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5Lukijalle

LUKIJALLE
Sotatieteiden tohtorin tutkinnon opiskelijan oppaan tarkoituksena on tukea sinua 
opinnoissasi kuvaamalla koulutuksen sisältöjä ja käytänteitä aina opinto-oikeuden 
myöntämisestä sotatieteiden tohtoriksi valmistumiseen asti. Tässä oppaassa painot-
tuu opiskeluprosessia käytännön toimenpiteiden näkökulma. Opasta tulee lukea 
rinnan sotatieteiden tohtorin tutkinnon opinto-oppaan kanssa. Edellä mainitusta 
opinto-oppaasta löydät tiedot tutkinnon edellyttämistä opinnoista ja väitöstutki-
muksesta, kun taas tämä opas kuvaa opiskelukäytäntöjä ja pyrkii ohjaamaan sinut 
lisätiedon lähteiden äärelle.

Opiskelijan oppaan aluksi löydät perustietoja Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä 
sotatieteiden tohtorin tutkinnosta. Tämän jälkeen oppaassa kuvataan käytännön 
toimenpiteet opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä tutkinto-opintojen toteutuk-
sesta väitösprosessiin ja väitöstilaisuuteen asti. Löydät oppaasta myös tietoa käytän-
nön asioista Santahaminan kampuksella asioinnista sekä kampuksen opiskelijapal-
veluista. Oppaan lopussa on listattuna linkkejä, joista löydät lisää tieto opiskeluidesi 
tueksi. Liitteet, joista saat tietoa muun muassa väitösprosessin eri vaiheista, tutki-
musluvista, opintojen arvioinnista ja tutkintoa ohjaavista normeista, on kaikki koot-
tu tohtoriopiskelijoiden PVMoodlen työtilaan.

Opiskelusi sujuvuuden varmistamiseksi tutustuthan tähän oppaaseen sekä opinto-
oppaaseen huolella. Mahdollisesti herääviin lisäkysymyksiin apua sinulle antavat 
väitöstutkimustasi ohjaava professori sekä Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus-
ala. Lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulun Opintoasiainosaston koulutussuunnitteli-
ja, kurssisihteeri sekä JOO-yhteyshenkilö ovat opiskelusi ja opintojesi tukena. 

Menestystä opiskeluusi!

Oppaan tekijät

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/170601/MPKK%20Sotatieteiden%20tohtorin%20tutkinnon%20opinto-opas_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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REHTORIN ESIPUHE
Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden tohtorikoulutus on ainutlaatuinen tut-
kinto maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna. Vastaavaa sotatieteisiin keskittyvää 
Bologna-prosessin mukaista tohtoritutkintoa ei löydy muualta. Ensimmäiset opis-
keluoikeudet sotatieteiden tohtorin koulutukseen myönnettiin vuonna 1999 ja en-
simmäinen sotatieteiden tohtori väitteli vuonna 2003. Nuoresta iästään huolimatta 
koulutusohjelma on tuottanut jo yli 50 sotatieteiden tohtoria, joiden asiantuntijuut-
ta sotatieteissä arvostetaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Sotatieteiden tohtorikoulutus tuottaa asiantuntijoita puolustusvoimien ja muun 
yhteiskunnan tarpeisiin. Tutkinto on puolustusvoimissa osa akateemista urapolkua, 
jossa henkilö voi edetä aina professoriksi tai sotilasprofessoriksi asti. Kuten muis-
sakin yliopistoissa, tohtorin tutkinto on keskeinen osa tutkijan koulutusta, jonka 
tarkoituksena on myös tuottaa uutta tietoa väitöstutkimuksessa. Sotatieteiden tut-
kimuksen tuloksia hyödynnetään laajasti puolustusjärjestelmän kehittämisessä, yh-
teiskunnan kokonaisturvallisuuden edistämisessä ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
opetuksessa.

Sotatieteiden tohtorikoulutukseen valittavilta edellytetään hyviä akateemisia val-
miuksia opintojen ja tutkimuksen tekemiseen ja tutkimuksen aihepiirin on tuettava 
puolustusvoimien päätehtävien toteuttamista. Hakukelpoisuuden sotatieteiden toh-
toriohjelmaan antaa yleisesikuntaupseerin tutkinto tai erityisistä syistä Maanpuolus-
tuskorkeakoululla tai muussa korkeakoulussa suoritettu muu ylempi korkeakoulu-
tutkinto. Maanpuolustuskorkeakoululla otettiin käyttöön tarkistettu sotatieteiden 
tohtorin opetussuunnitelma vuonna 2019.  Jokaiselle opiskelijalle laaditaan tutki-
musaiheesta ja aiemmista opinnoista riippuva henkilökohtainen opintosuunnitel-
ma, jolla mahdollistetaan riittävät perusteet väitöstutkimuksen tekemiselle.

Sotatieteiden tohtoritutkintoon tähtäävät opinnot ja erityisesti väitöstutkimus ovat 
hieno mahdollisuus opiskelijalle liittyä erityiseen sotatieteiden tutkimusverkostoon 
ja antaa oma panoksensa kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden kehittämisessä.
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1 Tervetuloa Maanpuolustuskorkeakoululle
Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on Puolustusvoimiin kuuluva sotatieteellinen 
korkeakoulu. Sen tehtävänä on edistää sotatieteellistä tutkimusta, antaa tutkimuk-
seen ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuvaa sotatieteellistä opetusta sekä tuottaa 
korkeasti koulutettua henkilökuntaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle. Teh-
täviään hoitaessaan Maanpuolustuskorkeakoulu toimii vuorovaikutuksessa muun 
yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
Tavoitteena on olla sotatieteellinen korkeakoulu, jolla on arvostettu asema niin puo-
lustushallinnossa, turvallisuusalan toimijoiden keskuudessa kuin yliopistokentässä-
kin.

Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaa johtaa rehtori. Vararehtorin alaisuudessa 
toimivat ainelaitokset vastaavat opetuksesta ja toteuttavat oman tieteenalansa tutki-
musta. Vararehtorin alaisuudessa toimivat myös ainelaitoksiin rinnastettavat Puolus-
tusvoimien Kielikeskus ja Opintoasiainosasto. Kuvassa 1. on esitetty Maanpuolus-
tuskorkeakoulun organisaatiorakenne yksinkertaistettuna. 

Kuva 1. Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatiorakenne.

Sotatieteiden tohtorin tutkinnosta vastaa hallinnollisesti jatkotutkinto-osasto ja 
tohtoritutkintoa johtaa tutkimusjohtaja. Tohtorikoulutuksen toteuttamiseen, hal-
linnointiin ja kehittämiseen osallistuu useita eri toimielimiä. Seuraavaksi esitellään 
tohtoriopiskelijan kannalta keskeisimpiä toimijoita sekä toimielimiä ja niiden osal-
lisuutta tohtoritutkintoon. Kuvassa 2. on esitetty tohtorikoulutukseen osallistuvat 
toimielimet ja niiden tärkeimmät tehtävät tohtorikoulutukseen liittyen.
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Tutkimusneuvosto

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto on rehtorin ja tutkimusjohtajan 
neuvoa-antava ja päätöksentekoa tukeva monijäseninen hallintoelin. Tutkimusneu-
vosto käsittelee mm. sotatieteiden tohtoriopiskelijoiden hakemuksia ja väitöskirjo-
jen tarkastuksia, opinnäytteisiin liittyviä arvosteluja ja oikaisupyyntöjä, tieteellistä 
julkaisutoimintaa sekä tutkimuseettisiä kysymyksiä. 

Tutkimusjohtaja toimii tutkimusneuvoston puheenjohtajana sekä tohtoritutkin-
non johtaja. Hän johtaa Maanpuolustuskorkeakoulussa tehtävää sotatieteellistä 
tutkimustoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää yhteyksiä yliopistojen, korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten sekä tiedeyhteisöjen kanssa. Tutkimusjohtajan lisäksi tutkimus-
neuvoston jäseniä ovat muun muassa virkaan nimitetyt professorit, ainelaitosten 
johtajat, ainelaitosten tutkimusryhmien johtajat sekä henkilöstön ja opiskelijoiden 
edustaja.
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Ainelaitokset

Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitoksia on kolme; Sotataidon laitos (SOTATL), 
Sotatekniikanlaitos (STEKNL) sekä Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos (JOS-
PEL). Ainelaitokset ovat vararehtorin alaisia tulosyksiköitä, joiden päätehtävinä ovat 
opetus- ja tutkimusprosessien toteuttaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 
Ainelaitoksien tutkimus palvelee ensisijaisesti sotatieteiden perustutkimusta ja ope-
tusta. 

