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Officerens 
arbete
Av försvarsmakten och gränsbevakningsvä-
sendet förutsätts territorialövervakning och 
förmåga att försvara vårt land i alla situatio-
ner. Försvarsmaktens uppgifter är att försvara 
Finland militärt, stöda andra myndigheter och 
delta i internationell krishantering. Försvars-
makten utgörs av Huvudstaben och den un-
derlydande inrättningar, Försvarshögskolan, 
armén, marinen och flygvapnet. Gränsbevak-
ningsväsendets kärnfunktioner är gränsöver-
vakning, gränskontroll, brottsbekämpning, 
havsområdets säkerhet, skyddande av den 
marina miljön, internationellt samarbete och 
militärt försvar. 

Officerarna fungerar i utbildar-, ledar-, plane-
rings- och sakkunniguppgifter. Uppgifterna 
växlar enligt försvarsgren och vapenslag. En 
officer arbetar till en början som utbildare för 
beväringar. Då karriären avancerar ökar upp-
gifternas mångfald och de olika möjligheterna. 

Allt flera officerare verkar även utomlands un-
der sin karriär. Officerare tjänstgör till exempel 
i krishanteringsoperationer och vid internatio-
nella staber, ambassader och beskickningar. 
Uppgiftsnivåerna varierar från uppgifter för 
yngre officerare till generalsuppgifter.  

Man studerar till officer vid Försvarshögskolan. 
Officersyrket är ett yrke som ständigt utvecklas 
och kraven är varierande. En officer bör klara 
av att svara mot utmaningarna och förbinda 
sig att främja sin yrkesskicklighet. Försvarsmak-
ten och gränsbevakningsväsendet utbildar och 
uppmuntrar sin personal att utveckla sin yrkes-
skicklighet och sitt kunnande. 
Till officerskarriären hör kontinuerlig fortbild-
ning och påbyggnadsutbildning, vilket inverkar 
på senare befordringar och avancemang. Offi-
cerarnas lönenivå beror på uppgiften och erfa-
renheten: officerarna får lön enligt ett system 
som bygger på de krav uppgiften ställer och på 
den personliga arbetsprestationen. 

Av officerare krävs ledar-, organisations- och 
samarbetsförmåga, eget initiativ samt mod att 
arbeta och fatta beslut självständigt. Man mås-
te komma överens med olika slags människor, 
även i krävande förhållanden. Officeren ansva-
rar förutom för uppgifternas utförande och 
enhetens effektivitet även för sin personals väl-
befinnande, att sammanhållning skapas samt 
för arbets- och tjänstgöringssäkerheten.

Officerens uppgifter förutsätter både fysisk 
och psykisk uthållighet. Det är nödvändigt att 
upprätthålla sin egen prestationsförmåga. För-
svarsmakten och gränsbevakningsväsendet er-
bjuder mångsidiga möjligheter till motion och 
konditionsfrämjande aktiviteter även under 
arbetstid.

Ett särdrag i officersyrket är gemenskapen, 
som stärks av en känsla av samhörighet och 
yrkesstolthet. Den växer fram ur en obruten 
kedja av militära traditioner, de kunskaper och 
färdigheter som modern universitetsundervis-
ning erbjuder samt förmågan att bereda sig för 
och svara mot framtida utmaningar. 
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Officersyrket

Försvarshög-
skolan
Försvarshögskolan (FHS) är en militärvetenskap-
lig högskola och de officerare som utexamineras 
från den placeras i uppgifter inom försvarsmak-
ten och gränsbevakningsväsendet. Försvarshög-
skolans uppgift är att främja militärvetenskaplig 
forskning, meddela militärvetenskaplig undervis-
ning som grundar sig på forskning och på bästa 
praxis inom branschen samt fostra studerandena 
att tjäna fosterlandet och mänskligheten. Försvar-
shögskolan ska fullfölja sina uppgifter i samver-
kan med det övriga samhället och främja forsk-
ningsresultatens genomslagskraft i samhället. 
 
