 2021, innan studierna börjar. 
Närmare information om plutonchefskursen 
ges i samband med urvalet, och sökanden bör 
därefter själv anmäla sig till kursen. 

2. Kan jag söka till en annan försvarsgren 
än den inom vilken jag gjorde min be-
väringstjänst? 

• Jo, det kan du. Vid Försvarshögskolan inleds 
studierna alltid från grunderna, så du kan till 
exempel söka till Marinens eller Flygvapnets 
utbildningsprogram även om du gjort din 
beväringstjänst inom Armén (ett undantag är 
separat ansökan till utbildningsprogrammet 
för flygofficerare, som alltid kräver Flygvap-
nets reservofficerskurs).

3. I vilket skede av ansökan kan man säga 
till vilken försvarsgren och till vilket ut-
bildningsprogram man vill söka? 

• I samband med att sökanden fyller i ansök-
ningsblanketten i Opintopolku.fi väljer han 
eller hon de försvarsgrenar och utbildnings-
program som han eller hon vill söka och bli 
antagen till och i önskad ordningsföljd. Varje 
ubildningsprogram utgör ett eget an-
sökningsobjekt i Opintopolku.fi och du 
kan ange dina önskemål till exempel så här 
på ansökningsblanketten: 1. Upseerikoulu-
tus Maavoimien koulutusohjelma, 2. Toisen 
korkeakoulun hakukohde 3. Upseerikoulutus 
Ilmavoimien koulutusohjelma 4. Toisen kor-
keakoulun hakukohde. Det lönar sig att göra 
detta val omsorgsfullt, eftersom man inte kan 
ändra ordningsföljden senare. Då du blir anta-
gen till ett alternativ som är högre upp på din 
lista kan du inte längre bli vald till ett alternativ 
som är lägre ned.  

4. Kan jag bli antagen till en försvarsgren 
eller ett utbildningsprogram som jag inte 
sökt till? 

• Det kan du inte. Du kan bli antagen endast 
till de utbildningsprogram och försvarsgrenar 
som du har angett på ansökningsblanketten 
på Opintopolku.fi. 

5. Dag man byta dag för urvalsprovet? 
• Dagarna har indelats enligt studieinriktning, 

och på grund av den begränsade övernatt-
ningskapaciteten kan dagen inte bytas efter 
att de fastställts.

6. Kan jag skjuta upp studiestarten exem-
pelvis på grund av krishanteringsupp-
drag

• Man kan skjuta upp studiestarten endast på 
grund av hälsoskäl. 

Bilagor som sänds i samband med ansökan:

7. Var får jag den T-blankett som jag behö-
ver vid ansökan? 

• Du får blanketten av din läkare. 

8. Kan man ta en bild av de bilagor som 
krävs vid ansökan (t.ex. betyget från 
UOSK eller RUK, körkort) eller måste man 
skanna dem? 

• En bild av bilagorna räcker. Se till att bilden är 
av god kvalitet, och att allt väsentligt syns på 
den. 

9. Vilka intyg behöver jag som bilagor till 
min ansökan, om jag söker med yrkessko-
leexamen?  

• Intygen varierar enligt yrkesskola och det år 
då man utexaminerats. Se till att följande bi-
lagor sänds: Examensbetyget (i betyget står 
allt det som examen omfattar), ett betyg av 
vilket dina betyg i de olika delarna av yrkesex-
amen eller i fristående examen framgår samt 
ett studieprestationsutdrag, av vilket dina vits-
ord i modersmålet, matematik, engelska och 
svenska framgår.

Fler vanliga frågor och svar hittar du på sidan 
www.upseeriksi.fi/UKK
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Magisterexamen i militärvetenskaper  
Magisterexamen i militärvetenskaper (MiM) är en högre militärvetenskaplig högskoleexa-
men som omfattar 120 studiepoäng och som avläggs vid Försvarshögskolan. Magisterexa-
men i militärvetenskaper utgör en del av utbildningssystemet för officerare, som består av 
militärvetenskapliga grundexamina, påbyggnadsexamina och fortbildning. Magisterexa-
men i militärvetenskaper infaller mellan kandidatexamen i militärvetenskaper och general-
stabsofficersexamen samt doktorsexamen i militärvetenskaper.