Kuva 2. Oleellisimpia tohtorikoulutukseen osallistuvia toimielimiä ja niiden keskeiset 
tehtävät tohtoriopintojen näkökulmasta.
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2 Sotatieteiden tohtorin tutkinto ja sen 
tavoitteet

Sotatieteiden tohtori on asiantuntija, tutkija ja kriittinen ajattelija. Tohtorikoulu-
tuksen tehtävä on antaa opiskelijalle hänen oman tutkija- ja asiantuntijaidentiteetin 
kehittämiseen tarvittavat rakennuspalikat sekä syvällinen tietämys sotatieteistä. Li-
säksi tutkinto tähtää opiskelijan vuorovaikutus-, johtamis- ja viestintätaitojen kehit-
tymiseen.

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon tavoitteet on määritetty Valtioneuvoston asetuk-
sessa Maanpuolustuskorkeakoulusta (1124/2008). Tutkinnon päämääränä on antaa 
opiskelijalle laaja tietämys omasta tutkimusalasta ja sen yhteiskunnallisista kytkök-
sistä. Tutkinnon suoritettua opiskelija ymmärtää alansa kehityksen, nykytilan ja pe-
rusongelmat. Tätä tietoa opiskelija osaa soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti. Sotatietei-
den tohtori on tutkimuksen ammattilainen, joka hallitsee uuden tiedon luomisen 
edellyttämät tieteenteoriat ja tutkimusmenetelmät. 

Sotatieteiden tohtorin tutkinto rakentuu sotatieteellisistä yleisistä opinnoista sekä 
oman tutkimusalan opinnoista. Tutkinnon laajuus on 50 op ja se muodostuu kol-
mesta osakokonaisuudesta: 

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon rakenne on yhteinen kaikilla tieteenaloilla. Tutkin-
toon kuuluvat julkisesti puolustettava väitöskirja ja sen laatimista tukevat tieteelliset 
opinnot, joiden laajuus on 50 opintopistettä. Oman tutkimusalan opinnoilla luo-
daan valmiudet väitöskirjan tekemiseen eli opinnot tehdään väitöskirjan aihealueel-
ta. Väitöskirjalle ei ole määritelty laajuutta. 

Mikäli opiskelijan aiemmat tutkinnot ovat muulta kuin sotatieteiden alalta tai opis-
kelijalla ei ole riittäviä valmiuksia käynnistää oman tieteenalan opintoja, opiskelija 
velvoitetaan opiskelemaan tutkintoon kuulumattomia täydentäviä opintoja (ns. sil-
taopintoja) enintään 15 opintopistettä.

Opintojen tavoitteet ja sisällöt on kuvattu tarkemmin sotatieteiden tohtorin tut-
kinnon opetussuunnitelmassa (tohtoriopiskelijoiden PVMoodlen työtilassa) ja sota-
tieteiden tohtorin opinto-oppaassa. Tämän oppaan luvussa 5 on kuvattu opintojen 
toteutuksen periaatteet.

 

Yhteiset opinnot 
(vähintään 10 op)

Oman 
tieteenalan 

opinnot 
(vähintään 40 op)

Väitöskirja

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20081124
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20081124
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/170601/MPKK%20Sotatieteiden%20tohtorin%20tutkinnon%20opinto-opas_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/170601/MPKK%20Sotatieteiden%20tohtorin%20tutkinnon%20opinto-opas_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon opiskelijan asema ja opintososiaaliset etuudet ovat 
pääsääntöisesti samat kuin yliopistolaissa tarkoitetuissa yliopistoissa tohtorin tutkin-
toa opiskelevilla. Korkeakoulututkintoa suorittavan henkilön oikeudet ja velvolli-
suudet määritellään laissa, asetuksissa sekä yliopiston tutkinto- ja johtosäännöissä.

Opiskelija on itse vastuussa opintojensa etenemisestä ja tutkinnon suorittamisesta. 
Sotatieteiden tohtorin tutkinto opiskellaan 4 – 6 vuodessa. Tutkinnon suorittami-
seksi opiskelija opiskelee jatkokoulutuksen opinnot, osoittaa tutkimusalallaan itse-
näistä ja kriittistä ajattelua sekä laatii julkisesti puolustettavan väitöskirjan.
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3 Opintojen rahoittaminen
Apurahalla, virkasuhteessa vai omarahoitteisesti? Tohtoriopiskelijan on tarpeen ar-
vioida mahdollisuuksiaan rahoittaa opintonsa. Pääsääntöisesti opiskelijan tulee ra-
hoittaa opintonsa omatoimisesti, sillä Maanpuolustuskorkeakoululla ei ole tarjolla 
varsinaista tutkijakoulua, johon kuuluvien opiskelijoiden palkkaus olisi järjestetty 
korkeakoulun toimesta.  

Rahoitusvaihtoehtoja ovat:

1. Apurahat ja säätiörahoitus

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusala ylläpitää listaa säätiöistä, jotka 
tukevat omien sääntöjensä puitteissa myös sotatieteiden jatko-opiskelijoita. 
Säätiöiden tarjoaman rahoituksen määrät, hakuajat ja rahoituksen myöntä-
misen edellytykset vaihtelevat. Näistä saat lisätietoja Maanpuolustuskorke-
akoulun kotisivuilta (Tutkimusta tukevat säätiöt). 
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusta tukevien säätiöiden lisäksi Au-
rora-tietokannasta löytyy suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdolli-
suuksia, niin projektirahoitusta kuin henkilökohtaisia apurahojakin. Tie-
tokannassa on rahoitusmahdollisuuksia yli 400 rahoittajalta ja uusia tietoja 
päivitetään jatkuvasti. 
Lisätietoa tohtorin tutkinnon rahoittamisesta apurahalla voi lukea Tieteen-
tekijöiden liiton Apurahatutkijan tietopaketista.

2. Ulkopuolisen rahoituksen tutkimushankkeet

Maanpuolustuskorkeakoulussa on joitakin ulkopuolisella rahoituksella toi-
mivia tutkimushankkeita, joissa työskentelee pienilukuinen joukko tutki-
joita ja väitöskirjan tekijöitä. Tutkimushankkeisiin ja niiden rahoittajiin voi 
tutustua Maanpuolustuskorkeakoulun kotisivuilla (Tutkimushankkeet). 

3. Puolustusvoimien virassa toimiminen

Maanpuolustuskorkeakoulun tehtäväkokoonpanossa on tutkijaupseerin 
tehtäviä. Nämä tehtävät täytetään upseerien urasuunnittelun ja hakemusten 
perusteella. Opintojen suorittamisesta virka-ajalla on sovittava työnantajan 
kanssa erikseen.

4. Työssäkäynti opintojen ohessa

Maanpuolustuskorkeakoulussa tohtorintutkinnon voi suorittaa täyspäiväi-
senä tai osa-aikaisena opiskelijana. Opinnot voi sovittaa yhteen oman työn 
kanssa ja näin rahoittaa opinnot. 

https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/tutkimusta-tukevat-saatiot
https://www.aurora-tietokanta.fi/
https://www.aurora-tietokanta.fi/
https://tieteentekijat.fi/assets/uploads/2020/01/apurahatutkijan_tietopaketti_2017_2908.pdf
https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/tutkimushankkeet
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5. Opintovapaa

Opintovapaan tarkoitus on siis tarjota opiskelumahdollisuus työssäkävijöil-
le. Normaalisti opintovapaa on palkatonta. Asiasta on mahdollista kuiten-
kin sopia erikseen työnantajan kanssa. Jos opintovapaa on kuitenkin palka-
ton, on silloin mahdollista saada aikuiskoulutustukea tai Kelan tarjoamia 
etuuksia. Lisätietoa opintovapaasta.

6. Aikuiskoulutustuki, opintotuki, opintolaina ja asumistuki

Myös tohtoriopintoihin on mahdollisuus saada Työllisyysrahaston aikuis-
koulutustukea tai Kelan opintotukea. Lisäksi opiskelija voi saada aikuiskou-
lutustuen lainantakauksen ja asumistukea.