Försvarshögskolans viktigaste uppgift är att pro-
ducera en kunnig och motiverad officerskår som 
behövs i försvarsmaktens och gränsbevaknings-
väsendets uppgifter under normala förhållanden 
samt under undantagsförhållanden. Försvarshög-
skolan planerar och arrangerar den utbildning 
som leder till kandidatexamen och magisterexa-
men i militärvetenskaper samt doktorsexamen i 
militärvetenskaper. Försvarshögskolan leder den 
utbildning som hör till examina i militära veten-
skaper och som ges vid militära inrättningar och 
i Gräns- och sjöbevakningsskolan som hör till 
gränsbevakningsväsendet. Försvarshögskolan er-
bjuder den högskoleutbildade civilpersonalen vid 
försvarsförvaltningen och gränsbevakningsväsen-
det påbyggnadsutbildning. Därtill arrangerar den 
fortbildning enligt uppgift och verksamhetsområ-
de för personal som arbetar inom personalsek-
torn inom försvarsmakten och gränsbevaknings-
väsendet. Försvarshögskolan arrangerar även de 
riksomfattande försvarskurserna och deras speci-
alkurser.

Försvarshögskolan indelas i avdelningar, ämne-
sinstitutioner och övriga enheter. Försvarshögsko-
lans verksamhet leds av rektorn. För Försvarshög-
skolans examensundervisning och studerandenas 
fostran till officer ansvarar examensavdelningar-
na, d.v.s. Kadettskolan och avdelningen för på-
byggnadsutbildning. Följande ämnesinstitutioner 
fungerar som forsknings- och undervisningsen-
heter inom sina vetenskapsgrenar: institutionen 
för ledarskap och militärpedagogik, institutionen 
för beteendevetenskaper, krigshistoriska institu-
tionen, institutionen för militärteknik, strategiska 
institutionen och taktiska institutionen. För rek-
ryteringen och elevurvalet till den officersutbild-
ning som leder till examina, för den allmänna 
utvecklingen av undervisningen i samarbete med 
examensavdelningarna och ämnesinstitutionerna 
och för produktionen av de tjänster som hör till 
studieadministrationen och tjänsterna för stude-
rande ansvarar avdelningen för studieärenden. 
Den undervisning i främmande språk som Förs-
varshögskolan behöver och språktjänsterna och 
-undervisningen inom försvarsmakten produceras 
av Försvarsmaktens språkcenter. 

Den undervisning och forskning som Försvars-
högskolan bedriver skapar grunder för den sä-
kerhets- och försvarspolitiska planeringen och 
beslutsfattandet samt betjänar nationella och in-
ternationella försvarsarrangemang.
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KANDIDATEXAMEN I MILITÄRVETENSKAPER

En studerande som avlägger kandidatexamen 
i militärvetenskaper (lägre högskoleexamen) 
tjänstgör i kadetts militärgrad. En kandidat-
studerande som utmärkt sig genom berömlig 
ledarförmåga, studieframgång eller på annat 
sätt kan beviljas kadettunderofficers tjänstgö-
ringsgrad; kadettundersergeants-, -sergeants, 
-översergeants, -båtsmans eller -fältväbels 
tjänstgöringsgrad. Kadettfältväbeln är förman 
för alla kadetter. 