Vid sidan av magisterexamen i militärvetenska-
per avlägger de som utnämns till officerstjänst 
militäryrkesstudier motsvarande 13 studiepoäng. 
Militäryrkesstudierna avläggs vid militära läroin-
rättningar, i huvudsak enligt studieinriktningen 
vid kandidatexamen i militärvetenskaper. Studi-
erna avläggs vid studier på heltid på två år. 

Utbildningsprogrammen i den nya magis-
terexamen i militärvetenskaper är:

–  Arméns utbildningsprogram (SMMAA)
–  Marinens utbildningsprogram (SMMERI) 
–  Flygvapnets utbildningsprogram (SMILMA)
–  Utbildningsprogrammet för flygofficerare 
 (SMLENTOUPS) 
–  Gränsbevakningsväsendets 
 utbildningsprogram (SMRVL) 
–  Utbildningsprogrammet för 
 myndighetssamarbete (SMVIR)

Examen avläggs enligt den tidtabell som fast-
ställs av Huvudstaben och staben för Gränsbe-
vakningsväsendet. Som regel kommenderas 
man till kursen fem år efter att man avlagt kan-
didatexamen. 

De elever som studerar enligt utbildningspro-
grammet för flygofficerare fortsätter med magis-

terstudierna genast efter kandidatexamen och 
avlägger magisterexamen i militärvetenskaper på 
sju år. 

Studierna inleds med ett orienterande skede ett 
år innan de egentliga studierna inleds (förutom 
flygofficerarna). Under det orienterande skedet 
väljer studerandena temat för sin pro gradu-av-
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handling, börjar uppgöra en personlig plan för 
utveckling av den egna kompetensen. 

Inom Försvarsmakten är förutsättningen för 
kommendering och för att studierätten ska be-
kräftas att sökanden är behörig att utnämnas till 
en officerstjänst. I fråga om den studerande görs 
en säkerhetsutredning, och han eller hon måste 
ha hälsomässiga förutsättningar att bli utnämnd 
till en tjänst. Den som kommenderas till elev ska 
under arbetslivsskedet ha uppvisat tillräckligt 
kunnande för att bli vidareutbildad till magister 
i militärvetenskaper. 

Gränsbevakningsväsendet gör ett förslag om vil-
ka som kommenderas till kursen utgående från 
studieframgången under kandidatstudierna, sö-
kandens eget intresse och den lämplighet som 
uppvisats i arbetet. Alla kandidater i militärveten-
skaper vid Gränsbevakningsväsendet kan anmä-
la sitt intresse för magisterstudier. 

En officer som avlägger magisterexamen i mili-
tärvetenskaper tjänstgör i sin egen militärgrad 
och förtjänar under studierna lön enligt det som 
bestäms i tjänstekollektivavtalet. 

 EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER 
 (MiM) 

De första uppgifterna för en officer inom För-
svarsmakten som avlagt magisterexamen i mi-
litärvetenskaper kan vara exempelvis uppgiften 
som vicechef för en grundenhet, kurschef eller 
avdelningsofficer. De första uppgifterna för en 
officer inom Gränsbevakningsväsendet som av-
lagt magisterexamen i militärvetenskaper kan 
vara till exempel vice enhetschef (beväringsen-
het, gränskontroll-, gränsbevaknings- eller sjöbe-
vakningsstation) eller byråofficer vid staben för 
en förvaltningsenhet. Efter några år kan typiska 
uppgifter vara chef för en beväringsenhet, chef 
för en bevakningsstation eller uppgiften som an-
svarsområdeschef vid en stab (bl.a. beredskaps-
officer, gränskontrollofficer, gränsbevakningsof-
ficer).

