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Upseerin työ
Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta 
edellytetään kaikissa tilanteissa aluevalvon-
taa ja kykyä maamme puolustamiseen. 
Puolustusvoimien tehtävät ovat Suomen 
sotilaallinen puolustaminen, muiden viran-
omaisten tukeminen ja osallistuminen kan-
sainväliseen kriisinhallintaan. Puolustus-
voimat muodostuvat Pääesikunnasta ja sen 
alaisista laitoksista, Maanpuolustuskorkea-
koulusta, Maavoimista, Merivoimista sekä 
Ilmavoimista. Puolustusvoimissa palvelee 
runsaat 15 000 palkattua henkilöä.

Upseerit toimivat koulutus-, johto-, suun-
nittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Tehtävät 
vaihtelevat puolustushaarasta ja aselajista 
riippuen. Upseeri työskentelee aluksi varus-
miesten kouluttajana. Virkauran edetessä 
tehtäväkirjo laajenee ja mahdollisuudet ovat 
monipuoliset.

Yhä useampi upseeri toimii uransa aika-
na myös ulkomailla. Upseereita palvelee        
esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioissa, 
kansainvälisissä esikunnissa, lähetystöissä 
ja edustustoissa. Tehtävätasot vaihtele-
vat   nuoren upseerin tehtävistä kenraalin 
tehtäviin.

Upseeriksi opiskellaan Maanpuolustus-
korkeakoulussa. Upseerin ammatti on 
jatkuvasti kehittyvä ja työn vaatimukset 
ovat moninaiset. Tiedon määrän jatkuvasti 
lisääntyessä ja tekniikan kiihtyvästi kehit-
tyessä upseerin on kyettävä vastaamaan 
muutoksen luomiin haasteisiin ja sitoudutta-
va ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. 
Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos sekä 
kouluttaa että kannustaa henkilöstöään ke-
hittämään ammattitaitoaan ja osaamistaan.

Upseerin uraan kuuluu jatkuva täydennys- 
ja jatkokoulutus, mikä vaikuttaa myöhem-
piin ylennyksiin ja uralla etenemiseen. Up-
seerien palkkataso vaihtelee tehtävästä 
sekä kokemuksesta riippuen: upseerit 
saavat palkkaa tehtävän vaativuuteen ja 
henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustu-
van palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Upseerilta vaaditaan johtamis-, organisoin-
ti- ja yhteistoimintakykyä, oma-aloitteisuutta 
sekä rohkeutta itsenäiseen työskentelyyn 
ja päätöksentekoon. Erilaisten ihmisten 
kanssa on tultava toimeen vaativissakin 
olosuhteissa. Upseeri on vastuussa paitsi 
tehtävien toteuttamisesta ja yksikkönsä 
tehokkuudesta, myös henkilöstönsä hyvin-
voinnista, yhteishengen luomisesta sekä 
työ- ja palvelusturvallisuudesta. 

Upseerin tehtävät edellyttävät sekä henkistä 
että fyysistä kestävyyttä. Oman toimintaky-
vyn ylläpitäminen on välttämätöntä. Puo-
lustusvoimat ja Rajavartiolaitos tarjoavat 
monipuolisia mahdollisuuksia liikunnalle ja 
kunnon ylläpidolle myös työajalla.

Upseerin ammatin erityispiirteenä on voi-
makas yhteenkuuluvuuden tunteen ja am-
mattiylpeyden lujittama yhteisöllisyys, joka 
muodostuu sotilasperinteiden katkeamatto-
masta ketjusta, modernin yliopisto-opetuk-
sen tarjoamista akateemisista ja ammatil-
lisista tiedoista ja taidoista sekä kyvystä 
varautua ja vastata tulevaisuuden haastei-
siin.
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Maanpuolustus-
korkeakoulu
Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK)  on 
sotatieteellinen korkeakoulu, josta valmis-
tuvat upseerit sijoittuvat Puolustusvoimien 
(PV) ja Rajavartiolaitoksen (RVL) tehtäviin. 
MPKK:n tehtävänä on edistää sotatieteel-
listä tutkimusta, antaa tutkimukseen ja alan 
parhaisiin käytäntöihin perustuvaa sotatie-
teellistä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoi-
ta palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. 
Tehtäviään hoitaessaan MPKK toimii vuoro-
vaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa 
sekä edistää tutkimustulosten yhteiskunnal-
lista vaikuttavuutta. 
 
Maanpuolustuskorkeakoulu suunnittelee ja 
järjestää sotatieteiden kandidaatin ja mais-
terin, yleisesikuntaupseerin sekä sotatie-
teiden tohtorin tutkintoihin johtavan koulu-
tuksen. MPKK johtaa sotilaslaitoksissa ja 
RVL:een kuuluvassa Raja- ja merivartiokou-
lussa (RMVK) annettavaa sotatieteellisiin 
tutkintoihin kuuluvaa opetusta. MPKK antaa 
täydennyskoulutusta puolustushallinnon ja 
RVL:n korkeakoulutetulle siviilihenkilöstölle. 
Lisäksi se järjestää tehtävätasoista ja hen-
kilöstöalan toimialakohtaista täydennyskou-
lutusta PV:n ja RVL:n henkilöstölle. MPKK 
järjestää myös valtakunnalliset maanpuo-
lustuskurssit ja niiden erikoiskurssit.

Maanpuolustuskorkeakoulu jakaantuu o-
sastoihin, ainelaitoksiin ja muihin yksiköihin. 
MPKK:n toimintaa johtaa rehtori. MPKK:n 
tutkinto-opetuksesta ja opiskelijoiden up-
seerikasvatuksesta vastaavat tutkinto-osas-
tot, joita ovat Kadettikoulu sekä Jatkotut-
kinto-osasto. Tieteenalojensa tutkimus- ja 
opetusyksikköinä toimivat ainelaitokset: 
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, 
Käyttäytymistieteiden laitos, Sotahistorian 
laitos, Sotatekniikan laitos, Strategian lai-
tos ja Taktiikan laitos. Tutkintoihin johtavan 
upseerikoulutuksen rekrytoinnista, opis-
kelijoiden valinnasta, opetuksen yleisestä 
kehittämisestä yhteistoiminnassa tutkinto-
osastojen ja ainelaitosten kanssa sekä 
opinto- ja opiskelijahallintoon kuuluvien 

palvelujen tuottamisesta vastaa Opinto-
asiainosasto. MPKK:n tarvitseman vierai-
den kielten opetuksen sekä kielipalveluita 
ja -koulutusta Puolustusvoimille tuottaa Kie-
likeskus.

MPKK:n opetus ja tutkimus luovat perustei-
ta turvallisuus- ja puolustuspoliittiselle suun-
nittelulle ja päätöksenteolle sekä palvelevat 
kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden 
järjestelyjä.

Upseeriksi
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SOTATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa               
(alempi korkeakoulututkinto) suorittava 
opiskelija palvelee kadetin sotilasarvossa. 
Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 
opintopistettä ja se suoritetaan kolmessa 
vuodessa. Tutkinto sisältää:

���������������������������������������
������������������������������������
aineopintoja 50 op
���������������������������������
25 op + 25 op
���������������������������������
���������������������	

Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suorit-
tanut opiskelija nimitetään määräaikaiseen 
nuoremman upseerin virkaan, ylennetään 
luutnantiksi ja hän aloittaa työskentelyn puo-
lustushaaransa, aselajinsa tai toimialansa 
tehtävissä. Tehtävän vaativuus määrittää 
palkan vaativuusosan (JSA) ja oma suoriu-
tuminen tehtävässä vaikuttaa henkilökoh-
taiseen palkanosaan (henki). Kandidaatin 
ensimmäinen työtehtävä voi olla esimerkik-
si joukkueenjohtajan tehtävä (JSA 8, henki 
17%), jossa peruspalkka vuonna 2011 oli 2 
256,17 € kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi 
upseerille maksetaan haittatyökorvaukset, 
esimerkiksi sotaharjoituskorvaukset, virka-
ehtosopimuksen mukaan.

Kandidaatilla on mahdollisuus palvel-
la määräaikaisessa upseerin virassa 
kymmenen vuotta. Virkaa voidaan jatkaa 
Puolustusvoimien tarpeiden perusteella 
siten, että kokonaispalvelusaika virassa 
voi olla 15 vuotta. Ilmavoimien ohjaajaksi 
sekä Maavoimien ja Rajavartiolaitoksen he-
likopteriohjaajaksi koulutettavat nimitetään 
kandidaatin tutkinnon suoritettuaan vakinai-
seen upseerin virkaan. Kaikkien ilmasota-
linjan ohjaajaopintosuunnalla koulutettavien 
ohjaajien maisteriopinnot alkavat suoraan 
kandidaatin tutkinnon jälkeen. Rajavartiolai-
toksen opintosuunnilla suoritettava sotatie-
teiden kandidaatin tutkinto antaa myös jo sel-
laisenaan kelpoisuuden Rajavartiolaitoksen 
vakinaiseen nuoremman upseerin virkaan.

Upseerikoulutuksen kokonaisuus
Upseerikoulutuksen kokonaisuus muodostuu  akateemisista ja ammatillisista opin-
noista. Akateemisten opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tieteelli-
seen ajatteluun, tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen sekä työskentelyyn 
oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. Ammatillisten opintojen päämääränä on 
puolestaan antaa opiskelijalle virkatehtävissä tarvittavat ammatilliset pätevyydet ja 
osaaminen.

Sotatieteelliset perustutkinnot ovat sotatieteiden kandidaatin (SK) ja maisterin (SM) tutkin-
not. Kaikki sotatieteiden kandidaatin tutkintoa opiskelemaan hyväksytyt saavat sotatie-
teiden maisterin opinto-oikeuden. Sotatieteellisiä jatkotutkintoja ovat yleisesikuntaupseerin 
tutkinto (YE-tutkinto) ja sotatieteiden tohtorin (ST) tutkinto.
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Upseeriksi
SOTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO

Toimittuaan upseerin tehtävissä vähintään 
neljä vuotta, kandidaatilla on oikeus pa-
lata Maanpuolustuskorkeakouluun suorit-
tamaan sotatieteiden maisterin tutkinto. 
Maisterin tutkintoa suorittava upseeri pal-
velee omassa sotilasarvossaan ja ansait-
see opintojen aikana virkaehtosopimuksella 
määrättyä palkkaa. Ensimmäisenä opinto-
vuonna opiskelijan vaativuusluokka on 8 ja 
henkilökohtainen palkanosa 32%. Toisena 
opintovuonna vaativuusluokka on 9 ja hen-
kilökohtainen palkanosa 32%. Vuonna 2011 
nämä palkat olivat 2 545,42 € ja 2 788,75 
€ kuukaudessa. Palkan lisäksi opiskelijalle 
maksetaan virkamiehen päiväraha siten 
kuin virkaehtosopimuksessa määrätään.