Kandidatexamen är 180 studiepoäng till sin 
omfattning och avläggs på tre år. I examen 
ingår: 

• grund- och ämnesstudier i huvudämnet 60          
 sp, i vilka ingår kandidatavhandling och se 
 minarier 
• grundstudier och ämnesstudier i det långa  
 biämnet 50 sp
• grundstudier i två läroämnen 25 sp + 25 sp
• studier i språk och kommunikation: mo 
 dersmålet, det andra inhemska språket  
 och studier i ett främmande språk 14 sp 
• allmänna studier  6 sp

En studerande som avlagt kandidatexamen i 
militärvetenskaper för tjänst inom försvars-
makten utnämns till tidsbunden yngre offi-
cerstjänst, befordras till löjtnant och inleder 

arbetet inom sin försvarsgren, sitt vapenslag 
eller sitt kompetensområde. De krav uppgiften 
ställer bestämmer den uppgiftsbaserade lö-
neandelen (JSA) och hur väl man klarar sin up-
pgift inverkar på den personliga löneandelen 
(henki). En kandidats första arbetsuppgift kan 
till exempel vara att fungera som plutonchef 
(JSA 8, personlig löneandel 17 %) där grund-
lönen år 2012 var 2 314,12 € per månad. I 
enlighet med tjänstekollektivavtalet får office-
rare förutom grundlön ersättning för obekväm 
arbetstid, till exempel krigsövningstillägg.
En kandidat har möjlighet att tjänstgöra i tid-
sbunden officerstjänst i tio års tid. Tjänstgö-
ringen kan enligt försvarsmaktens behov för-
längas så att den totala tjänstgöringstiden i 
tjänsten blir 15 år. 

De som utbildas till piloter inom flygvapnet 
och till helikopterpiloter inom armén utnämns 
till ordinarie officerstjänst då de avlagt kandi-
datexamen. Magisterstudierna för alla piloter 
som utbildas enligt luftstridslinjens pilotinrikt-
ning börjar direkt efter kandidatexamen. 

En studerande som avlagt kandidatexamen 
i militärvetenskaper för tjänst inom gränsbe-
vakningsväsendet utnämns till ordonarie yng-
re officerstjänst och befordras till löjtnant. En 
kandidats första arbetsuppgift inom gräns-
bevakningsväsendet är i allmänhet uppgiften 
som utbildare, vaktofficer eller skiftchef. 

Officersutbildningen som helhet 
Officersutbildningen som helhet består av akademiska studier och yrkesstudier. Målsättnin-
gen med de akademiska studierna är att ge studerandena förmåga till vetenskapligt tänkan-
de, att tillämpa vetenskaplig information och vetenskapliga metoder samt att fungera som 
sakkunnig inom sitt eget område och utveckla det.
Militäryrkesstudierna utgör en del av de studier som leder till en officerstjänst och komp-
letterar utbildningen för examen. Målsättningen med militäryrkesstudierna är att ge stude-
randen den yrkesmässiga kompetens och det kunnande som han eller hon behöver i sina 
tjänsteuppgifter som officer. 

De militärvetenskapliga grundexamina är kandidatexamen (MiK) och magisterexamen (MiM) i militär-
vetenskaper. De som avlagt studier för kandidatexamen i militärvetenskaper inom försvarsmaktens stu-
dieinriktningar får rätt att studera till magisterexamen i militärvetenskaper. Gränsbevakningsväsendet 
utbildar ungefär hälften av dem som avlagt kandidatexamen i militärvetenskaper till magistrar enligt 
gränsbevakningsväsendets behov. Militärvetenskapliga påbyggnadsexamina är generalstabsofficerse-
xamen och doktorsexamen i militärvetenskaper (MiD).
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Officersyrket

MAGISTEREXAMEN I MILITÄRVETENSKAPER

En officer som avlägger magisterexamen 
tjänstgör i sin egen militära grad och förtjänar 
lön enligt tjänstekollektivavtalet under sina stu-
dier. Under det första studieåret i försvarsmak-
tens tjänst är kravnivån 8 och den personliga 
löneandelen 32 %. Under det andra studieåret 
är kravnivån 9 och den personliga löneande-
len 32 %. År 2012 var dessa löner 2 610,80 
€ och 2 841,74 €. Lönen i fråga om officerare 
inom gränsbevakningsväsendet var 2 734,09 € 
under det första studieåret och 3 124,58 € un-
der det andra studieåret år 2012. Förutom lön 
utbetalas tjänstemans dagtraktamente enligt 
tjänstekollektivavtalet till studerandena. 