Vinkkejä apurahahakemuksen kirjoittamiseen

Hyvä apurahahakemus on selkeä, asiantunteva ja joukosta erottuva. Apurahahake-
mukset eroavat toisistaan: ne voivat esimerkiksi olla rakenteeltaan vapaamuotoisia 
vai valmiiksi strukturoituja. Hakemuksen rakenteesta riippumatta, muutamat pe-
rusasiat hakemuksen kirjoittajan on syytä ottaa haltuun onnistuneen hakemuksen 
kirjoittaakseen.

Apurahahakemuksessa on yleisesti ottaen tärkeää tuoda esille hyvä tutkimusidea, 
oma osaaminen ja innostus aihetta kohtaan. On hyvä huomioida, että apurahaha-
kemuksen arvioija tavallisesti lukee paljon hakemuksia lyhyessä ajassa, tietämättä 
välttämättä mitään hakijasta tai tämän substanssista etukäteen. Näin ollen hake-
muksessa tulee esittää päätöksen kannalta merkitykselliset asiat tiiviissä muodossa. 
Erityisesti tiivistelmä ja kuvat/kaaviot selkeyttävät hakemusta.

Apurahoja myönnetään moniin eri tarkoituksiin, joten hakemuksen tulee vastata 
siihen nimenomaiseen tarkoitukseen, johon rahoituslähde on tarkoitettu. Oleellista 
onkin esittää realistinen ja uskottava työsuunnitelma ja toteutusaikataulu. Hank-
keen suunnitelmallisuuden osoittamisen lisäksi hakijan on perusteltava oman hank-
keensa tärkeys: millaisia vaikutuksia sillä on omaan alaan ja yhteiskuntaan?

http://opintovapaa.fi/
https://www.tyollisyysrahasto.fi/
https://www.tyollisyysrahasto.fi/
https://www.kela.fi/opintotukiaika-yliopiston-jatko-opinnot
https://www.kela.fi/opintolaina-aikuisopiskelijoille
https://www.kela.fi/opintolaina-aikuisopiskelijoille
https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki
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4 Opinto-oikeuden myöntäminen ja 
opiskelupaikan vastaanottaminen

Rehtorin myönnettyä opiskeluoikeuden sotatieteiden tohtorikoulutusohjelmaan, 
kurssisihteeri lähettää opiskelijalle opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvät ohjeet 
postitse. Opiskelijan tulee ilmoittaa kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta 
kurssisihteerin toimittamalla lomakkeella. Samalla kerätään myös henkilötiedot 
opintojen rekisteröintiä varten. Lomakkeet tulee palauttaa mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Tämän jälkeen 
opintosuoritukset voidaan rekisteröidä opintohallintojärjestelmään. 

Opintojen aluksi opiskelijan tulee rekisteröityä Puolustusvoimien verkko-oppimis-
ympäristöön PVMoodleen. Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät etusivulta. Tarvitta-
essa PVMoodlen käyttöön voi pyytää apua koulutussuunnittelijalta tai kurssisihtee-
riltä. 

Verkko-oppimisympäristöä hyödynnetään tohtoriopinnoissa etupäässä tiedotus-
kanavana. Tohtoriopiskelijoille on PVMoodlessa oma työtila ”Sotatieteiden toh-
torikoulutusohjelma”, jonne kurssisihteeri antaa opiskelijalle pääsyn heti, kun hä-
nellä on käyttäjätunnus. Verkkoympäristöön on koottu paljon ohjeita, lomakkeita 
ja normeja tohtoriopintoihin liittyen. Lisäksi se antaa hyvät mahdollisuudet opiske-
lijoiden väliseen verkostoitumiseen ja yhteisille keskusteluille halutuista teemoista. 

https://www.pvmoodle.fi/login/index.php
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5 Opiskelijan palvelut

Kehen otan yhteyttä?

Omiin opintoihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa kannattaa olla roh-
keasti yhteydessä Maanpuolustuskorkeakoulun henkilökuntaan.

Opiskelijan apuna toimivat useat henkilökunnan edustajat läpi koko tohtorikoulu-
tuksen. Oheisesta taulukosta voit tarkastella vastuunjakoa henkilökunnan välillä. 
Tarkista ajankohtaiset yhteystiedot tohtoriopiskelijoiden PVMoodlen työtilasta ja 
Maanpuolustuskorkeakoulun verkkosivuilta. 

Kulkulupa

Maanpuolustuskorkeakoulu sijaitsee Santahaminan saarella Helsingissä. Santaha-
mina on suljettu sotilassaari, jossa liikkuminen on luvanvaraista. Kertaluontoista 
kulkulupaa tarvittaessa opiskelijan tulee olla yhteydessä ensisijaisesti ohjaavaan pro-
fessoriin (tarvittaessa kurssisihteeriin tai koulutussuunnittelijaan) riittävän ajoissa, 
koska lupakäsittely vie aikaa. Kulkulupa-anomus on toimitettava vähintään kolme 
päivää ja loma-aikoina kahta viikkoa ennen vierailua. 

Mikäli opiskelija vierailee Santahaminassa usein, hänen on mahdollista saada mää-
räaikainen kulkulupa Maanpuolustuskorkeakoululle. Määräaikaisen kulkuluvan 
saamiseksi opiskelijan tulee olla yhteydessä kurssisihteerin tarkempien ohjeiden saa-
miseksi. 

Santahaminan saarelle saapuessa tulee varata mukaan virallinen henkilötodistus 
(Huom! Ajokortti ei ole virallinen henkilötodistus.)

MPKK:N VASTUUNJAKO

Koulutussuunnittelija Opintojen suunnittelu yleisellä tasolla, JOO-
opintoihin liittyvät käytännön asiat, AHOT, 
PVMoodlen käyttöön liittyvä tuki

Kurssisihteeri Opintosuoritusten rekisteröinti, 
opiskelutodistukset (ml. opintosuoritusotteet)

Ohjaava professori HOPS, opintojen suunnittelu ja 
eteneminen, väitöskirjan ohjaaminen, 
tutkinnon tieteenalakohtaiset opinnot

Tutkimusala Tutkinnon johtaminen ja tutkinnon yhteiset opinnot

Jatkotutkinto-
osaston johtaja

Opintohallinnollinen esimies

https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/yhteystiedot
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Kirjasto

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto on kaikille avoin sotatieteellinen yliopistokir-
jasto sekä Puolustusvoimien keskuskirjasto, jonka päätehtävänä on tukea opiskelua, 
opetusta ja tutkimusta Maanpuolustuskorkeakoulussa. Kirjasto on alansa ainoa so-
tatieteellinen erikoiskirjasto Suomessa, ja sen monipuolisista kokoelmista löytyy pal-
jon ainutlaatuista materiaalia. Santahamina-talossa sijaitseva kirjasto palvelee myös 
ulkopuolelta tulevia siviiliasiakkaita. 

Lainausoikeuden Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastoon saa esittämällä kuvallisen 
henkilötodistuksen sekä täyttämällä ja allekirjoittamalla uuden lainaajan lomakkeen. 
Samalla lainaaja sitoutuu noudattamaan Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston 
käyttösääntöjä. Uusi asiakas saa kirjastokorttinsa asiakaspalvelutiskiltä välittömästi. 

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastossa on luku- ja työskentelytilaa sekä kopiointi-, 
skannaus- ja mikrokortinlukumahdollisuudet. Asiakkailla on mahdollisuus käyttää 
maksutonta WLAN-vierailijaverkkoa. Kirjastossa on muutama kiinteä asiakaskone 
tiedonhakua ja työskentelyä varten. Asiakaskoneilta on mahdollista käyttää myös 
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston hankkimia ulkomaisia sotatieteellisiä tieto-
kantoja.

Lisätietoja kirjaston palveluista ja aukioloajoista löytyy kirjaston kotisivuilta. Kir-
jaston internetsivuilta löytyy myös ohjeita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
ulkopuolisille opiskelijoille kulkuluvan saamiseksi kirjastoon.

HAKA-tunnukset

HAKA-tunnuksilla kirjaudutaan mm. MPKK:n kirjaston sähköisiin palveluihin 
(esim. tietokannat) sekä opintohallintojärjestelmä Peppiin. Lista palveluista, joihin 
kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla.