Sotatieteiden maisterin tutkinto  (ylempi 
korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 120 
opintopistettä ja se suoritetaan kahdessa 
vuodessa. Tutkinto sisältää:
�������������������������������"����
��������������������������������������#$���
�������������������������������&������
����������������������������$���

Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorit-
taneet upseerit nimitetään vakinaiseen up-
seerin virkaan. Upseerin palkka määräytyy 
tehtävän vaativuuden mukaisesti. Tyypillisiä 
upseerin uran alkuvaiheen tehtäviä ovat 
yksikön varapäällikön tehtävät ja myöhem-
min yksikön päällikön tehtävät. Vuonna 
2011 esimerkiksi varapäällikön peruspalkka 
(JSA 10, henki 27%) oli 2 967,16 € kuu-
kaudessa ja päällikön peruspalkka (JSA 12, 
henki 27%) oli 3 563,94 € kuukaudessa.

TUTKINTOJEN RAKENNE
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SITOUTUMINEN

Maanpuolustuskorkeakoululla on velvoite 
kouluttaa juuri se määrä upseereita, jonka 
Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos tarvit-
see kyetäkseen täyttämään lain määräämät 
tehtävät. Opiskelijaksi hyväksytyn on opin-
tojen alkaessa annettava kirjallinen sitou-
mus siitä, että hän palvelee koulutustaan 
vastaavassa virassa Puolustusvoimissa, 
Rajavartiolaitoksessa tai Puolustusminis-
teriössä tutkinnon suorittamispäivästä lu-
kien sotatieteiden kandidaatin tutkinnon jäl-
keen kolme vuotta ja sotatieteiden maisterin 
tutkinnon jälkeen kaksi vuotta. Opiskelija 
voi keskeyttää opintonsa MPKK:ssa omasta 
anomuksestaan ilman, että palvelussitou-
mus astuu voimaan.

Jos asianomainen ei ota vastaan koulutus-
taan vastaavaa virkaa, irtisanoutuu virastaan 
tai irtisanotaan itsestään johtuvasta muusta 
kuin sairauden aiheuttamasta syystä palve-
lussitoumusaikanaan, hänen on korvattava 
opiskelustaan valtiolle aiheutuneet kustan-
nukset. Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnan 
opinnot suorittaneiden sitoumukset poik-
keavat edellä mainituista.

SOTATIETEELLISET JATKOTUTKINNOT

Sotatieteellisiä jatkotutkintoja ovat  yleis-
esikuntaupseerin tutkinto ja sotatieteiden 
tohtorin tutkinto. Kaikki vakinaisessa virassa 
olevat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitok-
sen upseerit opiskelevat esiupseerikurssilla. 
Esiupseerikurssi on itsenäisenä kokonai-
suutena täydennyskoulutusta esiupseerin 
tehtävätasolle. Yksinään se ei johda jatko-
tutkintoon. Esiupseerikurssin laajuus on 
vähintään 60 opintopistettä.

Esiupseerikurssin opiskelijoista noin kol-
mannes valitaan yleisesikuntaupseeri-
kurssille soveltuvuuden ja opintomenes-
tyksen perusteella. Yleisesikuntaupseerin 
tutkinnon tavoitteena on, että opiskelijat saa-
vuttavat ylimpiin upseerin tehtäviin vaadit-
tavat tiedot ja taidot. He saavat myös 
yliopistollisen jatkotutkinnon tasoiset tutkija-
valmiudet. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon 
laajuus on 140 opintopistettä.

Sotatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan 
voidaan hyväksyä hakija, joka on suorittanut 
soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon. 
Päätöksen opiskelijan valitsemisesta so-
tatieteiden tohtorintutkintoa suorittamaan 
tekee Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori 
tutkimusneuvoston esityksestä. Ulkomaa-
laiset opiskelijat hyväksyy Pääesikunnan 
päällikkö Maanpuolustuskorkeakoulun reh-
torin esityksestä. Tieteelliseen jatkokoulu-
tusohjelmaan voidaan hyväksyä sellaisia 
väitöskirjan tekijöitä, joiden väitöskirjojen 
aiheet ovat sotatieteellisiä ja kokonais-
maanpuolustuksen kannalta hyödyllisiä.
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Opiskelu
Opiskelu      
Maanpuolustus-
korkeakoulussa
Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tut-
kintoihin  johtava opetus järjestetään Maan-
puolustuskorkeakoulussa Helsingin Santa-
haminassa. Opetuksen suunnittelevat ja 
toteuttavat ainelaitokset. Sotilasammatillis-
ten opintojen sisällöstä vastaavat puolus-
tushaarat ja Rajavartiolaitos.

Maanpuolustuskorkeakoulun opetus- ja tut-
kintokieli on suomi. Opiskelijat opiskelevat 
sotatieteiden kandidaattiopintojen aikana 
puolustushaaralinjoilla: maa-, meri- ja ilma-
sotalinjalla. Rajavartiolaitoksen palveluk-
seen menevät opiskelijat muodostavat edellä 
mainittuihin linjoihin rinnastettavan rajavar-
tiolinjan. Puolustushaaralinjojen jakaan-
tuminen opintosuuntiin tapahtuu meri- ja 
ilmasotalinjojen osalta jo opiskelijavalinnas-
sa. Maasotalinjalla jakaantuminen tapah-
tuu ensimmäisen opintovuoden jälkeen 
tehtävässä aselajivalinnassa. Poikkeuksen 
tekee ilmatorjuntaopintosuunta, joka muo-
dostetaan jo ensimmäisen opiskeluvuoden 
kevään aikana. Maa- ja merisotalinjojen   
osalta rajavartiolinjojen opiskelijat valitaan 
ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Sotatieteiden kandidaattiopinnot alkavat 
yhteisesti Maanpuolustuskorkeakoulussa 
Santahaminassa yleisopinnoilla, sotatie-
teellisten oppiaineiden perusopinnoilla sekä 
kieli- ja viestintäopinnoilla. Opinnot jatkuvat 
ensimmäisen opiskeluvuoden huhtikuus-
ta elokuuhun puolustushaara-, aselaji- ja 
toimialakouluissa (PAT-kouluissa) sekä 
Raja- ja merivartiokoulussa. PAT-kouluja 
ovat Maasotakoulu, Merisotakoulu ja Ilma-
sotakoulu. Näiden lisäksi puolustushaara-
kouluksi rinnastetaan RVL:een kuuluva 
Raja- ja merivartiokoulu (RMVK). Aselaji- ja 
toimialakouluja ovat Tykistökoulu, Pioneeri- 
ja Suojelukoulu, Viestikoulu, Huoltokoulu, 
Panssarikoulu, Urheilukoulu, Utin Jääkäri-
rykmentin Helikopteripataljoona, Ilmavoi-
mien Teknillinen Koulu ja Lentosotakoulu.

Toinen opiskeluvuosi opiskellaan yhteisesti 
Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tuolloin jat-
ketaan oppiaineiden perusopintoja sekä va-
litaan pää- ja sivuaine. Toisen opiskeluvuo-
den aikana aloitetaan myös aineopinnot.

Kolmantena vuotena opiskellaan opintolin-
jojen ja -suuntien omia opintoja PAT-kou-
luissa. Tällöin keskitytään aineopintoihin ja 
sotilasammatillisiin opintoihin.

Sotatieteiden maisteriopinnoissa opiskel-
laan pääaineittain ja opinnot järjestetään 
pääosin Maanpuolustuskorkeakoulussa. 
Osa opinnoista suoritetaan puolustus-
haara-, aselaji- ja toimialakouluissa toisen 
opintovuoden syyslukukaudella.  Maisteri-
opinnoissa keskitytään pääaineen syventä-
viin opintoihin ja pro gradu -tutkielman laa-
timiseen sekä kaikille pakollisiin opintoihin.
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OPPIAINEET

Sotatieteet ovat  laaja ja moninainen 
kokonaisuus, joka sitoo yhteen sodat, krii-
sit ja niihin liittyvät turvallisuusuhat sekä 
pyrkimykset niiden ehkäisemiseen. Maan-
puolustuskorkeakoulun tieteenaloja ovat 
operaatiotaito ja taktiikka, strategia, sota-
historia, johtaminen, sotilaspedagogiikka, 
sotatekniikka, sotilaspsykologia ja sotilas-
sosiologia.

SK- ja SM-tutkinnoissa opiskeltavia pääai-
neita ovat johtaminen, sotataito, sotilaspe-
dagogiikka ja sotatekniikka. Sotataidon     
suuntautumisvaihtoehtoja ovat operaatio-
taito ja taktiikka, sotahistoria ja strategia. 
Lisäksi opetusta annetaan kielissä, viestin-
nässä ja yleisissä opinnoissa.

Johtamisen opintojen keskeisenä sisältönä 
ovat ne johtamisen osa-alueisiin liittyvät 
tiedot ja taidot, joita upseeri tarvitsee toi-
miessaan sotilasorganisaation johtajana 
erilaisissa toimintaympäristöissä ja kehit-
täessään itseään johtajana.

Sotataidon opintojen tavoitteena on, että 
opiskelija ymmärtää sotataidon merkityksen 
sodankäynnissä ja Suomen puolustusrat-
kaisuissa.

Sotilaspedagogiikka pyrkii kehittämään 
sotilaan ja yksilön toimintakykyä oppimisen 
keinoin.

Sotatekniikan keskeisin kohde on sota-
varustuksen suorituskyvyn kehittäminen, 
tehokas käyttö ja sen ylläpito.
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Opiskelu

JALKAVÄKI

Jalkaväki muodostaa Maavoimien 
selkärangan.  Valmistuneilta jalkaväen up-
seereilta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa, 
henkistä kestävyyttä, oma-aloitteisuutta 
sekä laajaa tieto- ja taitotasoa.

Jalkaväen koulutus jakaantuu jääkäri-, 
kranaatinheitin-, panssari- ja tiedustelu-
opintosuuntiin. Jääkäri-, kranaatinhei-
tin- ja tiedusteluopintosuunnan opinnot 
suoritetaan Maasotakoulussa Lappeenran-
nassa.  Panssariopintosuunnan opinnot 
suoritetaan Panssarikoulussa Parolannum-
mella. Aselajiopintojen aikana jalkaväen 
kadetit opiskelevat joukkojen keskeisen 
kaluston ja koulutusvälineistön hallintaa, 
syventävät taktisia taitojaan sekä saavut-
tavat työelämässä tarvittavat oikeudet ja 
pätevyydet.