 FÖRBINDELSETID 

För dem som avlagt magisterexamen i militär-
vetenskaper enligt utbildningsprogrammet för 
officerare och flygofficerare gäller tjänstgörings-
förbindelsen två år efter att examen avlagts. 
Noggrannare uppgifter om förbindelsetiden 
finns i kapitlet Officersyrket. 

 AVANCEMANG INOM OFFICERSUTBILDNINGEN (EXEMPEL)

Löjtnant
(Kandidat i militärvetenskaper)

Utbildare

Enhetschef

Kapten
(Magister i militärvetenskaper)

Magisterexamen i
militärvetenskaper
(120 sp)

Studier

I arbete

8 år

Magisterstudierna för dem som utexamineras
från utbildningsprogrammet för flygofficerare
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Magisterexamen i 
militär vetenskaper, 
utbildningsprogrammet för 
myndighetssamarbete  
Utbildningsprogrammet för myndighetssamar-
bete (SMVIR) har som uppgift att utbilda sakkun-
niga inom nationell säkerhet för totalförsvarets 
och myndighetssamarbetets behov. Målet för 
utbildningsprogrammet är att producera militär-
vetenskaplig insikt samt främja den övergripan-
de säkerheten och det samarbete som sker inom 
dess ramar. Examen leder inte till en officerstjänst 
eller tjänst inom Försvarsmakten.

Utbildningsprogrammet för myndighetssamar-
bete inleds hösten 2022. Ansökan sker våren 
2021. För att man ska vara behörig krävs 
tidigare avlagd lägre högskoleexamen, vars 
förenlighet med utbildningsprogrammet 
för myndighetssamarbete bedöms i sam-
band med urvalsprocessen. Som merit vid 
ansökan räknas kopplingar till totalförsvaret och 
aktörer inom myndighetssamarbete. Sökanden 
har ingen fördel av tidigare avlagd högre 
högskoleexamen i urvalsprocessen. I För-
svarsmaktens verksamhetsplan (TOSU) fastställs 
årligen antalet studieplatser (0–5).  

En person som valts till utbildningsprogrammet 
för myndighetssamarbete kan förpliktas att av-
lägga kompletterande studier för att erhålla 
erforderliga färdigheter motsvarande högst 60 
studiepoäng. De kompletterande studierna ska 
avläggas före den egentliga studiestarten och de 
ingår inte i utbildningsprogrammet. Behovet av 
och mängden kompletterande studier fastställs 
utgående från studerandens kunnande, bak-
grund och urvalsprovet. De studier som leder till 
examen kan enligt ett separat beslut inledas re-
dan under det orienterande året innan de egent-
liga studierna inleds. 

Ytterligare information om ansöknings- och ur-
valprocessen publiceras våren 2021 på Försvars-
högskolans webbplats.

Ytterligare information om ansökan, valet av 
studerande och inledandet av studierna fås vid 
behov genom att kontakta: 

opintoasiainosasto.mpkk@mil.fi eller
0299 530 214 (urvalsofficeren) och 
0299 530 330
(utbildningsplanerare).
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Generalstabsofficersexamen (YE) hör till de militärvetenskapliga påbyggnadsexamina. Det grund-
läggande syftet med examen är att utbilda generalstabsofficerare för Försvarsmaktens och Gräns-
bevakningsväsendets behov som har de kunskaper och färdigheter samt de forskarfärdigheter som 
krävs för de högsta officerstjänsterna under normala förhållanden och undantagsförhållanden. De 
som avlagt generalstabsofficer placerar sig typiskt i de högsta uppgifterna inom Försvarsmakten och 
Gränsbevakningsväsendet. Generalstabsofficersexamen riktas till dem som avlagt magisterexamen i 
militärvetenskaper. 