Opiskelijat, jotka ovat Puolustusvoimilla virassa hakevat itse HAKA-tunnukset 
helppi.mpkkfu.fi -sivun kautta helppi-tiketillä. HAKA-kirjautumista varten helppi-
tikettiin pitää ilmoittaa seuraavat tiedot: 

• nimi
• puhelinnumero
• sähköposti, johon tunnus liitetään
• arvioitu valmistumisaika

Muille opiskelijoille toimitetaan tiedot sähköpostilla opiskelupaikan vastaanottami-
sen jälkeen.

https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/kirjasto
https://wiki.eduuni.fi/display/cschaka/palvelut
https://wiki.eduuni.fi/display/cschaka/palvelut
http://helppi.mpkkfu.fi/
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6 Opintojen toteutus
Tohtoriopinnot ovat luonteeltaan joustavia ja opiskelijan oma-aloitteisuutta koros-
tavia. Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään heti opintojen alussa yksilöllinen opin-
topolku, jonka suunnittelussa ja toteutumisessa ohjaava professori on osallisena.  
Opintojen jaottelussa noudatetaan opetussuunnitelman mukaista tutkintoraken-
netta, johon opiskelijan tulee perehtyä etukäteen. 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on tohtoriopiskelijan tärkeä suun-
nittelutyökalu läpi koko koulutuksen. HOPS sisältää opintojen ja väitöskirjan suun-
nitellut aikataulut, toteutustavat ja muut pääpiirteet. HOPS päivitetään vuosittain. 
HOPS:n päivittämisen tarkoituksena on pitää sekä opiskelija että oppilaitos ajan 
tasalla tutkinnon etenemisestä ja sen suunnittelusta.

Heti opinto-oikeuden saatuaan opiskelijan tulee sopia ohjaavan professorin kans-
sa tapaaminen, jossa laaditaan opiskelijan ensimmäinen HOPS. Ohjaava professori 
hyväksyy opiskelijan HOPS:n, joka toimitetaan koulutussuunnittelijalle arkistoin-
tia varten. Opintojen edetessä ohjaava professori hyväksyy opiskelijan opintosuo-
ritukset HOPS:n perusteella. Opiskelija tekee opintosuoritekoonnoksen vähintään 
kerran lukukaudessa (puolivuosittain). Professori hyväksyy nämä suoritteet allekir-
joituksellaan ja suoritekoonnos toimitetaan sen jälkeen kurssisihteerille kirjattavaksi 
opintohallintojärjestelmään.

Opintosuunnitelman laatimisen avuksi tohtoriopiskelijoiden PVMoodlen työtilassa 
on lomake, jota opintojen suunnittelussa voi hyödyntää. 

HOPS:ssa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja sen mahdollisesta 
sisällyttämisestä tutkintoon (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tun-
nustaminen, AHOT-menettely) sekä sovitaan mahdollisesti muissa korkeakoulussa 
suoritettavista opinnoista (joustava opinto-oikeus, JOO-opinnot). 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on käy-
täntöjen kokonaisuus, joka mahdollistaa opiskelijan erilaisissa tilanteissa hankkiman 
osaamisen hyväksilukemisen osaksi opintoja ja tutkintoa. Opintojen tulee olla koti-
maisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessaan suorittami-
aan opintoja, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman 
mukaisia ja joita ei ole käytetty toiseen aikaisemmin suoritettuun samantasoiseen 
tutkintoon. 
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Opintosuoritusten ja muun aiemman hankitun osaamisen tunnustamista haetaan 
Maanpuolustuskorkeakoululta kirjallisella hakemuksella. Opiskelija tekee esityksen 
erilliselle AHOT-lomakkeelle aiemmista opinnoista sisältöineen sekä muista tieteel-
lisistä näytöistään, jotka voidaan mahdollisesti sisällyttää tutkintoon. Hakemuksen 
yhteydessä tulee esittää aikaisempia suorituksia koskevat todistukset sekä tarvittaessa 
selvitys suoritettujen opintojen sisällöstä. Hakemuksen ottaa vastaan koulutussuun-
nittelija, joka myös ohjaa AHOT-prosessin suunnittelua. Suorituksen vastaavuuden 
arvioi Jatkotutkinto-osasto sekä ainelaitos, jotka yhdessä tekevät päätöksen AHOT-
opintojen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

AHOT-menettelyyn liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät tohtoriopiskelijoiden PV-
Moodlen työtilasta.

Joustava opinto-oikeus (JOO)

Joustava opinto-oikeus eli JOO-oikeus tarjoaa tohtoriopiskelijoille mahdollisuuden 
suorittaa opintoja muissa Suomen yliopistoissa ja näin hyödyntää tutkinnossaan 
muiden yliopistojen asiantuntijoita ja erikoisaloja.

Tutkintoon sisällytettävien JOO-opintojen tulee vastata vaativuudeltaan tohtorin 
tutkinnon tavoitteita. Pääsääntönä on, että kyseinen opintojakso voidaan sisällyttää 
sotatieteiden tohtoritutkintoon, jos se soveltuu opintoja tarjoavassa yliopistossa sen 
tohtoritutkintoon. Muiden opintojen kohdalla professori käyttää harkintavaltaa.  

JOO-opintoihin hakeutumiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät Joopas-pal-
velusta.

https://haku.joopas.fi/
https://haku.joopas.fi/
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Opintojen mitoitus

Yksi opintopiste (op) vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Alla olevassa taulukossa on 
esitetty opintojen suunnittelun perustana käytettyjä laskentaperusteita. Tarkempaa 
tietoa opintosuoritusten yhteisistä mitoitusperusteita löytyy Sotatieteiden tohtorin 
opinto-oppaasta. 

OPINTOSUORITUS LAAJUUS OP

kirjallinen työ 
(essee, referaatti, raportti, oppimispäiväkirja yms.)

noin 8 sivua 1

suomenkielinen kirjallisuus tentittynä noin 300 sivua 1

vieraskielinen kirjallisuus tentittynä noin 150 sivua 1

Yleistajuinen artikkeli työpapereita -luokan 
vertaisarvioimattomassa julkaisussa 
(esim. MPKK:n ainelaitosten omat 
työpapereita -julkaisusarjat)

noin 15-20 sivua 2

Tieteellinen artikkeli tutkimusselosteita -luokan 
vertaisarvioiduissa julkaisuissa 
(esim. MPKK:n ainelaitosten omat 
tutkimusselosteita -julkaisusajat, 
Tiede ja Ase, JMS)

noin 15-20 sivua 3

kokonaisen opintojakson tai työpajan 
suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen

27 tuntia 1

kandidaatintutkielman ohjaaminen koko tutkielma 1

pro gradu -tutkielman ja 
yleisesikuntaupseerikurssien diplomityön 
ohjaaminen 2. ohjaajana

koko tutkielma 1

pro gradu -tutkielman ja 
yleisesikuntaupseerikurssien diplomityön 
ohjaaminen 1. ohjaajana

koko tutkielma 2

Osallistuminen konferenssiin osallistuminen + 
oppimispäiväkirja

1

Osallistuminen konferenssiin, oma esitys oma abstrakti + 
seminaariesitys

2

Osallistuminen konferenssiin, oma esitys ja 
esityksestä laadittu artikkeli konferenssika-talogiin

oma abstrakti + 
seminaariesitys 
+ artikkeli

3

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/170601/MPKK%20Sotatieteiden%20tohtorin%20tutkinnon%20opinto-opas_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/170601/MPKK%20Sotatieteiden%20tohtorin%20tutkinnon%20opinto-opas_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Seminaarikäytännöt

Tohtoriseminaarien tavoitteena on väitöskirjan valmistumisen tukeminen, tutkija-
valmiuksien kehittäminen, tieteellisen ajattelukyvyn laajentaminen sekä metodisten 
valmiuksien parantaminen. Seminaarien sisällöt vaihtelevat, niissä voidaan käsitellä 
esimerkiksi opiskelijoiden tutkimusideoita ja tutkimussuunnitelmia sekä opponoida 
muiden opiskelijoiden töitä. Lisäksi seminaareihin voidaan liittää erilaisia teemalu-
entoja.

Seminaarikäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain/ainelaitoksittain, joten kukin taho 
ohjeistaa omien seminaarien järjestämisen erikseen sovittavalla tavalla. 
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7 Väitöskirja
Tutkimus on tohtorikoulutuksen keskiössä. Väitöskirja on tohtorintutkinnon opin-
näytetyö ja opiskelijan esitys oman tutkimustyönsä tuloksista. Oleellista on, että väi-
töskirja sisältää uutta tieteellistä tietoa ja osoittaa opiskelijan kyvyn itsenäiseen tut-
kimukseen. Väitöskirjassa opiskelija kiteyttää tohtoritutkinnon tavoitteet ja osoittaa 
kuinka ansiokkaasti on ne saavuttanut. Onnistunut väitöskirja edellyttää opiskeli-
jalta asiantuntijavalmiuksia liittyen tutkimukseen, viestintään, kansainvälisyyteen ja 
syvällistä tietämystä sotatieteistä. 