KENTTÄTYKISTÖOPINTOSUUNTA

Kenttätykistö edustaa Maavoimien tuli-
voimaa. Tykistöjärjestelmällä vaikutetaan 
vastustajan ase- ja johtamisjärjestelmiin 
sekä joukkoihin kymmenien kilometrien 
etäisyydelle ja luodaan edellytykset 
jalkaväen toiminnalle. Tykistöjärjestelmä 
sisältää piirteitä varsin monesta aselajista: 
tulenjohtajat toimivat jalkaväen ja tiedus-
telijoiden mukana, viestimiehet vastaavat 
komentopaikkojen yhteyksistä viestijärjes-
telmään ja huolto tukee taistelevia joukkoja. 
Tykistön tulivoiman muodostavat raketin-
heittimet ja kenttätykit sekä valikoima eri-
laisia ampumatarvikkeita. Maalitiedustelu 
perustuu puolestaan tiedustelutulenjohtajiin 
ja erilaisiin sensoreihin. Kenttätykistö tar-
joaa vaihtelevia ja mielenkiintoisia tehtäviä. 
Kenttätykistöopintosuunnalla opiskelija 
erikoistuu koulutuksensa perusteella esi-
merkiksi tulenjohdon, tuliasema-, viesti- ja 
mittaustoiminnan tai tiedustelun tehtäviin. 
Kenttätykistön aselajikoulutuksen antaa 
Tykistökoulu Niinisalossa.

Maasotalinja
Maasotalinjalta valmistuneella sotatieteiden kandidaatilla on valmiudet toimia rau-
hanajan perusyksikön kouluttajana sekä sodanajan yksikön päällikkönä.  Maasota-
linjalla opiskelevat kadetit aloittavat opiskelunsa muiden puolustushaarojen kanssa 
Maanpuolustuskorkeakoulussa Helsingissä.

Seitsemän kuukauden opiskelun jälkeen opintoja jatketaan Maavoimien puolustushaarakou-
lussa Maasotakoulussa, Lappeenrannassa.  Puolustushaarakoulussa suoritettavat opinnot 
kestävät viisi kuukautta, joiden aikana opiskellaan sodanajan joukkueen- sekä taisteluam-
muntojen johtamista.  Toinen vuosi opiskellaan Maanpuolustuskorkeakoulussa, jonka aikana 
valitaan aselaji.  Maavoimien aselajit ovat jalkaväki, kenttätykistö, pioneeri ja suojelu, viesti, 
huolto sekä ilmatorjunta. Viimeinen vuosi opiskellaan Maavoimien puolustushaara- ja ase-
lajikouluissa pl. ilmatorjunta- ja helikopteriohjaajaopintosuunnan puolustushaara- ja aselaji-
koulutus, joka annetaan Ilmasotakoulussa.

Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkiksi rauhanajan perusyksikön 
varapäällikköinä ja päällikköinä sekä sodanajan joukkoyksikön komentajina.  Sotatieteiden 
maistereilla on mahdollisuus edetä urallaan edelleen vaativampiin Maavoimien tehtäviin.
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PIONEERI- JA SUOJELUOPINTOSUUNTA

Pioneeriaselaji tarjoaa mielenkiintoisia ja 
haastavia tehtäviä pioneeri- ja suojelu-
alalla. Pioneeri- ja Suojelukoulu sijaitsee 
Keuruulla. Suojelutoimintaan kuuluvat 
suojelutiedustelu, puhdistaminen ja pelas-
tustoiminta. Suojelutiedustelulla pyritään 
ennaltaehkäisemään joukkojen altistumi-
nen taistelu- ja muille vaarallisille aineille. 
Puhdistustoiminnalla tarkoitetaan taiste-
luaineille altistuneiden joukkojen ja ajoneu-
vojen puhdistamista ja toimintakykyiseksi 
palauttamista. Pelastustoimintaan kuuluvat 
sammutus-, pelastus ja raivaustehtävät. 
Pioneeritoiminta on rakentamista ja hävit-
tämistä sekä oman liikkeen edistämistä ja 
vastustajan hidastamista. Pioneerit raken-
tavat teitä, siltoja ja linnoitteita. Vastustajaa 
hidastetaan miinoittamalla ja hävittämällä 
hyökkääjälle edulliset etenemisurat, tiet ja 
sillat. Pioneerit myös raivaavat miinoitteita 
ja alueita, joissa on räjähtämättömiä ampu-
matarvikkeita.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄOPINTOSUUNTA

Johtamisjärjestelmäopintosuunnalla voi-
daan suuntautua joko viesti- tai elektronisen 
sodankäynnin opintoihin. Viestiaselaji on esi-
merkki nykyaikaisesta ja kehittyvästä asela-
jista. Viestitoiminnan tehtävänä on tiedon-
siirtoyhteyksien järjestäminen johtamista, 
tiedustelua ja tulenkäyttöä varten. Yhteydet 
tuotetaan nykyaikaisilla viestijärjestelmillä 
ja -välineillä. Elektronisella sodankäynnillä 
(ELSO) tiedustellaan ja häiritään kohteen 
sähkömagneettista säteilyä käyttäviä järjes-
telmiä ja suojataan omat vastaavat järjes-
telmät. ELSO on kasvava osa nykyaikaisten 
asevoimien toimintaa. Koulutus johtamis-
järjestelmäopintosuunnalla tarjoaa mielen-
kiintoisia tehtäviä erityisesti tekniikasta, tie-
tokoneista, elektronisesta sodankäynnistä 
ja sissiradiotoiminnasta kiinnostuneille. 
Onnistunut informaation välittäminen ja hal-
linta on nykyisin yksi tärkeimmistä toimin-
nan onnistumiseen vaikuttavista asioista. 
Johtamisjärjestelmäopintosuunnan kadetit 
opiskelevat aselajijakson aikana Viestikou-
lussa Riihimäellä.

HUOLTO-OPINTOSUUNTA

Huollon tehtävänä on joukkojen taistelu-
kelpoisuuden ja toimintakyvyn ylläpito 
sekä sen kehittäminen. Huoltoon kuuluu 
henkilöstön hoitoa, varustuksen kunnossa-
pitoa, täydennystä ja kuljetuksia. Tulivoiman 
kasvu, sotavarustuksen teknistyminen, 
ase- ja johtamisjärjestelmien lisääntyminen 
sekä kuljetuskaluston monipuolistuminen 
ovat lisänneet huollon tarvetta. Huolto tar-
joaa henkilöstölleen monipuolisen toimin-
taympäristön sekä haasteellisia tehtäviä 
oma-aloitteisille ja toimeenpanokykyisille 
upseereille. Huolto-opintosuunnan kadetit 
suorittavat osan opinnoistaan Huoltokou-
lussa Lahdessa.

ILMATORJUNTAOPINTOSUUNTA

Ilmatorjunnan tehtävä on suojata tais-
telujoukkoja sekä sotilas- ja siviilikohteita 
ilmahyökkäyksiltä. Aselajina ilmatorjunta  
kuuluu Maavoimiin ja toiminnallisesti il-
mapuolustukseen. Nykyaikaisella taistelu-
kentällä ilmatorjunnan merkitys on koros-
tunut ja sen vuoksi aselaji on voimakkaasti 
kehittyvä. Ilmatorjunnan pääkoulutuspaikka 
on Ilmasotakoulu Tikkakoskella. Ilmatorjun-
taopintosuunnalle haluavan hakijan tulee 
hakea maasotalinjalle.
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Opiskelu

LAIVASTO-OPINTOSUUNTA

Laivasto-opintosuunnalla opetuksen pää-
paino on merenkulussa sekä erilaisissa 
valvonta- ja johtamisjärjestelmissä. Lai-
vasto-opintosuunnalla painotetaan erityi-
sesti sotataidon ja sotatekniikan opintoja. 
Laivasto-opintosuunnalta sotatieteiden 
kandidaatiksi valmistunut voi työskennellä 
esimerkiksi aluksen aselajiupseerin tai me-
renkulku-upseerin tehtävissä. Sotatieteiden 
maisterin tutkinnon jälkeen tehtäviä voivat 
olla esimerkiksi aluksen ensimmäinen up-
seeri, keskusupseeri tai päällikkö. Laivas-
to-opintosuunnan mukana opiskelee myös 
merivartio-opintosuunta, jonka opiskelijat 
valmistuvat Rajavartiolaitoksen tehtäviin.

RANNIKKOJOUKKO-OPINTOSUUNTA

Rannikkojoukko-opintosuunnalla opetuk-
sessa painotetaan sotilaskouluttajan taitoja 
sekä perusyksikön johtamista ja taktiikkaa. 
Rannikkojoukko-opintosuunnalta sotatie-
teiden kandidaatiksi valmistuneen upseerin 
tehtävät voivat olla esimerkiksi koulut-
taja perusyksikössä tai joukkueen johtaja. 
Sodanajan tehtävänä voi olla esimerkiksi 
joukkueen johtaja tai yksikön varapäällik-
kö. Sotatieteiden maisteriksi valmistuneet 
voivat työskennellä muun muassa yksikön  
varapäällikkönä tai päällikkönä.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄOPINTOSUUNTA

Johtamis jär jeste lmäopintosuunnal la 
opetuksen pääpaino on erilaisissa valvonta-, 
johtamis- ja asejärjestelmissä. Opinnoissa 
painotetaan sotatekniikan ja sotataidon 
opintoja. Johtamisjärjestelmäopintosuun-
nalta sotatieteiden kandidaatiksi valmistu-
nut voi sijoittua esimerkiksi viestiupseerin, 
elektronisen sodankäynnin upseerin tai 
aluksen aselajiupseerin tehtäviin ja toimia 
sodan aikana niitä vastaavissa tehtävissä. 
Sotatieteiden maisterin tehtäviä voivat olla 
esimerkiksi joukkoyksikön viestiupseeri, tie-
dustelu-upseeri tai aluksen keskusupseeri.