Magisterexamen i militärvetenskaper (högre 
högskoleexamen) omfattar 120 studiepoäng 
och avläggs på två år. I examen ingår 

• fördjupade studier i huvudämnet 80 sp, i 
vilket ingår pro gradu-avhandling 
• obligatoriska studier som är gemensamma 
för alla 25 sp 
• övningsarbete i det långa biämnet 10 sp
• studier i språk och kommunikation: studier 
i modersmålet och ett främmande språk samt 
mognadsprov 5 sp

Officerare som avlagt magisterexamen i mi-
litärvetenskaper utnämns till ordinarie offi-
cerstjänst.  En officers lön bestäms enligt krav-
nivån för uppgiften. Typiska uppgifter i början 
av officerskarriären inom försvarsmakten är 
vice enhetschef och senare enhetschef. Under 
år 2012 var exempelvis grundlönen för en vice 
enhetschef (JSA 10, personlig löneandel 27 %) 
3 023,54 € per månad och grundlönen för en 
enhetschef (JSA 12, personlig löneandel 27 %) 
3 694,02 € per månad. Den typiska uppgiften 
för en officer som avlagt magisterexamen och 
som tjänstgör inom gränsbevakningsväsendet 
är vice enhetschef. Efter några år kan typiska 
arbetsuppgifter vara t.ex. enhetschef, chef för 
bevakningsstation eller chef för en sektor eller 
ett kompetensområde vid en stab. I fråga om 
inkomstnivån råder ingen betydande skillnad i 
förhållande till försvarsmaktens officerare.   

EXAMENSSTRUKTUREN
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MILITÄRVETENSKAPLIGA 
PÅBYGGNADSEXAMINA

Militärvetenskapliga påbyggnadsexamina är 
generalstabsofficersexamen och doktorsexa-
men (MiD) i militärvetenskaper. Generalstab-
sofficersexamen är minst 140 studiepoäng till 
sin omfattning och studierna räcker ungefär 
två år.  Till examen hör både gemensamma 
studier och studier enligt linje. Examen indelas 
i fyra linjer; mark-, sjö- och luftstridslinjen samt 
gränsbevakningslinjen. Tyngdpunkten för stu-
dierna inom generalstabsofficersexamen läggs 
vid studierna i krigskonst, som utgör över hälf-
ten av alla studier. Målsättningen med examen 
är att studerande uppnår de kunskaper eller 
färdigheter som krävs för de högsta officersup-
pgifterna. De får även forskarfärdigheter som 
motsvarar en akademisk påbyggnadsexamen. 

Studierna för doktorsexamen i militärvetenska-
per ordnas inom ramen för ett påbyggnadsut-
bildningsprogram som leds av forskningsche-
fen vid Försvarshögskolan. Beslut om val av 
studerande för avläggande av doktorsexamen 
i militärvetenskaper fattas av forskningschefen 
vid Försvarshögskolan tillsammans med forsk-
ningsrådet. Till programmet för vetenskaplig 
påbyggnadsutbildning kan antas doktorander 
vilkas tema för doktorsavhandling gagnar mili-
tärvetenskaperna och totalförsvaret och i fråga 
om vilka forskningen av motiverat skäl inte kan 
ske vid något annat universitet.

TJÄNSTGÖRINGSFÖRBINDELSE

Försvarshögskolan och gränsbevakningsväsen-
det utbildar den militärpersonal som de behö-
ver. Genom olika examina och kurser utbildas 
det antal personer som behövs för att lösa 
lagstadgade uppgifter. De kadetter som anta-
gits till Försvarshögskolan samt de studerande 
som är i försvarsmaktens, gränsbevaknings-
väsendets eller Försvarsministeriets tjänst bör 
ingå en skriftlig förbindelse om att tjänstgöra 
en viss minimitid i tjänster som motsvarar deras 
utbildning.