Väitöskirja ei ole ainoastaan tohtoriopiskelijan valmistumisen tae, vaan myös osa 
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusprosessia ja laajempaa tiedeyhteisöä. Monet 
väitöskirjat tehdään osana Puolustusvoimien tutkimustoimintaa ja ne ovat keino 
varmistaa pitkäjänteistä sotatieteellistä tutkimustoimintaa.

Sotatieteiden tohtorin tutkintoon kuuluva väitöskirja voidaan laatia joko monogra-
fiatutkielmana tai artikkelikokoelmana. Monografiatutkielma on yhteen aiheeseen 
tai näkökulmaan keskittyvä yhtenäinen esitys väitöskirjan alalta. Artikkeliväitöskirja 
sisältää samaan aihepiiriin kuuluvia tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyt-
tyjä käsikirjoituksia sekä niistä laaditun yhteenvedon. Artikkeliväitöskirjan osajul-
kaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos väittelijän itsenäinen osuus on niissä 
osoitettavissa.

Pääsääntöisesti väitöskirjat laaditaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Mikäli 
opiskelija haluaa tehdä väitöksen jollain muulla kuin kotimaisilla kielillä (suomeksi 
tai ruotsiksi), hänen on tehtävä siitä erillinen anomus tutkimusjohtajalle ja osoi-
tettava riittävä kielitaito kyseisestä kielestä. Tarvittaessa tutkimusjohtaja voi pyytää 
erillisiä asiantuntijalausuntoja työn kielellisestä tasosta ennen sen esitarkastukseen 
asettamista. Varsinainen kielenhuolto on opiskelijan vastuulla. 

Väitöskirjan ohjaaja ja tieteenalan professori vastaavat yhteistyössä Maanpuolus-
tuskorkeakoulun tutkimusneuvoston kanssa väitöskirjalle asetettujen vaatimusten 
täyttymisestä. Väitöskirjan laatimiselle ei ole asetettu ulkopuolisia aikatauluja ja tar-
kastuspisteitä, vaan opiskelija ja ohjaajat ovat keskenään vastuussa aikatauluista ja 
tarkentavat aikatauluja tutkimustyön edetessä.

Tutkimusluvat Puolustusvoimissa

Puolustusvoimat edellyttää tutkimuslupia useimmissa Puolustusvoimiin kohdistu-
vissa tutkimuksissa, joissa tutkimuksessa hyödynnetään Puolustusvoimien järjestel-
miä, henkilöstöä, tietoaineistoja tai -rekistereitä, tiloja tai laitteita tai salassa pidettä-
viä asiakirjoja. Tutkimuslupaa on haettava seuraavissa tilanteissa:

• Kun tutkimuksen tekijä ei ole työ- tai virkasuhteessa Puolustusvoimiin.
• Kun Puolustusvoimien palkattuun henkilöstöön kuuluva henkilö haluaa 

tutkia puolustusvoimia muutoin kuin virkatyönä.
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• Kaikissa tapauksissa, joissa tutkimuksessa käytetään Puolustusvoimien hen-
kilörekisteritietoja.

• Kaikkia lääke- ja terveystieteellistä tutkimusta varten.

Tutkimuslupa annetaan aina määräaikaisena, eikä se anna suoraan lupaa käyttää 
Puolustusvoimien resursseja, vaan niistä on sovittava erikseen. Tutkimuslupapäätök-
set käsittelee ja ratkaisee joko Pääesikunta, Puolustushaaraesikunnat tai Maanpuo-
lustuskorkeakoulu, riippuen siitä, minkä hallintoyksikön asioita tutkimuksen kohde 
koskee. Tutkimuslupahakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä tulee käydä ilmi 
muun muassa tutkimuksen pääpiirteet, tutkimussuunnitelma, tutkimusmenetelmät 
ja tulosten julkisuus. Tutkimuslupahakemus toimitetaan kohdeyksikön kirjaamoon.

Lisätietoa liittyen tutkimuslupiin ja niiden hakemiseen löytyy verkkosivulta Tut-
kimusluvat Puolustusvoimissa ja normista ”Tutkimusluvat puolustusvoimissa” 
(HM751), joka löytyy tohtoriopiskelijoiden PVMoodlen työtilasta.

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) ja eettinen ennakkoarviointi

Tutkija on aina itse ensisijaisesti vastuussa tutkimuksensa eettisyydestä ja hyvän tie-
teellisen käytännön tuntemuksesta. Tämä koskee myös väitöskirjaa tekevää tohtori-
opiskelijaa. Maanpuolustuskorkeakoulussa Tutkimusneuvosto vastaa tutkimuseetti-
sistä kysymyksistä ja käsittelee muun muassa plagiointiväitteet. 

Maanpuolustuskorkeakoulun noudetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
(TENK) tutkimuseettistä ohjeistusta. TENK on opetus- ja kulttuuriministeriön 
asiantuntijaelin, joka edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee tiedevilp-
piä sekä edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta. TENK julkai-
see tutkimuseettisiä ohjeistoja, joiden ajantasaiset versiot löytyvät TENK:n sivuilta.

Tohtoriopiskelijan kannalta keskeisimmät ohjeet ovat:

• Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomes-
sa. 

• Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eet-
tinen ennakkoarviointi Suomessa. 

• Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin. 
• Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen.

Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja sen tulokset uskottavia 
vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. 
Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) ohjeistaa tutkijaa toimimaan tutkimuseettisestä 
näkökulmasta oikein koko tutkimusprosessin ajan aina tutkimuksen suunnittelusta 
ja toteutuksesta, tutkimuksen tuloksien julkaisuun saakka. Lisätietoa hyvästä tie-
teellisestä käytännöstä löytyy TENK:n sivuilta ja tohtoriopiskelijoiden PVMoodlen 
työtilasta.

Kun tutkimuksen kohteena ovat ihmiset, heidän toiminta tai heihin liittyvät laitteet 

https://puolustusvoimat.fi/web/tutkimus/tutkimusluvat
https://puolustusvoimat.fi/web/tutkimus/tutkimusluvat
https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot
https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk
https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk
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ja palvelut, on tutkijan otettava selvää, tarvitseeko hän eettistä ennakkoarviointia 
tutkimuksen kohteelleen. Eettisessä ennakkoarvioinnissa punnitaan etukäteen tut-
kimukseen liittyvät eettiset riskit. Tarkoituksen on kartoittaa, ettei tutkimus vahin-
goita tai aiheuta muuta haittaa tutkimuksen kohteille. Ohjaava professori ja Tutki-
musneuvosto auttavat eettisen ennakkoarvioinnin tarpeen kartoituksessa. Lisätietoa 
eettisestä ennakkoarvioinnista löytyy TENK:n sivuilta.

Väitöskirjan kirjoittaminen ja muotoseikat

Väitöskirja on tieteellisten tekstien tietty tekstilaji, jolla on monta alalajia esimerkiksi 
sen mukaan, minkä tieteenalan ja tutkimussuuntauksen, millaisen kysymyksenaset-
telun ja millaisten metodien, tutkimusotteiden ja näkökulmien yms. väitöskirjasta 
on kysymys. Sekä eri tieteenalojen että tutkimussuuntausten käytännöt vaihtelevat, 
ja argumentointitavat ja viittaustekniikka opitaan tieteenalojen ohjauksessa. Lisäksi 
väitöskirjan kielen valinta ja tohtoriopiskelijan omat tekstitaidot ja niihin liittyvät 
valinnat vaikuttavat kirjoittamiseen ja tekstiprosesseihin.

Sotatieteiden väitöskirjat kirjoitetaan kunkin tieteenalan konventioita ja tieteellisen 
asiatyylin periaatteita noudattaen. Tieteenalan konventioihin harjaannutaan paitsi 
tieteenalan teksteihin perehtymällä ja konventioita opiskelemalla myös tieteenalan 
menetelmäopinnoissa ja seminaareissa. Tieteelliseen asiatyyliin tohtoriopiskelijan on 
syytä perehtyä sekä väitöskirjan kielen oppaita että MPKK:n kieliasiantuntijoiden 
palveluja hyödyntäen. Tekstitaitojen arviointi ja asiantuntijapalautteen hyödyntämi-
nen kuuluvat myös tohtoriopintoihin.