Merisotalinja
Merivoimat tarjoavat merisotalinjalta valmistuneelle sotatieteiden kandidaatille kiin-
nostavan ja haastavan työympäristön. Laivasto-, rannikkojoukko- tai johtamisjärjes-
telmäopintosuunnalta valmistuneet upseerit toimivat omaa koulutustaan vastaavissa 
tehtävissä niin vesillä kuin rannikollakin. Merisotalinja opiskelee puolustushaara- ja 
aselajiopintonsa Merisotakoulussa Suomenlinnassa Helsingissä.

Merivoimien tehtävänä ovat merialueemme valvonta ja sen koskemattomuuden turvaaminen, 
alueloukkausten torjunta sekä maallemme elintärkeiden meriyhteyksien ja meriliikenteen suo-
jaaminen. Merivoimat on erikoistunut toimimaan rannikon ja saariston vaativissa olosuhteissa.

Motivoitunut ja hyvin koulutettu henkilöstö sekä nykyaikaista huipputekniikkaa edustava kalusto 
ovat Merivoimien tärkeimmät voimavarat. Siksi merikadettien opinnoissa painotetaan sotataitoa 
ja sotatekniikkaa.

Opinnot laivasto-opintosuunnalla aloitetaan vuosittain, mutta rannikkojoukko- ja johtamisjärjes-
telmäopintosuunnan opinnot alkavat vuorovuosina. Vuonna 2012 järjestetään rannikkojoukko-
opintosuunta. Merikadettikurssille hakevan tulee hakeutumisen yhteydessä ilmoittaa, mille opin-
tosuunnalle hän ensisijaisesti hakee. Merisotalinjalle voi hakeutua vaikkei olisi aiemmin palvellut 
Merivoimissa.
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OHJAAJAOPINTOSUUNTA

Ilmasotalinjan ohjaajaopintosuunnalla kou-
lutetaan lentoupseereita Ilmavoimien lisäksi 
myös Maavoimiin ja Rajavartiolaitokseen. 
Kaikkien ohjaajien maisteriopinnot alkavat 
muista poiketen suoraan kandidaatin tutkin-
non jälkeen, mikä mahdollistaa nousujoh-
teisen lentokoulutuksen etenemisen. Opin-
not kestävät näin ollen yhteensä kuusi (6) 
vuotta. Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnan 
mukana opiskelevat kandidaattiopinnoissa 
kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana 
myös Maavoimien ja Rajavartiolaitoksen 
helikopteriohjaajaopintosuunnan opiskeli-
jat, joiden opinnot eriytyvät kolmantena 
opiskeluvuotena. Lentokoulutus annetaan 
potkurikonekalustolla Ilmasotakoulussa Tik-
kakoskella ja harjoitushävittäjäkalustolla 
Lentosotakoulussa Kauhavalla. Ilmavoimien 
ohjaajien lentokoulutus toteutetaan lisäksi 
myöhemmin hävittäjäkalustolla lennos-
toissa. Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalta 
valmistuneet upseerit toimivat lennostoissa 
hävittäjäohjaajina ja Maavoimien helikop-
teriohjaajaopintosuunnalta valmistuneet 
upseerit helikopteriohjaajina Utin Jääkäri-
rykmentin Helikopteripataljoonassa.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄOPINTOSUUNTA

Johtamisjärjestelmäopintosuunta jakautuu 
kolmeen suuntautumisvaihtoehtoon: elek-
tronisen sodankäynnin, johtokeskus- sekä 
viestisuuntautumisvaihtoehtoon. Opinnot 
alkavat joka toinen vuosi. Koulutukseen 
voi hakeutua parillisina vuosina, kuten 
vuonna 2012. Valintatilaisuuden haastat-
teluissa tulee kertoa, mikäli on kiinnostu-
nut jostakin tietystä suuntautumisvaihtoeh-
dosta. Johtokeskusopiskelijoita valittaessa 
suoritetaan Ilmavoimien johdolla hakijoiden 
lisätestaus.

Johtokeskussuuntautumisvaihtoehdon 
valinneet koulutetaan taistelunjohtajiksi            
Ilmavoimien johtokeskuksiin. Työssään he 
koordinoivat hävittäjien käyttöä ja liikkeitä 
maasta käsin. Elektronisen sodankäynnin 
suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet 
elektronisen sodankäynnin kouluttaja- ja 
asiantuntijatehtäviin ja viestisuuntautumis-
vaihtoehto erilaisiin viestialan tehtäviin. 
Johtamisjärjestelmäopintosuunnan kadetit 
opiskelevat aselajijaksonsa Tikkakoskella.

Ilmasotalinja
Ilmasotalinjalta valmistuneet sotatieteiden kandidaatit sijoittuvat oman toimialansa 
monipuolisiin kouluttaja- ja asiantuntijatehtäviin. Myöhemmässä vaiheessa oma ky-
vykkyys ja halukkuus vaikuttavat upseerin sijoittumiseen eri tehtäviin.

Ilmavoimat on viimeisintä teknologiaa käyttävä moderni ja dynaaminen puolustushaara. Rau-
han aikana sen operatiivisia tehtäviä ovat ilmavalvonta, tunnistuslentotoiminta sekä Ilmavoi-
mien sodan ajan valmiusyhtymien tuottaminen. Kriisin aikana päätehtävänä on hävittäjä-     
konein toteutettava vastustajan ilma-alusten torjunta.

Ilmavoimien kadettikurssilla on kolme opintosuuntaa: ohjaaja-, johtamisjärjestelmä- ja len-
toteknillinen opintosuunta. Ohjaajaopintosuunnalle voi hakeutua vuosittain, kun taas johtamis-
järjestelmäopintosuunnalle ja lentoteknilliselle opintosuunnalle hakeudutaan vuorovuosina.



15

Opiskelu
LENTOTEKNILLINEN OPINTOSUUNTA

Opintosuunnalla koulutetaan upseereita 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
lentokaluston huollon ja ylläpidon tehtä-
viin. Näin varmistetaan operatiivinen 
käyttö, ylläpito, koulutus ja kehittäminen 
tukikohtaympäristössä. Lentoteknisellä 
opintosuunnalla voi suuntautumisvaih-
toehdosta riippuen erikoistua lentokone-, 
helikopteri- tai ilma-alusopintoihin (RVL). 
Opinnot järjestetään joka toinen vuosi. 
Seuraavan kerran ne toteutetaan vuonna 
2013 alkavalla kadettikurssilla. Parillisina 
vuosina opintosuunnalle valitut aloittavat 
opiskelulla työelämässä sopimussotilaana. 
Sopimussotilasjakson aikana hankitaan 
mahdollisesti puuttuva lentoteknillinen     
perusosaaminen. Tuolloin opintosuunnalle 
voivat hakeutua kaikki, jotka täyttävät up-
seerin yleiset kelpoisuusehdot.

Parittomina vuosina, kuten vuonna 2013, 
opintosuunnalle voivat hakeutua vain len-
toteknillisen aliupseerikoulutuksen suoritta-
neet tai lentokone- tai helikopteriasentajan 
tutkinnon ja lentoteknillisen peruskurssin tai 
vastaavan koulutuksen suorittaneet hen-
kilöt.

Pääosa lentotekniikan opinnoista 
suoritetaan Ilmavoimien Teknillisellä Kou-
lulla Hallissa, Jämsässä. Lentokoneopinto-
suunnalla opiskelu painottuu Ilmavoimien, 
helikopteriopintosuunnalla Maavoimien ja 
ilma-alusopintosuunnalla Rajavartiolaitok-
sen toimintaympäristöön.

Valmistuneen upseerin ensimmäiset työteh-
tävät liittyvät kiinteästi lentokaluston päi-
vittäisiin ylläpitotehtäviin ja niihin koulut-
tamiseen sekä sitä kautta oman osaamisen 
lisäämiseen lentotukikohdan eri toiminnois-
sa.
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Rajavartiolinja
Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii osana Sisä-
asiainministeriötä. Rajavartiolaitoksen toiminnan päämääränä on rajaturvallisuuden 
ylläpitäminen. Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajojen valvonta, rajatarkastuk-
set, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolus-
tus. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, kaikissa turvallisuustilanteis-
sa.

Rajavartiolaitokseen valmistuvat upseerit koulutetaan rajavartio-, merivartio-, ohjaajaopinto-
suunnalla ja lentoteknisellä opintosuunnalla. 

Rajavartiolaitoksen upseeriksi pyrkivä hakeutuu sotatieteellisiin opintoihin Maanpuolustus-
korkeakoulun päähaussa joko maasotalinjalle, merisotalinjalle tai ilmasotalinjalle. Ensim-
mäisen opiskeluvuoden jälkeen suoritetaan aselajivalinta, jossa vaihtoehtoina ovat myös 
edellä mainitut Rajavartiolaitoksen opintosuunnat. Rajavartiolaitoksen lentäjäksi pyrkivän on 
ilmoitettava toivomuksestaan jo hakuvaiheessa. Lentäjät aloittavat opintonsa Ilmavoimien 
ohjaajaopintosuunnalla.

Upseerikoulutuksen tutkintoihin sisältyvästä rajaturvallisuusalan opetuksesta vastaa Raja- ja 
merivartiokoulu. Raja- ja merivartiokoululla opetusta annetaan Espoon ja Imatran koulutus-
keskuksissa sekä Erikoisrajajääkärikomppaniassa. Rajaturvallisuusalan opinnot sisällytetään 
Maanpuolustuskorkeakoulun opetussuunnitelmaan perus-, aine- ja syventäviin opintoihin. 
Rajaturvallisuusalan opinnot painottuvat rajaturvallisuuteen ja oikeudellisiin opintoihin. Opin-
noissa korostuvat Rajavartiolaitoksen edellä mainitut päätehtävät.
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Opiskelu
Opintoetuudet
Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavalle opiskelijalle eli kadetille annetaan opiskelun 
ajaksi korvauksetta opetus, majoitus, muonitus, vaatetus, opiskeluvälineet sekä terveyden- ja 
sairaudenhoitopalvelut. Lisäksi maksetaan päivärahaa ja osa matkustamiskustannuksista.

KOTIMAAN PÄIVÄRAHA JA VARUSRAHA

Kadetin päivärahan laskentaperusteena 
käytetään Puolustusministeriön päätöksen 
mukaisesti kulloinkin voimassa olevaa val-
tion virkamiehen kokopäivärahaa. Vuon-
na 2011 laskentaperusteena käytettävä 
kokopäiväraha oli 36 €. Lisäksi naiskade-
teille maksetaan Talousvarikon määrittämä 
varusraha. Se maksetaan kaikilta niiltä 
päiviltä, jolloin opiskelija on oikeutettu ilmai-
seen vaatetukseen. Vuonna 2011 varusraha 
oli 6,75 € / viikko.