Den tjänstgöringstid som krävs av kandidater 
i militärvetenskaper är tre år efter avlagd exa-

men. Av personer som avlagt magisterexamen 
i militärvetenskaper och generalstabsofficer-
sexamen krävs en tjänstgöringstid om två år 
efter avlagd examen. För en doktor i militärve-
tenskaper som studerat i egenskap av forska-
rofficer eller stabsofficer är tjänstgöringstiden 
fyra år. De personer som utbildas till pilot och 
navigatör ska ingå en skriftlig förbindelse om 
att tjänstgöra som elev som utbildas för militär 
tjänst och som tjänsteinnehavare inom förs-
varsmakten i sammanlagt minst 13,5 år.   

En person som säger sig från sin tjänst eller 
sägs upp av andra än hälsoskäl under den tid 
då tjänstgöringsförbindelsen gäller måste er-
sätta de kostnader som studierna har föranlett 
staten. En studerande kan avbryta sina studier 
vid Försvarshögskolan på egen begäran utan 
att tjänstgöringsförbindelsen träder i kraft. 
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Studier

Studier vid 
Försvarshögskolan 
Studierna för kandidatexamen i militärvetens-
kaper (MiK) inleds gemensamt i Försvarshög-
skolan i september. Försvarshögskolans un-
dervisnings- och examensspråk är finska. Det 
första studieåret fram till försvarsgrensskedet 
omfattar studier som är gemensamma för 
alla, studier i språk och kommunikation samt 
grundläggande ämnesstudier. Studierna under 
försvarsgrensskedet, som omfattar både mili-
tärvetenskapliga studier och militäryrkesstudier 
inleds i Markstridsskolan, Sjökrigsskolan och 
Luftkrigsskolan i april det första studieåret och 
pågår i ungefär fem månader. 

Det andra studieåret inleds i början av septem-
ber och undervisningen sker som regel i Förs-
varshögskolan. Under höstterminen fortsätter 
man med grundläggande ämnesstudier och in-
leder de gemensamma studierna i forsknings-
metoder. Valet av huvudämne sker i slutet av 
höstterminen utgående från den första mel-
lanbedömningen med undantag för vissa stu-
dieinriktningar inom vilka valet av huvudämne 
har begränsats på ett sätt som preciseras när-
mare nedan. Under vårterminen av det andra 
studieåret inleds ämnesstudierna enligt val av 
huvudämne. 

I början av det tredje studieåret differentieras 
studierna enligt studieinriktning. Under hela 
året studerar man i försvarsgrenarnas, vapens-
lagens och sektorernas skolor. Under det tredje 
studieåret koncentrerar man sig på att slutföra 
ämnesstudierna i huvudämnet och på militär-
yrkesstudierna. Studierna under kandidats-
kedet avslutas med en gemensam integrerad 
period om ca två veckor i Försvarshögskolan 
under vilken man koncentrerar sig på att slut-
föra studierna och på utexamineringen.

I studierna för MiK-examen studerar man på 
olika försvarsgrenslinjer, som är markstridslin-
jen, sjöstridslinjen och luftstridslinjen. Försvars-
grenarnas linjer indelas under studierna i olika 
studieinriktningar. Studerandena inom gräns-

bevakningsväsendet studerar enligt sina egna 
studieinriktningar. 

Indelningen i studieinriktningar sker för 
markstridslinjens del vid det val av studieinrikt-
ning som sker efter den första mellanbedöm-
ningen. Ett undantag utgör studieinriktningen 
för luftvärn som bildas redan innan försvars-
grensskedet inleds under det första studieåret, 
eftersom denna studieinriktning som regel 
studerar tillsammans med luftstridslinjen. För 
sjö- och luftstridslinjens del sker indelningen 
i studieinriktningar redan vid elevurvalet. De 
studerande inom gränsbevakningsväsendet 
som differentieras från mark-, sjö- och luftst-
ridslinjen väljs som regel efter den första mel-
lanbedömningen.  