Väitöskirjan kirjoittamiseen liittyvät muotoseikat ja lähdeviittaukset vaihtelevat jon-
kin verran ainelaitoksittain. Tarkista ainelaitosten omat ohjeet:

• Sotataidon laitos: Sotataidon laitoksen ohje opinnäytetöistä.
• Sotatekniikan laitos: ohje PVMoodlen työtilassa.
• Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos: ohje tutkimusryhmän kautta.

Väitöskirjan tiivistelmät laaditaan aina kahdella kielellä, joista toinen on opiskeli-
jan koulusivistyskieli ja toinen vieraskieli (esim. englanti). Vieraskielinen tiivistelmä 
osoittaa opiskelijan tuntevan tieteenalansa vieraskielisen termistön ja siten kykynsä 
seurata alansa kansainvälistä kehitystä ja tieteellistä keskustelua.

Huomionarvioista on, että väitöskirjat ovat aina julkisia. Julkiseen opinnäytteeseen 
ei voi sisällyttää salassa pidettävää tietoa.  Mahdollinen salainen tai muu erillinen 
aineisto ei (ainakaan toistaiseksi) jää MPKK:n laitoksille tai kirjaston vastuulla arkis-
toitavaksi. Siksi opinnäytetyö kirjoitetaan siten, että tuotettu ja tarkastettava työ on 
kaikilta osin julkinen. Opinnäyte tulee julkiseksi hyväksymisen myötä.

Väitöskirjan Word-taittopohja löytyy tohtoriopiskelijoiden PVMoodlen työti-
lasta.

https://tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi/ihmistieteiden-eettinen-ennakkoarviointi
https://tenk.fi/fi/eettinen-ennakkoarviointi/ihmistieteiden-eettinen-ennakkoarviointi
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/143962/SOTATLn%20ohje%20opinn%c3%a4ytet%c3%b6ist%c3%a4%20%28verkko%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Turnitin

Maanpuolustuskorkeakoululla on käytössä Turnitin, joka on tekstin alkuperäisyy-
den tarkastamiseen tarkoitettu ohjelma. Turnitin on opetuksen ja oppimisen laatua 
varmistava järjestelmä, joka auttaa opiskelijaa ja ohjaajaa näkemään, miten tekstissä 
viitataan aikaisempaan tutkimukseen ja toisten kirjoittajien teksteihin. Järjestelmä 
vertaa sinne ladatun tiedoston tekstiä laajaan tietokantaan, joka koostuu avoimen 
verkon aineistoista, Turnitinia käyttävien oppilaitosten opiskelijatöistä sekä kustan-
tajien indeksoimasta aineistosta.

Turnitin antaa palautteen opiskelijan tekstissä, jossa näkyy prosentteina saman-
kaltaisuuden lähteistä löytyvien tekstien kanssa. On tärkeä muistaa, ettei saman-
kaltaisuus tarkoita välttämättä plagiointia. Prosenttiluku on aina suhteessa tekstin 
pituuteen, eli lyhyissä teksteissä prosenttiluku voi olla huomattavasti suurempi, kuin 
pitkissä. Samankaltaisuusraportti ottaa huomioon myös oikeaoppiset lainaukset ja 
lähdeluettelon, mikä tietysti suurentaa prosenttia. Nollaprosenttiin ei tarvitse pyr-
kiä, se voi olla jopa mahdoton saavuttaa.

Opiskelijat voivat palauttaa opinnäytetyön järjestelmään ja tarkastella itsenäisesti 
alkuperäisyysraporttia opinnäytetyön koko kirjoitusprosessin aikana. Lopullisen 
palautuksen Turnitin järjestelmään opiskelija tekee itsenäisesti viimeistään sama-
na päivänä kuin opinnäytetyö palautetaan. Palautusajankohta sovitaan tarkemmin 
opinnäytetyön ohjaajan kanssa. 

Tarkemmat ohjeet järjestelmään käyttöön annetaan opintojaksolla STY22 Tutki-
musetiikka.

Väitöskirjan painatus ja kustannukset

Väittelyluvan saatuaan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä Maanpuolustuskorkeakoulun 
julkaisupäällikköön, jonka kanssa sovitaan tarkemmin menettelyt väitöskirjan pai-
nattamisesta. Opiskelija voi myös hankkia itse Maanpuolustuskorkeakoulun ulko-
puolisen kustantajan väitöskirjalleen.

Opiskelija vastaa väitöskirjansa viimeistelystä ja sopii julkaisupäällikön kanssa väi-
töskirjan sähköisen version toimittamisesta painoon ja Maanpuolustuskorkeakoulun 
käyttämään sähköiseen julkaisujärjestelmään (www.doria.fi). Julkaisupäällikkö huo-
lehtii väitöskirjojen jakelusta ja toimittamisesta myös Maanpuolustuskorkeakoulun 
kirjaamoon ja kirjastoon julkisesti esille laitettavaksi. Maanpuolustuskorkeakoulun 
tutkimusala tukee opiskelijaa maksamalla 120 kappaletta väitöskirjan painoksesta. 
Tällöin opiskelija saa 30 kappaletta väitöskirjoja omaan käyttöönsä. 

Tarkat ohjeet väitöskirjan painattamiseen liittyen löytyy tohtoriopiskelijoiden PV-
Moodlen työtilasta.
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8 Väitösprosessi
Prosessi alkaa, kun tohtoriopiskelijan väitöskirjan käsikirjoitus on saavuttanut riit-
tävän valmiusasteen, jotta sen tarkastaminen voidaan käynnistää. Väitösprosessi 
voidaan jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen: esitarkastukseen, väitöstilaisuuteen ja 
väitöskirjan hyväksymiseen. 

Esitarkastus

Väitöskirjan esitarkastus käynnistyy, kun väitöskirjan käsikirjoitus on ohjaavan 
professorin näkemyksen mukaan saavuttanut riittävän kypsyysasteen esitarkastuk-
seen asettamiseksi. Prosessin käynnistäjänä on aina opiskelija itse, mutta ohjaavalla 
professorilla on tässä merkittävä rooli. Ohjaava professori voi kannustaa opiskelijaa 
jättämään työnsä esitarkastukseen, kun se professorin mielestä täyttää väitöskirjan 
vaatimukset ja työllä on erittäin suuri todennäköisyys saada asiantuntijoilta paina-
tuslupaa puoltavat lausunnot. Ohjaava professori voi toisaalta pyytää opiskelijaa 
olemaan laittamatta työtä esitarkastusprosessiin, jos se ei ole hänen mielestään vielä 
siihen riittävän tasokas. Opiskelijalla kuitenkin on oikeus halutessaan jättää käsikir-
joituksensa esitarkastukseen. 

Esitarkastusprosessin käynnistämiseksi opiskelijan tulee jättää vapaamuotoinen ano-
mus ja sen liitteenä väitöskirjastaan kolme paperikopiota sekä työn sähköinen versio 
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaamoon osoitettuna tutkimusjohtajalle. Mikäli 
kyseessä on väitöskirjan käsikirjoitus, joka aiemmalla tarkastuskerralla ei ole saanut 
painatuslupaa, opiskelijan tulee toimittaa liitteeksi selvitys siitä, miten aiemmat esi-
tarkastusprosessissa todetut esitarkastajien esittämät puutteet tai korjausvaatimukset 
on huomioitu. Maanpuolustuskorkeakoulu käyttää pääsääntöisesti esitarkastuspro-
sessissa samoja esitarkastajia kuin aiemmillakin kerroilla. Vain perustellusta syystä 
(esim. esitarkastajan kieltäytyminen tai muu vastaava painava syy) esitarkastajia voi-
daan vaihtaa.

Esitarkastus

Lausunto 
painatusluvan 
suosittelemisesta

Väitöstilaisuus

Väitöskirjan julkinen 
puolustaminen

Väitöskir jan 
hyväksyminen
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Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusala pyytää lausunnon ohjaavalta professoril-
ta esitarkastusprosessin käynnistämiseksi ja esitarkastajaehdokkaiden nimeämiseksi. 
Tarvittaessa tutkimusala voi pyytää muitakin lausuntoja (esim. käsikirjoituksen kie-
lellisestä tasosta huomioitavaksi tutkimusneuvoston päätöksenteossa). 