MATKUSTAMISKUSTANNUKSET

Kadetille korvataan kaksi opiskelupai-
kan ja koti- tai asuinpaikan välistä matkaa 
Suomessa jokaista täyttä opiskelukalen-
terikuukautta kohden. Matkustamiskustan-
nukset korvataan valtiolle edullisimman 
kulkuneuvon aiheuttamien kustannusten 
perusteella.
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HAKUKELPOISUUS

Hakijan tulee olla:

1) Suomen kansalainen
2) suorittanut reservin upseerin    
 koulutuksen

�� '��������� ��������
���� �������� ��-
väksyä myös reservin aliupseerin kou-
lutuksen suorittanut hakija, joka täyttää 
muut kelpoisuusehdot, jos hän ennen 
kadettikurssin alkamista suorittaa hyväk-
sytysti Reserviupseerikoulussa toimeen-
pantavan joukkueenjohtajakurssin.
�� *���������
�����������������������
ja opintosuunnalle huolimatta siitä missä 
aselajissa on suorittanut varusmiespalve-
luksensa.

3) suorittanut joko
a. suomalaisen ylioppilastutkinnon
b. vähintään kolmivuotisen ammatil-
lisen tutkinnon
c. ammatillisen opistoasteen tutkinnon
d. ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
e. ammattikorkeakoulututkinnon
f. yliopistotutkinnon tai
g. ulkomaisen koulutuksen, joka 
asianomaisessa maassa antaa kelpoisu-
uden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
�� '��������� ��������
���� �������� ��-
väksyä myös hakija jolla Maanpuolus-
tuskorkeakoulu toteaa muutoin olevan 
opintoja varten riittävät tiedot ja valmiu-
det.

Haku sotatieteiden kandidaatin ja 
maisterin tutkintoihin johtavaan 
koulutukseen
Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittamaan voi hakeutua kahta eri reittiä:

- päähaussa maasotalinjalle ja merisotalinjalle sekä ilmasotalinjan johtamis-  
 järjestelmäopintosuunnalle ja lentoteknilliselle opintosuunnalle hakeutuvat,
- erillishaussa Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalle ja helikopteriohjaajaopin-  
 tosuunnille hakeutuvat.
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Hakeminen
4) henkisen ja fyysisen kuntonsa 
sekä terveytensä, elämäntapojensa   
puolesta että muutoin upseerin ammat-
tiin sopiva

�� *������� ����� ������ ��������-
poisuusluokkaan A.
�� ;����� ����� ���������� <$���
2000 Hz) olla 20 dB tai parempi. 
Puhealueen ulkopuolella kuulo voi 
olla huonommassa korvassa korkein-
taan 40 dB kahdella taajuusalueella tai 
molemmissa korvissa korkeintaan 40 
dB yhdellä taajuusalueella.
�� =������
���� �������������� ���
näkökykyyn, väriaistiin ja muihin fysio-
logisiin ominaisuuksiin liittyviä erityis-
vaatimuksia. Hakijalla ei saa olla 
meritautitaipumusta, keliakiaa eikä 
herkästi oireilevaa laktoosi-intolerans-
sia. Lisäksi laivasto-opintosuunnalle 
hakevalta vaaditaan muun muassa 
virheetön näöntarkkuus (1,0/1,0 ilman 
silmälaseja) ja tarkka väriaisti.
�� >
����������� �������������
opintosuunnalla on näkökykyvaatimus: 
lasien maksimivahvuutena saa olla e-
��������?�@��C$����������C����&�������
����������� D� �	�	� ��� ������� �������&	�
Hakijalla ei saa olla voimakasta aller-
giaa.
�� '������ ������������� �����
������
on esitetty Terveystarkastusohjees-
sa (TTO 2008), joka on luettavis-
sa esimerkiksi internet-osoitteesta                       
���	�����������
��	�� F� G��������� F�
Sotilaslääketieteen Keskus / Aineistoa 
/ Liitteet.
�� '�����������
�������� ����������������
valintalautakunnan esityksestä poike-
ta. Hakea siis voi, vaikka ei täyt-
täisikään täysin edellä mainittuja erityi-
siä terveydellisiä kriteerejä. Hakemus 
ja perustelut vaatimuksista poikkeami-
selle tulee toimittaa liiteasiakirjojen 
mukana.

5) enintään 26-vuotias.
�� >������� ��� ������ ��������������� ���-
kinnon suorittaneita.
�� >���������� �������� �������� ��������
koulutustaustan, koulutusvaihtoehtoha-
lukkuuden tai työkokemuksen perusteel-
la.

Hakija, joka katsoo omaavansa opintoja 
varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämät-
tä kuitenkaan edellä todettuja pohjakoulu-
tusvaatimuksia, voi hakea MPKK:lta lupaa 
osallistua pääsykokeeseen toimittamalla 
sitä koskevan perustellun hakemuksen kou-
lutusselvityksineen.

Ikärajasta voidaan poiketa MPKK:n reh-
torin päätöksellä. Ikärajasta poikkeamisen 
perusteena voi olla hakijan koulutustausta, 
hakemuksessa ilmoitettu koulutusvaihto-
ehtohalukkuus ja hakijan sopivuus siihen 
tai hakijan toimiminen Puolustusvoimien tai 
Rajavartiolaitoksen virassa. Yli 26-vuotiaan 
hakijan tulee toimittaa vapaamuotoinen pe-
rusteltu hakemus ikärajasta poikkeamiseen 
hakemuksen liiteasiakirjojen mukana.
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HAKUMENETTELY 

Maanpuolustuskorkeakoulun päähakuun 
haetaan valtakunnallisessa, yliopistojen 
sähköisessä yhteishaussa. Hakemuksen 
voi täyttää ja lähettää internetissä osoittees-
��� ���	������������	�	� *�������� �����
5.3.2012 ja päättyy 3.4.2012 kello 16.15, 
jolloin hakemuksien tulee olla tallennettuna 
järjestelmään. Myöhästyneitä hakemuksia 
ei oteta huomioon.

Hakemus kannattaa täyttää hyvissä ajoin 
ennen hakuajan päättymistä. Hakemuksen 
täyttämisessä tarvitaan tietoja tutkintotodis-
tuksista, joten tarvittavat paperit on hyvä 
ottaa valmiiksi esille. Järjestelmä ohjaa 
hakemuksen täyttämisessä ja ilmoittaa sen 
tallentumisesta järjestelmään. 

Hakulomaketta täyttäessä täydentävänä 
kysymyksenä kysytään, mille linjalle tai 
opintosuunnalle haetaan. Mikäli haetaan 
useammalle kuin yhdelle linjalle tai opin-
tosuunnalle, tulee preferenssijärjestys 
merkitä. Vuonna 2012 toteutettavat linja-
vaihtoehdot päähaussa ovat:

- maasotalinja
- merisotalinja / laivasto-opintosuunta
- merisotalinja / 
  rannikkojoukko-opintosuunta
- ilmasotalinja /
  johtamisjärjestelmäopintosuunta.

Paperisen hakulomakkeen tilaaminen on 
mahdollista hakuaikana arkisin kello 12 - 15 
välisenä aikana Opetushallituksen valtakun-
nallisesta yliopistohaun neuvontapalvelus-
ta: puhelimitse 020 690 696 (suomeksi) ja 
020 690 698 (ruotsiksi). Neuvontapalvelu 
palvelee lisäksi yleisissä yhteishakuun ja 
������������	�� ��������� ����������� ����-
myksissä.

Lisätietoja voi kysyä Maanpuolustus-
korkeakoulun Opintoasiainosaston                    
Rekrytointi- ja valintasektorilta sähköpos-
titse osoitteesta opintoasiainosasto.mpkk@

�	���������������
���������#WW�$X��#��C�
0299 530 330 ja 0288 530 106.
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Hakeminen
HAKEMUKSEN LIITTEET 

Hakijan tulee lähettää postitse:

1) suostumus huumetestaukseen 
(lomake ”Yleinen suostumus huume-
testiin”)

�� G���������� ���
�������������� ��� �-
make on saatavilla internetsivuiltamme 
���	����������	�	

2) suostumus turvallisuusselvi-
tykseen (lomake ”Turvallisuusselvitys-
hakemus”)

�� G������������������������������������
lomake on saatavilla internetsivuiltamme 
���	����������	�	

3) kopio viimeisimmästä sotakoulu-
todistuksesta 

a. reserviupseerikoulun todistus,
b. aliupseerikoulun todistus,
c. todistus reserviupseerikoulutusta 
vastaavasta koulutuksesta (esimerkiksi 
joukkueenjohtajakurssin suorittamises-
ta),
d. Maanpuolustusopiston opistoup-
seerin tutkintotodistus,
e. Maanpuolustuskorkeakoulun up-
seerin perusopintojen todistus tai
f. määräaikaisen reserviupseerin 
virkaan johtavasta koulutuksesta saatu 
opintosuoritusote.
�� Z������������������� ����� ���-
toitetaan hakijan motivaatiota, ammattiin 
soveltuvuutta ja kiinnostusta alaan.
�� =����������������������������������-
upseerikurssin (AUK) että reserviupseeri-
kurssin (RUK), kannattaa molemmista 
lähettää todistus.

4) kopio korkeakoulukelpoisuutta 
osoittavasta koulutuksesta, jos se on 
jokin muu kuin suomalainen ylioppilas-
tutkintotodistus.

�� [������ �WW�� ���� ���� ������� ����-
pilastutkintonsa suorittaneiden hakijoiden 
ylioppilastutkintotiedot saadaan suoraan 
ylioppilastutkintolautakunnalta sähköisen 
hakija- ja opinto-oikeusrekisterin kautta.
�� ;������ #��#� ��
��������� �����
toimittaa korkeakoulukelpoisuutta osoit-
tavat todistusjäljennökset viimeistään 
10.6.2012 kello 16.15.
�� \

�������� ���������� �����������-
den tulee toimittaa jäljennökset sekä 
päättötodistuksestaan että näyttötodis-
tuksestaan.