Under studierna görs även en andra mellan-
bedömning innan det tredje studieåret inleds, 
där studerandena väljer truppförband för sitt 
arbetslivsskede. De urval som görs under stu-
dierna påverkas bl.a. av den styrka som Hu-
vudstaben uppsatt som mål, försvarsgrenar-
nas, vapenslagens och sektorernas specialkrav, 
de gränsvillkor som ämnesinstitutionerna ställt 
upp, studerandens eget intresse samt stude-
randens placering i den rangordning som up-
pgjorts enligt mellanbedömningen. Kurschefen 
ger noggrannare information och anvisningar 
om de mellanbedömningar och urval som görs 
under studierna.  

Försvarsgrensskolor är Markstridsskolan, Sjö-
krigsskolan och Luftkrigsskolan. Gräns- och 
sjöbevakningsskolan som hör till gränsbevak-
ningsväsendet jämställs med försvarsgrenssko-
lorna. Vapenslags- och sektorskolor är Artilleris-
kolan, Pionjär- och skyddskolan, Signalskolan, 
Underhållsskolan, Pansarskolan, Idrottsskoan, 
Uttis jägarregementes helikopterbataljon, Flyg-
vapnets tekniska skola och Flygkrigsskolan.

I anslutning till försvarsmaktsreformen föränd-
ras vapenslags- och sektorskolornas lednings-
förhållanden och delvis också placeringsor-
terna. Infanteriskolan inrättas i Villmanstrand 
och Artilleri-, Signal-, Pansar- samt Pionjär- 
och skyddsskolan fogas till Markstridsskolan 
(1.1.2015). Den sistnämnda flyttas till Villman-
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strand medan de övriga bibehåller sin nuvaran-
de placeringsort. Underhållsskolan läggs ned 
och Logistikskolan inrättas i Riihimäki. Idrottss-
kolan fogas till Gardesjägarregementet i Hel-
singfors. Flygvapnets tekniska skola (1.1.2014) 
och Flygkrigsskolan (1.1.2015) och deras funk-
tioner flyttas till Luftkrigsskolan i Tikkakoski i 
Jyväskylä. 

Inom magisterstudierna i militärvetenskaper 
(MiM) studerar man enligt huvudämne och 
studierna avläggs i huvudsak vid Försvarshög-
skolan. En del av studierna avläggs vid försvars-
grens-, vapenslags- och sektorskolorna under 
det andra årets hösttermin. I magisterstudierna 
koncentrerar man sig på de fördjupade studier-
na i huvudämnet och pro gradu-avhandlingen

LÄROÄMNEN

Militärvetenskaperna utgör en omfattande och 
mångsidig helhet som binder samman krig, kri-
ser och de hot mot säkerheten som förknippas 
med dem samt strävandena att förebygga så-
dana.  Försvarshögskolans vetenskapsgrenar är 
operationsteknik och taktik, strategi, krigshis-
toria, ledarskap, militärpedagogik, militärtek-
nik, krigsekonomi, militärpsykologi och mili-
tärsociologi. Ämnen som ingår i grundexamina 
är ledarskap, krigskonst, militärpedagogik och 
militärteknik.

Ledarskap är läran om hur målsättningar up-
pnås med hjälp av människor och organisatio-
ner. Målsättningen är att utbilda studerande-
na till självstyrande och kritiska beslutsfattare 
och ansvarsbärare för olika uppgiftsnivåer som 
klarar av att iaktta de grundläggande utgångs-
punkterna. Vid militärt ledarskap, särskilt i 
beslutsfattande och verkställande av uppgifter 
betonas betydelsen av att man förstår tidens 
innebörd och att man väljer rätt ledningsplats. 