Tutustuttuaan väitöskirjan käsikirjoitukseen, ohjaavan professorin lausuntoon ja 
muihin mahdollisiin lausuntoihin Tutkimusneuvosto ratkaisee, asetetaanko käsikir-
joitus esitarkastukseen. Kielteinen päätös perustellaan ja opiskelijalle varataan aika 
oikaisupyynnön tekemiseen (30 vrk). Mahdollinen oikaisupyyntö lähetetään Maan-
puolustuskorkeakoulun Kirjaamoon osoitettuna Opintoasiainosastolle. Opintoasiai-
nosasto toimittaa oikaisupyynnön asianomaiselle taholle tai suoraan tutkimusneu-
voston käsittelyyn. Tutkimusneuvostolle esitellään esitarkastuspäätöstä käsittelevään 
kokoukseen opiskelijan opintosuoritusote. Tällä varmistetaan, että tutkinto-opinnot 
ovat suoritettu hyväksytysti ennen väitöskirjan asettamista esitarkastukseen.

Ohjaava professori kartoittaa mahdolliset esitarkastajaehdokkaat. Tutkimusala var-
mistaa opiskelijalta, onko hänellä huomauttamista esitarkastajaehdokkaiden suh-
teen. Tutkimusneuvosto nimeää väitöskirjan esitarkastajat ohjaavan professorin 
esityksen perusteella. Tutkimusala lähettää heille lausuntopyynnön, väitöskirjan kä-
sikirjoituksen, arviointiohjeet sekä tarvittavat lomakkeet. 

Esitarkastajat arvioivat väitöskirjan käsikirjoituksen laadun ja antavat siitä lausun-
tonsa (yhdessä tai erikseen). Esitarkastajan tulee selkeästi ottaa kantaa, suositteleeko 
hän painatusluvan antamista käsikirjoitukselle vai ei. Ehdollisia lausuntoja ei tule 
antaa. Kaikkien esitarkastajien lausuntojen saavuttua tutkimusneuvosto tekee pää-
töksen siitä, annetaanko väitöskirjan käsikirjoitukselle painatuslupaa. Kaikkien lau-
suntojen tulee olla puoltavia, jotta painatuslupa voidaan myöntää. Esitarkastajien 
lausunnot tulevat julkisiksi tutkimusneuvoston käsittelyn jälkeen. 

Jos yksikin esitarkastuslausunnoista on kielteinen, tutkimusneuvosto ei anna pai-
natuslupaa ja päättää esitarkastusprosessin. Tuolloin opiskelijan vastuulle jää käsi-
kirjoituksen korjaaminen esitarkastuslausuntojen perusteella ohjaavan professorin 
ohjauksessa. Tarvittaessa ohjaava professori voi järjestää palaverin esitarkastajien ja 
opiskelijan kanssa, jossa läpikäydään esitarkastajien lausunnot. On kuitenkin huo-
mioitava, että esitarkastajien ei tule osallistua väitöskirjan ohjaamisprosessiin, vaan 
palaverin tarkoituksena on lausuntojen läpikäynti. 

Kun kaikki asiantuntijalausunnot ovat saapuneet, tutkimusala toimittaa lausunnot 
opiskelijalle ja ohjaavalle professorille. Tutkimusneuvoston tehtyä päätöksen pai-
natusluvasta, tutkimusala tiedottaa päätöksestä opiskelijaa, ohjaavaa professoria ja 
esitarkastajia.

Väitöstilaisuus

Väitöskirja tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudessa sen jälkeen, kun tutkimusneu-
vosto on antanut opiskelijalle esitarkastuslausuntojen perusteella painatusluvan. 
Ohjaava professori käynnistää tämän prosessin vaiheen esittämällä tutkimusneu-
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vostolle vastaväittäjää/-väittäjiä. Esityksessä on myös selostus, miten esitarkastajien 
mahdolliset kommentit on huomioitu väitöskirjan lopullisessa versiossa. Tutkimus-
ala tiedustelee opiskelijalta, onko hänellä huomauttamista vastaväittäjäehdokkaiden 
suhteen. Kustokseksi väitöstilaisuuteen tutkimusneuvosto nimeää pääsääntöisesti 
opiskelijaa ohjanneen professorin. 

Sovittuaan opiskelijan ja vastaväittäjien kanssa alustavan väitöspäivän ohjaava pro-
fessori esittää ja Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusjohtaja hyväksyy väitöspäi-
vämäärän virallisella asiakirjalla, jonka liitteeksi tulee opiskelijan laatima ennakko-
tiedote. Maanpuolustuskorkeakoulun viestintäala vastaa väitöksen tiedottamisesta 
korkeakoulun ulkopuolisille tahoille. 

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusala laatii vastaväittäjälle virallisen kutsun ja 
toimittaa hänelle/heille väitöskirjan esitarkastetun käsikirjoituksen, esitarkastuslau-
sunnot, lopullisen painettavan väitöskirjan, väitöstilaisuuden ohjeet, väitöskirjan ar-
vosteluohjeet sekä muun mahdollisen materiaalin, jolla on merkitystä vastaväittäjän 
työskentelylle. 

Väitöstilaisuus järjestetään pääsääntöisesti Maanpuolustuskorkeakoulun tiloissa 
Santahaminassa. Väitöstilaisuuden järjestelyvastuu on sillä ainelaitoksella, jolla oh-
jaava professori toimii. Ainelaitoksen johtaja hyväksyy erillisen väitöskäskyn, jossa 
määrätään kunkin toimijan vastuut väitöstilaisuudessa. Maanpuolustuskorkeakou-
lun tutkimusala ohjeistaa tarpeen mukaan tarkemmin väitöstilaisuuden järjestä-
mistä. Väitöstilaisuuteen liittyvät ohjeistukset löytyvät myös tohtoriopiskelijoiden 
PVMoodlen työtilasta.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusala vastaa vastaväittäjien palkkioiden mak-
suista ja muiden mahdollisten kulujen (hotelli/taksimatkat) korvaamisesta. Väitös-
tilaisuuden jälkeen mahdollisesti järjestettävä kahvitilaisuus on opiskelijan omalla 
vastuulla ja omin kustannuksin toteutettavissa.

Väitöskaronkka on akateemiseen perinteeseen kuuluva väitösprosessin päätösjuhla. 
Opiskelija järjestää sen kiitokseksi vastaväittäjälle. Opiskelija on vastuussa karonkan 
järjestämisestä ja sen kustannuksista. 

Väitöskirjan hyväksyminen ja arvolauseke

Väitöstilaisuuden jälkeen kustoksen tehtävänä on varmistua, että arvolausetoimi-
kunta (vastaväittäjä(t) ja esitarkastajat) kokoontuu ja laatii esityksen väitöskirjan 
arvolauseeksi. Tämä ja vastaväittäjän/-jien lausunto toimitetaan Maanpuolustuskor-
keakoulun kirjaamoon. Mikäli esitarkastajat eivät olleet läsnä väitöstilaisuudessa, voi 
vastaväittäjän lausunto sisältää myös arvolause-ehdotuksen. Tuolloin vastaväittäjän/-
jien tulee ennen väitöstilaisuutta neuvotella arvolause-ehdotuksesta esitarkastajien 
kanssa. Kustoksella ei ole äänioikeutta arvolauseen määrittelyssä. Maanpuolustus-
korkeakoulun tutkimusala pyytää opiskelijalta kommentteja vastaväittäjän lausun-
toon ja arvolausetoimikunnan arvolause-ehdotukseen. 
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Tutkimusneuvosto käsittelee väitöskirjan hyväksymisen ja määrää väitöskirjan arvo-
lauseen arvolausetoimikunnan esityksen perusteella, huomioiden myös opiskelijan 
mahdolliset kommentit. Asian esittelee opiskelijaa ohjaava professori. 

Mikäli tutkimusneuvoston arvolause on arvolausetoimikunnan esityksen mukainen 
ja opiskelijalla ei ole ollut siihen huomauttamista, arvolauseeseen ei voi hakea muu-
tosta valittamalla. Jos taas arvolause poikkeaa arvolausetoimikunnan ehdotuksesta, 
on opiskelijalla oikeus tehdä asiasta oikaisupyyntö 30 vuorokauden kuluessa. Oi-
kaisupyynnön käsittelee tutkimusneuvosto ja asian ratkaisee rehtori. Tutkimusala 
tiedottaa tutkimusneuvoston päätöksestä opiskelijaa, esitarkastajia, vastaväittäjiä, 
ohjaavaa professoria ja opintohallintoa. 