Liitteiden tulee olla perillä viimeistään 
12.4.2012 klo 16.15 osoitteessa:

Maanpuolustuskorkeakoulu
Opintoasiainosasto / 
Rekrytointi- ja valintasektori
PL 7
00861 Helsinki

Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. 
Suostumuksissa huumetestaukseen ja tur-
vallisuusselvitykseen tulee olla hakijan alku-
peräinen allekirjoitus. Hakijaa saatetaan 
pyytää esittämään alkuperäiset todistukset. 
Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa 
opiskelupaikan menettämiseen.
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PÄÄSYKOE

Pääsykokeella mitataan hakijan koulutetta-
vuutta, motivaatiota, ammattiin soveltuvuutta 
ja kiinnostusta alaan. Pääsykoe järjestetään 
Maanpuolustuskorkeakoulussa Helsingissä 
7.-11.5.2012. Pääsykokeeseen kutsutaan 
korkeintaan 600 hakukelpoisuusehdot täyt-
tävää ja vaaditut suostumukset antanutta 
hakijaa. Kutsut pääsykokeeseen ja ilmoituk-
set valintamenettelyssä karsiutuneille pos-
titetaan 16.4.2012 mennessä.

Hakijat kutsutaan pääsykokeeseen 
neljässä osastossa:

1. osasto 7. - 8.5.2012
2. osasto 8. - 9.5.2012
3. osasto 9. - 10.5.2012
4. osasto 10. - 11.5.2012

Hakija voi ilmoittaa halukkuutensa tiettyyn 
pääsykoeosastoon täyttäessään hakulo-
maketta. Osastot pyritään muodostamaan 
halukkuuksien mukaisesti. Tilojen rajalli-
suuden vuoksi kaikille ei kuitenkaan voida 
taata ensisijaisen halukkuuden toteutumis-
ta.

Pääsykokeeseen kuluu jokaiselta hakijalta 
kaksi päivää. Hakijat voivat yöpyä pääsyko-
keen välisen yön Maanpuolustuskorkea-
koululla. Maanpuolustuskorkeakoulu tar-
joaa hakijoille myös ruoan kokeen aikana.

Pääsykoe koostuu soveltuvuuskokeesta ja 
valintakokeesta. Soveltuvuuskokeeseen 
kuuluu persoonallisuus- ja kykytestit, ryh-
mäkoe ja haastattelu. Valintakokeeseen 
kuuluu 12 minuutin juoksutesti, aineistokoe 
ja lääkärintarkastus sekä erikseen määrät-
täville hakijoille tehtävä huumetesti. 
Pääsykokeen aikana kaikilta siihen osallis-
tuneilta kerätään palaute.

Pääsykokeeseen kutsutun hakijan on otet-
tava mukaansa alle kuusi kuukautta van-
ha lääkärintodistus terveydentilastaan. 
Lääkärintodistuksen tulee sisältää tulok-
set kuulotutkimuksesta ja värinäkökyvystä 
(SAlääk 1141, tutkitun kappale). Kaikki 
hakijat suorittavat lääkärintarkastuksessa 
värinäkötestin.

Varusmiespalvelusta suorittavan hakijan on 
lisäksi tuotava mukanaan viimeisin hänestä 
������ �������������C� ����� �������� �������C�
vertaisten ja esimiesten arviot sekä itsearvi-
on lukuarvoineen. Reservissä olevan haki-
���� ��� ��������� ������ ��������������C� ������
tarvittava tieto on saatavilla varusmiespalve-
luksen ajalta taltioituna tietojärjestelmistä. 
Opistoupseerin tehtävässä olevat tuovat 
valintatilaisuuteen viimeisimmän vahviste-
tun kehityskeskustelunsa suoritusarvioin-
nin.

Pääsykokeessa käytetään siviiliasua. Haki-
jalla pitää olla mukanaan lääkärintodistuk-
���� ��� ��������������� ���� �������������������
lisäksi liikuntavarustus 12 minuutin juok-
sutestiä varten, henkilökohtaiset hygieni-
avälineet sekä majoittumisvälineet (makuu-
pussi tai vastaava).

Ohjeita 12 minuutin juoksutestin harjoitte-
luun on saatavilla internetistä osoitteesta 
���	�����������
��	�� ����� ���
��������
����������������]FF���	�������������	��F�*��-
joittelu / Juoksu / Paranna Cooper-tulostasi. 
Mikäli hakija ei sairauden tai vamman takia 
voi suorittaa 12 minuutin juoksutestiä, on 
hänellä oltava siihen liittyvä lääkärintodistus 
mukanaan saapuessaan pääsykokeeseen. 
12 minuutin juoksutesti järjestetään tarvit-
taessa kesäkuun aikana niille hakijoille, 
jotka eivät lääketieteellisin perustein kykene 
suorittamaan testiä pääsykokeiden aikana.
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Hakeminen
PÄÄSYKOKEEN OHJELMA

PÄÄSYKOKEEN 2012 OHJELMA
ENSIMMÄINEN PÄÄSYKOEPÄIVÄ

I JOUKKUE II JOUKKUE III JOUKKUE IV JOUKKUE V JOUKKUE
klo 09.00 mennessä Ilmoittautuminen

klo 09.15 - 09.45 Pääsykokeen alkupuhuttelu

klo 10.00 - 14.00 Soveltuvuuskokeen kykytesti

klo 14.00 - 15.00 Lounas

klo 15.00 - 18.30 Soveltuvuuskokeen persoonallisuustesti

klo 18.30 - 19.30 Päivällinen

klo 19.30 alkaen Aineistokoemateriaalin jako ja omatoiminen opiskelu

TOINEN PÄÄSYKOEPÄIVÄ
I JOUKKUE II JOUKKUE III JOUKKUE IV JOUKKUE V JOUKKUE

klo 08.00 - 09.00 12 minuutin juok-
sutesti

Lääkärin tarkastus Ryhmäkoe Haastattelu Palautteen keruu

klo 09.00 - 10.00 Palautteen keruu 12 minuutin juok-
sutesti

Lääkärin tarkastus Ryhmäkoe Haastattelu

klo 10.00 - 11.00 Haastattelu Palautteen keruu 12 minuutin juok-
sutesti

Lääkärin tarkastus Ryhmäkoe

klo 11.00 - 12.00 Lounas Lounas Lounas 12 minuutin juok-
sutesti

Lounas

klo 12.00 - 13.00 Ryhmäkoe Haastattelu Palautteen keruu Lounas Lääkärin tarkastus

klo 13.00 - 14.00 Lääkärin tarkastus Ryhmäkoe Haastattelu Palautteen keruu 12 minuutin juok-
sutesti

klo 14.30 - 16.30 Aineistokoe

klo 16.30 - 17.15 Pääsykokeen loppupuhuttelu

klo 17.30 alkaen Päivällinen

LISÄTESTIT MERIVOIMIEN LAIVASTO-
OPINTOSUUNNALLE

Merisotalinjan laivasto-opintosuunnalle ha-
keville järjestetään yhteisen pääsykokeen 
lisäksi soveltuvuuden testaus sekä fysiolo-
giset ja psykologiset testit.

Merisotakoulun johtamat kaksipäiväiset fysi-
ologiset ja psykologiset testit järjestetään 
14.5. - 15.6.2012 Air Medical Centerissä, 
Meilahdessa Helsingissä sekä Maanpuolus-
tuskorkeakoulun Käyttäytymistieteiden lai-
toksella Tuusulassa. Merisotakoulu kutsuu 
lisätesteihin osallistuvat 14.5.2012 alkaen.

LISÄTESTIT ILMAVOIMIEN JOHTAMIS-
JÄRJESTELMÄOPINTOSUUNNALLE

Ilmasotalinjan johtamisjärjestelmäopinto-
suunnalle hakeville järjestetään yhteisen 
pääsykokeen lisäksi soveltuvuuden tes-
taus.

Ilmasotakoulun johtama testipäivä järjest-
etään viikon 22 aikana Maanpuolustus-
korkeakoulun Käyttäytymistieteiden laitok-
sella Tuusulassa. Ilmasotakoulu kutsuu 
lisätestiin osallistuvat 14.5.2012 alkaen.
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HAKUKELPOISUUS

Yleiset hakukelpoisuusehdot ohjaajaopinto-
suunnalle ovat samat kuin päähaussa.

Erityisenä hakukelpoisuusehtona on, että 
ohjaajaopintosuunnalle hakeva on suorit-
tanut lentoreserviupseerikurssin (LENTO-
RUK). Lisäksi hakijan tulee olla:

1) alle 23-vuotias
2) palveluskelpoisuusluokkaa A
3) fysiologisilta mitoiltaan

a. pituus 165-190 cm
b. paino 55-92 kg
c. näkö molemmissa silmissä Landoltin 
C-taululla parempi kuin 1,25 ja tasanäkö 
(silmä- ja piilolasit sekä leikkauksilla kor-
jattu näkö eivät ole sallittuja)
d. virheetön värinäkö
e. selän istumapituus 81-100 cm
f. reiden pituus 55-67 cm
�� Z���� ����
�������� ��� ������� �������
(SP ja RP) mitataan valintojen aikana eri-
tyisellä mittalaitteella.
�� =����� �������� ��� ���_������ <����C�
astma, ihottumat), pyydämme liittämään 
hakemukseen tarkat selvitykset oireiden 
esiintymisestä, tutkimuksista, sairas-
tumisiästä ja oireiden viimeaikaisesta 
esiintymisestä. Allergia ei välttämättä 
ole karsiva tekijä. Tarvittaessa suoritam-
me allergiatestejä ja mahdollisia muita 
tarkempia tutkimuksia.

Lisähakumahdollisuus on Ilmavoimien 
varusmiesohjaajakurssien LENTORUK:n 
ulkopuolella reserviupseerikoulutuksen 
käyneillä henkilöillä, joilla on siviililentolupa-
kirja (PPL). Siviililentolupakirjan omaavilla 
tulee olla myös VN1-lentokoulutusohjel-
maa vastaava mittari- ja taitolentokoulutus. 

Lisähaulla kurssille hakevat suorittavat huh-
ti-toukokuun aikana LENTORUK:n valinta-
kokeiden yhteydessä Ilmavoimiin vaadit-
tavat psykofysiologiset testit. Jos lisähaun 
kautta opintosuunnalle hakeva henkilö to-
detaan alustavasti kurssille kelpaavaksi, 
hänet kutsutaan heinäkuussa tapauskohtai-
sesti järjestettävälle perehdyttämisjaksolle.  
Perehdyttämisjakso koostuu lentokoulutus-
teorioista ja lentopalveluksesta. Perehdyt-
tämisjakson jälkeen hakijasta tehdään arvio 
lentopalvelukseen sopivuudesta. Tämän 
jälkeen hänen paikkansa kurssilla joko vah-
vistetaan tai perutaan.