Doktorsexamen i militärvetenskaper (MiD) är en militärvetenskaplig påbyggnadsexamen. Ut-
gångspunkten för examen är att skapa forsknings- och vetenskapliga resultat samt producera ny 
forskningsinformation för utveckling av försvarsförmågan och militärvetenskaperna och som stöd 
för undervisningen och beslutsfattandet. Doktorsexamen i militärvetenskaper erbjuder de forskarfär-
digheter som behövs för självständigt forskningsarbete samt de militärvetenskapliga kunskaper och 
färdigheter som behövs i olika, krävande sakunniguppgifter. 

Ytterligare information om militärvetenskapliga påbyggnadsexamina finns på adressen 
maanpuolustuskorkeakoulu.fi 

Utbildningsstigen efter grundexamina 
i militärvetenskaper – 
Militärvetenskapliga påbyggnadsexamina 
Förutom grundexamina i militärvetenskaper är det även möjligt att avlägga militärvetenskapliga 
 påbyggnadsexamina vid Försvarshögskolan. 

 AVANCEMANG INOM OFFICERSUTBILDNINGEN (EXEMPEL)

Löjtnant
(Kandidat i 

militärvetenskaper)
Utbildare

Enhetschef

Stabsofficer

Kapten
(Magister i 

militärvetenskaper)

Major

Magisterexamen i
militärvetenskaper
(120 sp)

Kandidatexamen i 
militärvetenskaper 
(180 + 30 sp)

Doktorsexamen 
i militär-
vetenskaper

Studier

I arbete

Studerar för påbyggnadsexamen

0 3 8 10 14–16 om 18 år
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Minnesanteckningar
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Minnesanteckningar
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Minnesanteckningar
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Ytterligare information  
och kontaktuppgifter 
Ytterligare information om ansökan, valet av studerande och inledande av studierna fås genom att 
kontakta:

I fråga om ansökan enligt huvudansökan och valet av studerande till programmet för 
kandidatexamen i militärvetenskaper samt utbildningsprogrammen för magisterexamen i 
militärvetenskaper: opintoasiainosasto.mpkk@mil.fi eller per telefon under tjänstetid på nummer 
0299 530 214 (urvalsofficeren) och 0299 530 330 (utbildningsplaneraren).

I fråga om utbildningsprogrammet för flygofficerare och separat ansökan: 
kapten Martti Manner, martti.manner@mil.fi eller under tjänstetid på numret 0299 257 220. 

Adress: 
Försvarshögskolan / avdelningen för studieärenden PB 7, 00861 HELSINGFORS 
www.opintopolku.fi (elektronisk ansökningstjänst) 
www.upseeriksi.fi 
www.mpkk.fi 
www.puolustusvoimat.fi 
www.raja.fi 
www.marsmars.fi (träningsprogram) 
www.doria.fi (Studiehandbok och urvalsguiden i elektronisk form) 

maapuolustuskorkeakoulu.fi

@mpkkfi

maanpuolustuskorkeakoulu

maanpuolustuskorkeakoulu
#upseeriksi

MARS
MARS.fi

TREENIOHJELMAT

UPSEERIN
URALLE

maapuolustuskorkeakoulu.fi

@mpkkfi

maanpuolustuskorkeakoulu

maanpuolustuskorkeakoulu
#upseeriksi

MARS
MARS.fi

TREENIOHJELMAT

UPSEERIN
URALLE

maapuolustuskorkeakoulu.fi

@mpkkfi

maanpuolustuskorkeakoulu

maanpuolustuskorkeakoulu
#upseeriksi

MARS
MARS.fi

TREENIOHJELMAT

UPSEERIN
URALLE

maapuolustuskorkeakoulu.fi

@mpkkfi

maanpuolustuskorkeakoulu

maanpuolustuskorkeakoulu
#upseeriksi

MARS
MARS.fi

TREENIOHJELMAT

UPSEERIN
URALLE

54



MARS
MARS.fi

TREENIOHJELMAT

UPSEERIN
URALLE

MARS
MARS.fi

TREENIOHJELMAT

UPSEERIN
URALLE

TRÄNINGSPROGRAM
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Försvarshögskolan 
PB 7, 00861 HELSINGFORS 
maanpuolustuskorkeakoulu.fi 
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