Krigskonst är ett läroämne som består av tre 
självständiga ämnen: operationsteknik och tak-
tik, strategi samt krigshistoria. Det väsentligas-
te innehållet i operationsteknik är kommendö-
rernas och stabernas förmåga och skicklighet 
att planera, förbereda och leda en operation. 
Taktik är läran om förande av strid, förmåga att 

använda trupper och system för strid och lös-
ande av stridsuppgifter. Strategi är den del av 
krigskonsten där en analys på taktisk, operativ 
och strategisk nivå av användningen av väpna-
de styrkor och militära maktmedel komplet-
terar bilden av krigskonsten.    Krigshistoriens 
primära uppgift är att strukturera krigskonsten 
med hjälp av historisk forskning. 

Militärpedagogik strävar efter att utveckla 
soldatens och individens prestationsförmåga 
genom lärande. Målsättningen med studierna 
i militärpedagogik är att ge en omfattande bild 
av soldaternas kunnande och prestationsför-
mågans art och utveckling som en del av främ-
jandet av försvaret och hållbar övergripande 
säkerhet. Militärpedagogiken får sin centrala 
teorigrund från pedagogiken och gymnastik- 
och idrottsvetenskaperna samt utnyttjar även 
kunskap och forskningsmetoder som skapats 
inom andra vetenskapsgrenar, såsom sociologi 
och psykologi.  

Det mest centrala inom krigsteknik är utveck-
lande, effektiv användning och upprätthållan-
de av krigsmaterielens prestationsförmåga. 
Målsättningen för studierna inom krigsteknik 
är att studeranden bildar sig en uppfattning 
om krigstekniken som vetenskapsområde samt 
de tekniska systemen på ett modernt slagfält. 
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INFANTERIET 

Infanteriet utgör arméns ryggrad. Av utexami-
nerade infanteriofficerare förutsätts god fysisk 
kondition, psykisk uthållighet och initiativri-
kedom samt omfattande kunskaper och fär-
digheter.  
 
Utbildningen inom infanteriet indelas i jä-
gar- och pansarvärnsstudieinriktningen, 
granatkastarstudieinriktningen, pan-
sarstudieinriktningen och spaningsstu-
dieinriktningen. Studierna enligt jägar- och 
pansarvärns-, granatkastar- och spanings-
studieinriktningen sker vid Infanteriskolan i 
Villmanstrand. Studierna enligt pansarstu-
dieinriktningen sker vid Pansarskolan i Parolan-
nummi. Under sina vapenslagsstudier studerar 
kadetterna inom infanteriet hanteringen av 
den viktigaste materielen och utbildningsred-
skapen, fördjupar sina taktiska färdigheter 
samt erhåller de rättigheter och den kompe-
tens som behövs i arbetslivet. 

FÄLTARTILLERISTUDIEINRIKTNINGEN 

Fältartilleriet representerar infanteriets eldkraft. 
Med hjälp av artillerisystemet påverkas mots-
tåndarens vapen- och ledningssystem samt 
trupper på ett avstånd om tiotals kilometer och 
skapas förutsättningar för infanteriets verksam-
het. Artillerisystemet har drag av många olika 
vapenslag: eldledarna fungerar tillsammans 
med infanteriet och spanarna, signalmännen 
ansvarar för kommandoplatsernas förbindelser 
med signalsystemet och underhållet stöder de 
stridande trupperna. Artilleriets eldkraft bildas 
av raketkastarna och fältkanonerna samt ett 
urval av ammunition. Målspaningen bygger på 
spaningseldledare och olika sensorer. Fältartil-
leriet erbjuder omväxlande och intressanta up-
pgifter. Inom artilleristudieinriktningen specia-
liserar studeranden sig enligt sin utbildning på 
till exempel eldledning, eldställningsverksam-
het, signal- och mätverksamhet eller spaning-
suppdrag. Fältartilleriets vapenslagsutbildning 
ges vid Artilleriskolan i Niinisalo. 