HAKUMENETTELY

Hakemus liitteineen tulee tehdä hakulomak-
keelle ”Hakemus Maanpuolustuskorkea-
kouluun sotatieteiden kandidaatin ja mais-
terin tutkintoihin johtavaan koulutukseen / 
OHJAAJAOPINTOSUUNNALLE”. Haku-
lomakkeita saa Ilmasotakoulusta Lentore-
serviupseerikurssin johtajalta, kapteeni 
Harri Niemeltä

�� ����&������]������	���
��
�	�
�� ������
��]��#WW�#$`�##�	

Hakuaika alkaa 5.3.2012 ja päättyy 3.4.2012 
kello 16.15, jolloin hakemuksien tulee olla 
perillä osoitteessa:

Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona / ILMAVRUK
Kadk 99. ohjaajaopintosuuntien haku
PL 7
41161 TIKKAKOSKI

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomi-
oon.

Erillishaku Ilmavoimien ohjaaja- ja 
helikopteriohjaajaopintosuunnille
Tämä erillishaku koskee hakeutumista Ilmavoimien ohjaajaksi sekä Maavoimien ja 
Rajavartiolaitoksen helikopteriohjaajaksi.
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Hakeminen
HAKEMUKSEN LIITTEET

Hakemukseen tulee liittää seuraavat 
jäljennökset ja allekirjoitetut suostumuk-
set:

1) todistus tai todistukset korkea-
koulukelpoisuutta osoittavasta koulu-
tuksesta (esimerkiksi kopio ylioppilas-
todistuksesta tai ammattikoulun tai 
-opiston päättötodistuksesta),
2) kopio viimeisimmästä sotakoulu-
todistuksesta (esimerkiksi Reserviup-
seerikoulun todistus)

�� ;����� #��#� ������������������-
kurssilta kotiutuvien tulee toimittaa todis-
tuskopiot Ilmasotakouluun viimeistään 
13.6.2012 kello 16.15.

3) suostumus huumetestaukseen 
(lomake ”Yleinen suostumus huume-
testiin”)

�� G���������� ���
�������������� ��� �-
make on saatavilla internetsivuiltamme 
���	����������	�	

4) suostumus turvallisuusselvi-
tykseen (lomake ”Turvallisuusselvitys-
hakemus”)

�� G������������������������������������
lomake on saatavilla internetsivuiltamme 
���	����������	�	

Liitteiden tulee olla perillä viimeistään 
12.4.2012 klo 16.15.

Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. 
Suostumuksissa huumetestaukseen ja tur-
vallisuusselvitykseen tulee olla hakijan alku-
peräinen allekirjoitus. Hakijaa saatetaan 
pyytää esittämään alkuperäiset todistukset. 
Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa 
opiskelupaikan menettämiseen.

VALINTATILAISUUS

Ainoastaan lisähaun kautta hakevat            
osallistuvat erilliseen valintatilaisuuteen, 
joka järjestetään huhti-toukokuun aikana, 
LENTORUK:n valintakokeiden yhteydessä. 
Lentosotakoulun valintaupseeri kutsuu 
hakukelpoiset hakijat valintatilaisuuteen 
hakuajan päättymisen jälkeen. Valinta-
tilaisuus sisältää Ilmavoimiin vaadittavat 
psykofysiologiset testit. Lisäksi hakijoiden 
tulee osallistua 12 minuutin juoksu- ja li-
haskuntotestiin kesäkuussa.

LENTORUK:lta suoraan kadettikurssille 
hakeville ei järjestetä erillisiä valintakokeita. 
Aikaisemmin LENTORUK:lla palvelleet kut-
sutaan tarvittaessa fyysisiin testeihin kesä-
kuussa.
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VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

Valintapisteet määräytyvät alkupisteiden 
ja pääsykoepisteiden perusteella muiden 
kuin Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalle 
hakeutuvien osalta. Valintapisteiden enim-
mäismäärä on 165. Tarkemmat tiedot va-
lintapisteiden määräytymisestä löytyy in-
����������� ������������ ���	����������	�� F�
Valintapisteet.

Alkupisteet muodostuvat aikaisemmista 
opinnoista annettavista pisteistä ja viimei-
simmästä sotakoulutodistuksesta annet-
tavista pisteistä. Alkupisteitä voi saada 
yhteensä 85.

Pääsykoepisteet muodostuvat pääsyko-
keessa suoritettavien soveltuvuusarvioin-
nin kokonaispistemäärästä, aineistokokeen 
pisteistä ja fyysisen kunnon testauksessa 
saavutetuista pisteistä. Pääsykoepisteiden 
maksimimäärä on 80 pistettä.

Soveltuvuusarvioon sisältyvät psykolo-
giset testit, ryhmäkoe, haastattelu sekä 
varusmieskoulutuksen soveltuvuusarviot, 
varusmieskoulutuksen loppuarviointi ja 
johtajaindeksi. Opistoupseereilla varus-
mieskoulutuksen loppuarvioinnin ja johta-
jaindeksin sijasta huomioidaan viimeisim-
män kehityskeskustelun suoritusarviointi. 
Soveltuvuusarvioinnin kokonaispistemäärä 
määräytyy näiden eri osatekijöiden yhteis-
vaikutuksesta, jonka määrittää soveltu-
vuuden arviointiin erikoistunut psykologi. 
Soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan johta-
jaominaisuuksia, motivaatiota ja oppi-

misedellytyksiä. Soveltuvuuskokeeseen 
ei voi valmistautua etukäteen. Sovel-
tuvuusarvioinnin maksimipistemäärä on 50. 
Soveltuvuusarviointi voi olla karsiva.  

Aineistokoe perustuu hakijoille koetta 
edeltävänä päivänä jaettavaan tieteelliseen 
artikkeliin tai muuhun materiaaliin, johon 
hakijoilla on aikaa tutustua. Ennen varsi-
naista koetta materiaali kerätään pois. Es-
seevastausta edellyttäviin kysymyksiin tulee 
vastata materiaalin perusteella. Aineistoko-
keeseen ei voi valmistautua etukäteen. Ai-
neistokokeen maksimipistemäärä on 25.

Fyysisen kunnon testin (12 minuutin juok-
sutestin) rajat ovat samat sekä naisille että 
miehille. Maksimipistemäärä testistä on 5 
pistettä, jonka saa juoksemalla vähintään 
3 000 metriä. Alle 2 600 metriä juosseita ei 
tulla hyväksymään kurssille. Juostu matka 
mitataan 10 metrin tarkkuudella. Pistetau-
lukko on luettavissa internetissä osoitteessa 
���	����������	��F�[������������	

Saman pistemäärän saaneiden hakijoiden 
keskinäinen paremmuusjärjestys ratkais-
taan (1) pääsykokeessa suuremman pis-
temäärän saavuttaneen hakijan hyväksi. 
Mikäli pääsykokeen pistemäärä on haki-
joilla sama, määräytyy paremmuusjärjestys 
(2) viimeisimmän sotakoulutodistuksen ja 
sen jälkeen (3) aikaisemmista opinnoista 
saadun pistemäärän mukaan. Jos kaikki 
edellä mainitut pistemäärät ovat hakijoilla 
samat, valitaan kaikki nämä pistemäärät 
saavuttaneet kurssille.

Valintaperusteet
Opiskelijavalinta perustuu hakijan koulutettavuuden, motivaation, ammattiin so-
veltuvuuden ja alaan kohdistuvan kiinnostuksen arviointiin. Hakijat asetetaan 
järjestykseen valintapisteiden mukaan. Puolustusvoimain komentaja vahvistaa 
Puolustusvoimien toimintasuunnitelmassa vuosittain tutkintoja suorittamaan ja 
täydennyskoulutukseen hyväksyttävien opiskelijoiden määrän. Rajavartiolaitok-
sen esikunta vahvistaa Rajavartiolaitoksessa palvelua varten hyväksyttävien opis-
kelijoiden määrän. Maanpuolustuskorkeakoulu tarkentaa opiskelijaksi otettavien 
määrän kesäkuussa Valintalautakunnan kokouksessa. Vuonna 2012 sotatieteiden 
kandidaatin tutkintoa opiskelemaan otetaan noin 140 opiskelijaa.
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Valinta
VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN ILMAVOIMIEN OHJAAJAOPINTOSUUNNILLE

Ilmavoimien ohjaaja- ja helikopteriohjaajaopintosuunnille hakeutuvien valintapisteet 
määräytyvät seuraavan taulukon mukaisesti:

 
Aiemmat opinnot Sotakoulutodistus Lentotaito Soveltuvuusarvio Fyysinen kunto Yhteensä

0 - 50 0 - 36 0 - 78 0 - 55 0 - 10 0 - 229

Aikaisempien opintojen pisteytyksellä kar-
toitetaan hakijan koulutettavuutta sotatie-
teiden perustutkintoihin. Enimmäispis-
temäärä aikaisemmista opinnoista on 50. 
Opintojen pisteytyksessä otetaan huomioon 
korkeamman pistemäärän antava vaihto-
ehto ylioppilastutkintotodistuksesta tai toisen 
asteen ammatillisen tutkinnon todistuksesta. 
Aikaisemmista opinnoista annetaan pisteitä 
samoin kuin päähaussa.

Viimeisimmällä sotakoulutodistuksella kar-
toitetaan hakijan motivaatiota, ammattiin 
soveltuvuutta ja kiinnostusta alaan. Pisteet 
annetaan samoin kuin päähaussa, kuitenkin 
niin, että loppupisteet suhteutetaan valinta-
pisteasteikolle 0 - 36.

Lentotaito pisteytetään VN1-lentokoulutus-
ohjelman mukaisesti.

Soveltuvuusarvio koostuu kolmesta osa-
tekijästä: kouluttajien soveltuvuusarvio, 
lentopalveluksen soveltuvuusarvio ja ver-
taisarvio.

Fyysinen kunto mitataan lihaskuntotesteillä 
ja 12 minuutin juoksutesteillä. Testien yhteis-
tulos antaa fyysisten testien tuloksen 0 - 10 
pistettä. Lihaskuntotestissä arvio tehdään  
osasuorituksien yhteistuloksesta. Kriteerit 
ovat samat hakijan sukupuolesta riippumat-
ta. 12 Minuutin juoksutestissä arvio tehdään 
pisteytystaulukon mukaisesti. Alle 2 600 met-
riä juosseiden valintakoe hylätään ja alle 2 
800 metrin tulos antaa 0 pistettä. Maksimipis-
temäärä juoksutestistä on 5 pistettä.