Maanpuolustuskorkeakoulu käyttää seuraavia arvolauseita väitöskirjojen arvostelus-
sa: laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, cum laude 
approbatur, non sine laude approbatur, lubenter approbatur, approbatur ja improbatur 
(hylätty).

Väitöskirjan arvioitaviin osuuksiin ja arvolauseiden tarkempiin ehtoihin voi tutustua 
normissa ”Opintojen arviointi ja arvostelu maanpuolustuskorkeakoulussa” (HQ8), 
jonka asiakirjat ja liitteet löytyvät tohtoriopiskelijoiden PVMoodlen työtilasta.
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9 Valmistuminen
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori myöntää sotatieteiden tohtorin tutkinnon tut-
kimusjohtajan esittelystä, kun tutkintoon kuuluvat opinnot, mahdolliset täydentä-
vät opinnot sekä väitöskirja on suoritettu hyväksytysti. Opintoasiainosasto toimittaa 
tutkintotodistuksen liitteineen sekä lyyran valmistuneelle.

Tohtoritutkinnon aikana tarkoituksena on kerryttää henkilökohtaista asiantunti-
juutta ja verkostoitua aktiivisesti omassa tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella. Valmis-
tumisen jälkeen on opiskelijan aika hyödyntää asiantuntijuutensa avaamat työllisty-
mismahdollisuudet työelämässä.

Tohtoripromootio on valmistuneiden tohtoreiden suuri akateemisten saavutusten 
juhla. Perinteen mukaisesti tohtoripromootiossa promovoitavat tohtorit ja kunnia-
tohtorit saavat virallisen oikeuden käyttää tohtorin tunnuksia, eli miekkaa ja tohto-
rin hattua. Maanpuolustuskorkeakoulussa on järjestetty kaksi tohtoripromootiota 
vuosina 2013 ja 2018. Maanpuolustuskorkeakoulun tohtoripromootio noudattelee 
suomalaisten yliopistojen promootiomenoja unohtamatta kuitenkaan korkeakoulun 
omia historiallisia perinteitä. Esimerkiksi poiketen muista yliopistoista, Maanpuo-
lustuskorkeakoulun sotatieteiden tohtoreiden miekkoina ovat puolustusvoimien 
käyttämät miekat. Seuraavan tohtoripromootion ajankohdasta ei ole vielä päätetty.
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10 Laadunvarmistusjärjestelmä
Koulutuksen kehittämisen ja laadunvarmistuksen perustan muodostaa opintojen 
palautejärjestelmä. Palautteen perusteella toimintaa voidaan kehittää jatkuvas-
ti opintojen ja opintoja tukevien palvelujen osalta. Palautejärjestelmään kuuluvat 
opiskelijoilta kerättävät kausi-, tutkinto- ja työelämäpalautteet sekä opintojaksopa-
lautteet kaikille yhteisistä opintojaksoista. 

Kausipalaute kerätään syksyisin kaikilta tohtoriopiskelijoilta, ja siinä tarkastellaan 
kulunutta lukuvuotta. Tutkintopalaute kerätään valmistumisen jälkeen, ja siinä nä-
kökulmana on koko tutkinto-opiskeluaika. Professoreilta kerätään vuosittain kausi- 
ja tutkintopalautteen yhteydessä palautetta heidän näkökulmastaan. Opiskelija- ja 
ohjaajapalautteiden perusteella luodaan kokonaiskuvaa tutkintoon liittyvien osate-
kijöiden laadusta.  

Työelämäpalaute kerätään sotatieteiden tohtoreilta noin viisi vuotta valmistumisen 
jälkeen, jotta saadaan tietoa siitä, millaista vaikuttavuutta sotatieteiden tohtorin tut-
kinnolla on ollut henkilökohtaisella ja yhteiskunnallisella tasolla.

Opiskelijoita kannustetaan aktiiviseen palautteen antamiseen myös epävirallisesti. 
Tutkintoon ja sen toteutukseen liittyvää palautetta voi antaa ohjaavalle professorille, 
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusalalle sekä koulutussuunnittelijalle ja kurssi-
sihteerille.  

Laadunvarmistusjärjestelmä
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11 Käytännön asioita

Saapuminen Santahaminan alueelle

Santahaminan kampusalueella on rajatusti pysäköintiin käytettäviä vieraspaikkoja, 
ja kampus kuuluu yleisen pysäköinninvalvonnan piiriin. Tästä syystä on suositelta-
vaa, että kampusalueelle saavutaan julkisia kulkuneuvoja käyttämällä. Julkisilla kul-
kuneuvoilla matka Helsingin keskustasta Santahaminaan kestää noin 30 minuuttia. 
Seuraavassa on tähän liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet:

• Ota Rautatieasemalta metro itään.
• Jää pois Herttoniemessä.
• Ota metroasemalta bussi 86 Santahaminaan.
• Sotilasalueen portilla tulee esittää kulkulupa tai nimesi tulee olla ilmoitettu 

vartioille. Tällöin sinun tulee esittää virallinen henkilötodistus sotilaspolii-
sille. Lisätietoa kulkuluvasta luvussa 5.

• Jää pois ensimmäisellä käytössä olevalla, siltavartion (portin) jälkeisellä pysä-
killä. Maanpuolustuskorkeakoulun kampukselle pääset kääntymällä ensim-
mäisestä tienhaarasta vasemmalle.

Pysäköintialueet opiskelijoille

Santahaminan kampusalueella opiskelijoilla on mahdollisuus pysäköidä oma ajo-
neuvonsa vain erikseen merkityille pysäköintipaikoille. Opiskelijoille on varattu 
pysäköintialue urheilukentän takana olevalla hiekkakentällä (ks. seuraavalla sivulla 
oleva aluekartta).

Käytännön asioita
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Liikkuminen Santahaminan kampuksella

Santahaminan saarella liikkuminen on sallittua ainoastaan kampusalueella. Kam-
puksen aluekartan löydät alla olevasta kuvasta: 

Keskeisimmät tilat Santahaminan kampuksella:

• Ritaritalo: Yrjö-Maunu -auditorio 
• Leijonatalo: Sotataidon laitos
• Auditoriotalo: Auditoriot, luokkahuoneet ja sotilaskoti
• Kadettitalo: Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
• Päärakennus: Opintoasiainosasto (OAO), kielten opettajat, Sotataidon lai-

tos, luokkia, sotilaskoti
• Juhlasalirakennus: Juhlasali, ruokala, viestintä, tietohallinto
• Kapteenitalo: Sotataidon laitos 
• Santahamina-talo: Sotatekniikan laitos, sotatieteellinen keskuskirjasto, Café 

Korvike

Käytännön asioita
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Ruokailu

Santahaminan kampuksella tohtoriopiskelijoita palvelee kaksi sotilaskotia (Audito-
riotalossa sekä Päärakennuksessa) sekä Café Korvike Santahamina-talossa. Näistä 
voi ostaa virvokkeita ja pientä syötävää. 

Lounasta tarjoillaan Maanpuolustuskorkeakoulun varuskuntaravintola Ignatiuk-
sessa, joka sijaitsee Juhlasalirakennuksessa. Ruokailun voi maksaa Leijona Catering 
-kortilla, käteisellä tai pankki-/luottokortilla. Viikoittaiset ruokalistat on nähtävillä 
Leijona Cateringin kotisivuilla.

Käytännön asioita

https://leijonacatering.fi/ruokalistat/
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12 Linkkejä 

Tohtorikoulutukseen hakeminen

ST opinto-opas

Tutkimushankkeet

Aurora

Tutkimuseettinen  
neuvottelukunta (TENK)

PVMoodlen työtila

Opinto-oppaat

Tutkimusalat

MPKK:n kirjasto

Joopas

maanpuolustuskorkeakoulu.fi/tohtoriksi

Sotatieteiden tohtorin  
opinto-opas

maanpuolustuskorkeakou-
lu.fi/tutkimushankkeet

aurora-tietokanta.fi 

tenk.fi/fi 

Sotatieteiden tohtorikoulutusohjelma

maanpuolustuskorkeakou-
lu.fi/opinto-oppaat

maanpuolustuskorkeakou-
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