Saman pistemäärän saaneiden hakijoiden 
keskinäinen paremmuusjärjestys ratkaistaan 
(1) lentotaidossa suuremman pistemäärän 
saavuttaneen hakijan hyväksi. Mikäli len-
totaidon pistemäärä on hakijoilla sama, 
määräytyy paremmuusjärjestys (2) sovel-
tuvuusarvion ja sen jälkeen (3) LENTORUK:n 
/ RUK:n loppupistemäärän mukaan.

Tarkemmat pisteiden määräytymispe-
rusteet löytyvät internetistä osoitteesta                          
���	����������	��F�[������������	
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VALINNASTA TIEDOTTAMINEN

Valinnasta tiedotetaan kirjeitse kaikille 
pääsykokeeseen osallistuneille. Opiskelija-
valinnassa hyväksytyt ja varasijan saaneet 
julkistetaan viimeistään 17.7.2012. Valinta-
päätös voidaan antaa myös ehdollisena, 
jolloin sen vahvistumisen edellytyksenä on 
esimerkiksi laivasto-opintosuunnan lisätes-
tien läpäiseminen, joukkueenjohtajakurssin 
suorittaminen tai tarkemman lääkärinlau-
sunnon hankkiminen.

Maanpuolustuskorkeakouluun opiskelijaksi 
hyväksytty hakija saa hyväksymiskirjeessä 
ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta. 
Tällöin hakija joko:

1) ottaa paikan vastaan tai 
2) ottaa tarjotun paikan vastaan vain 
siinä tapauksessa, että ei saa toista 
mieluisampaa paikkaa, jota ilmoittaa 
jäävänsä jonottamaan tai
3) ei ota paikkaa vastaan.

Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on sito-
va, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Opis-
kelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa opiske-
lupaikkansa viimeistään 31.7.2012. Hakija 
menettää opiskelupaikkansa, jos hän ei ota 
paikkaa vastaan määräaikaan mennessä.

Mikäli joku hyväksytyistä ei ota  opiskelu-
paikkaa vastaan, tarjotaan varasijalla ole-
valle hakijalle vapautunutta paikkaa henkilö-
kohtaisesti. Hakijan on siis syytä huolehtia 
siitä, että hän hakiessaan ilmoittaa sellaiset 
yhteystiedot puhelinnumeroineen ja sähkö-
postiosoitteineen, josta hänet varmimmin 
tavoittaa.

Päähaussa opinto-oikeuden saanut hakija 
voi ennen opintojen alkua anoa opinto-
oikeuden siirtoa Maanpuolustuskorkeakou-
lun rehtorilta. Siirtoa tulee anoa viimeistään 
kolme viikkoa ennen opintojen alkua. Siir-
toa voi anoa yhdeksi vuodeksi, esimerkiksi 
terveydellisin perustein tai siitä syystä, että 
toimii kriisinhallintatehtävissä. Määräaikai-
sen viran perusteella tai taloudellisin pe-
rustein opinto-oikeuden siirtoa ei yleensä 
myönnetä. Opinto-oikeuden siirtoanomus 

tulee olla huolellisesti perusteltu.  Rehtori 
käyttää harkintaansa myöntäessään siirtoja, 
koska MPKK:lla on velvoite tuottaa riittävä 
määrä upseereita vuosittain Puolustusvoi-
mien ja Rajavartiolaitoksen palvelukseen.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi 
hakea oikaisua kirjallisesti neljäntoista 
päivän kuluessa valinnan tulosten julkis-
tamisesta. Oikaisupyyntö on osoitettava 
muiden kuin Ilmavoimien ohjaajaopinto-
suunnalle hakeutuvien osalta Maanpuolus-
tuskorkeakoululle. Ilmavoimien ohjaajaopin-
tosuunnalle hakeutuvien on jätettävä 
oikaisupyyntö Ilmasotakoulun Koulu-
tuskeskukseen Korkeakouluosastolle. Va-
lintapäätöksestä kertovan kirjeen liitteenä 
on ohje oikaisupyynnön laatimisesta.

JOUKKUEENJOHTAJAKURSSI 

Joukkueenjohtajakurssi on oltava ennen 
opintojen alkamista suoritettuna niillä haki-
joilla, jotka eivät ole suorittaneet reservin 
upseerin koulutusta. Reserviupseerikoulu 
toimeenpanee joukkueenjohtajakurssin 
18.7.-24.8.2012. Joukkueenjohtajakurssin 
suorittamisesta vastaa hakija itse. Ilmoittau-
tuminen on tehtävä viimeistään 18.7.2012. 
Tarkemmat ohjeet kurssille ilmoittautumis-
esta annetaan samassa kirjeessä, jossa 
tiedotetaan ehdollisen opinto-oikeuden tai 
varasijan saavuttamisesta, sekä internet-
������

�� ���	����������	�	� w��������-
johtajakurssin hyväksyttyyn suorittamiseen 
asti reserviupseerikoulutusta suorittamat-
toman hakijan opinto-oikeus tai varasija on 
ehdollinen. Mikäli hakija on suorittanut jouk-
kueenjohtajakurssin aiemmin, tulee hänen 
lähettää kopio kurssin todistuksesta hake-
muksen liitteiden mukana.
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Valinta

OPINTOJEN ALOITTAMINEN

99. Kadetti- ja 82. merikadettikurssi alkaa 
5.9.2012. Ensimmäisellä opiskeluviikolla on 
varauduttava viettämään Santahaminassa 
sekä päivät että yöt ja lisäksi ensimmäinen 
viikonloppu opiskelun merkeissä.

Ohjeet oikaisupyynnön ja opinto-oikeuden 
siirtoanomuksen laatimisesta sekä opinto-
jen aloittamisesta löytyvät internetistä osoit-
����������	����������	�	

LISÄTIETOJA

Lisätietoja Puolustusvoimista löytyy interne-
������ ������������ ���	�����������
��	�	�
Maanpuolustuskorkeakoulusta ja upseerin 
koulutuksesta löytyy lisätietoa osoitteesta 
���	
���������������������	�	� x���-
kelijavalinnasta sotatieteiden perustutkin-
toihin johtaviin opintoihin on saatavilla lisää 
������� ������������ � � � � � � � ���	����������	�	�
Lisätietoja opiskelijaksi hakeutumiseen, 
opiskelijavalintaan ja opintojen aloittami-
seen liittyen on mahdollista tiedustella 
Maanpuolustuskorkeakoulun Rekrytointi- ja 
valintasektorilta sähköpostitse osoitteesta 
������������������	
����
�	�� ���� ����-
limitse arkisin klo 12.00 - 15.00 välisenä 
aikana puhelinnumeroista 0299 530 214, 
0299 530 330 ja 0299 530 106.
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Kadettitoveri-
kunnan ja      
Oppilaskunnan 
tervehdys
Suosittelemme lämpimästi Maanpuolus-
tuskorkeakoulun opintoja sinulle, joka olet 
kiinnostunut nykypäivän turvallisuuspolitii-
kasta, koet sotahistorian tutkimuksen mie-
lenkiintoisena ja haluat pysyä hyvässä fyy-
sisessä kunnossa etkä pelkää johtamisen 
haasteita.

Maanpuolustuskorkeakoulu tarjoaa mo-
dernin oppimisympäristön, jossa pääset 
esittämään mielipiteesi ja kysymyksiisi vas-
tataan. Erinomaiset urheilumahdollisuudet 
fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja kehit-
tämiseen antavat mahdollisuuden purkaa 
akateemisen koulunkäynnin paineita liikun-
nan merkeissä. Luennoitsijat sekä opetta-
jat antavat viimeisimmän tiedon muuttuvan 
maailman haasteista ja mahdollisuuksista, 
tai vaikkapa aseteknologian kehityksestä.

Sotatieteiden kandidaatin opinnot ovat vaa-
tivia, mutta ne myös antavat paljon. Maan-
puolustuskorkeakoulussa sotatieteellisiä 
teorioita pääsee hyödyntämään käytän-
nössä jo opintojen aikana. Olet sitten kiin-
nostunut palvelemaan maalla, merellä tai il-
massa, Maanpuolustuskorkeakoulu tarjoaa 
sinulle haastavan ja palkitsevan opiske-
luympäristön. 

Kadetin elämä ei onneksi ole aina pelkkää 
opiskelua. Kadettitoverikunta valvoo kadet-
tien etuja ja tekee yhteistyötä eri oppilaitos-
ten kanssa virkistääkseen kadetin arkea. 
Yhteiset juhlatilaisuudet, urheilutapahtumat 
ja vierailut niin kotimaisten kuin ulkomaisten 
oppilaitosten kanssa vahvistavat yhteishen-
keä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Myös 
tiivis yhteistyö erilaisten säätiöiden ja toi-
mikuntien kanssa edesauttaa parantamaan 
opiskelijan koulu- ja vapaa-aikaa.

Maanpuolustuskorkeakoulu on jatkuvasti 
kehittyvä korkeakoulu. Todisteena tästä on 
esimerkiksi se, että vuonna 2010 Maanpuo-
lustuskorkeakouluun perustettiin oppilas-
kunta kehittämään jo ennestään laadukasta 
opetusta ja ajamaan opiskelijoiden yhteistä 
etua. Tästä vaikutusvallasta nauttivat kaik-
ki Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat, 
kadetista aina väitöskirjaa   valmistelevaan 
tohtoriopiskelijaan. Oppilaskuntatyösken-
tely tarjoaa näin ollen haastavia tehtäviä 
järjestötoiminnasta kiinnostuneille. Sisäi-
nen vaikuttaminen on oppilaskunnan pää-
tehtävä, mutta yhteistyö Upseeriliiton ja 
muiden yhteistyöjärjestöjen kanssa kertoo 
siitä, että voimavarat eivät heti lopu kes-
ken.

Jos olet urheilullinen ja suoraselkäinen re-
servin upseeri tai aliupseeri ja sinulta löytyy 
sopivasti maanpuolustustahtoa, niin olet 
tervetullut hakeutumaan kadettiupseerien 
ylvääseen joukkoon. Kadettien yhteishenki 
on jotain sellaista mitä ei löydy muualta. 
Kunniakkaat kadettiperinteet tuovat ainut-
laatuista jatkumoa kadettikurssien välille. 
Myös varma työllistyminen on yksi valteista, 
jota muilla ei ole tarjota.

Tervetuloa osaksi kadettiupseerien               
katkeamatonta ketjua!

Kadettitoverikunnan puheenjohtaja
Kadetti Artturi Kosonen
97. kadettikurssi

Oppilaskunnan pääsihteeri
Kadetti Joonas Heikkeri
97. kadettikurssi
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