Studier

Markstridslinjen
Försvarsgrenslinjer är mark-, sjö- och luftstridslinjerna samt gränsbevakningslinjen som 
jämställs med dessa i studierna för magisterexamen i militärvetenskaper. Försvarsgrens-
linjerna indelas i vapenslags- och sektorinriktningar. Man kan ansöka om studierätt till 
vilken som helst försvarsgrenslinje oberoende av inom vilken försvarsgren man har 
gjort beväringstjänsten. 
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STUDIEINRIKTNINGEN FÖR PIONJÄR- OCH 
SKYDDSTJÄNST 

Pionjärvapenslaget erbjuder intressanta och ut-
manande uppgifter inom pionjär- och skydds-
branschen. Skyddsspaning, sanering och rädd-
ningsverksamhet hör till skyddsverksamheten. 
Genom skyddsspaning strävar man efter att 
förebygga att trupperna utsätts för stridsmedel 
och andra farliga ämnen. Med saneringsverk-
samhet avses rengöring av trupper och fordon 
som utsatts för stridsmedel och återställande 
av deras funktionsduglighet. Till räddnings-
verksamheten hör släcknings-, räddnings- och 
röjningsuppdrag. Pionjärverksamheten består 
av byggande och förintande, främjande av 
den egna rörelsen samt fördröjande av mots-
tåndaren. Pionjärerna bygger vägar, broar och 
befästningar. Motståndaren fördröjs genom 
att man minerar och förstör körstråk, vägar 
och broar som kan vara fördelaktiga för ang-
riparen. Pionjärerna röjer även mineringar och 
områden där det finns oexploderad ammuni-
tion. Pionjär- och skyddsskolan finns i Keuruu. 
Den flyttas till Markstridsskolan i Villmanstrand 
1.1.2015.

 
STUDIEINRIKTNINGEN FÖR ARMÉNS LED-

NINGSSYSTEM 

Inom studieinriktningen för arméns lednings-
system kan man inrikta sig på studier inom 
signalvapenslaget eller elektronisk krigföring. 
Signalvapenslaget är ett exempel på ett mo-
dernt vapenslag som utvecklas kontinuerligt. 
Signalverksamheten har som uppgift att ord-
na dataöverföringsförbindelser med tanke på 
ledning, spaning och bruk av eld. Förbindel-
serna produceras med moderna signalsystem 
och -medel. Genom elektronisk krigföring 
(ELSO) rekognoserar man och stör de system 
som använder elektromagnetisk strålning i ob-
jektet och skyddar motsvarande egna system. 
Elektronisk krigföring utgör en växande del av 
en modern försvarsmakts verksamhet. Utbild-
ningen på ledningssysteminriktningen erbjuder 
intressanta uppgifter särskilt för dem är intres-
serade av teknik, datorer, elektronisk krigföring 
och partigängarradioverksamhet. En lyckad 
förmedling och hantering av information är i 
dag en av de viktigaste förutsättningarna för 

att truppens verksamhet ska lyckas. Kadetter-
na inom studieinriktningen för ledningssystem 
studerar under vapenslagsperioden vid Signals-
kolan i Riihimäki. 

 STUDIEINRIKTNINGEN FÖR UNDERHÅLL

Luftvärnets uppgift är att skydda de stridande 
trupperna samt militära och civila objekt från 
flyganfall. Vapenslagsmässigt hör luftvärnet 
till armén och funktionellt sett till luftförsva-
ret. På det moderna stridsfältet har luftvärnets 
betydelse betonats och vapenslaget utveck-
las därför kraftigt. Den huvudsakliga utbild-
ningsplatsen för luftvärnet är Luftkrigsskolan 
i Tikkakoski. En sökande som vill studera en-
ligt studieinriktningen för luftvärn bör söka till 
markstridslinjen.
 

STUDIEINRIKTNINGEN FÖR LUFTVÄRN

Luftvärnets uppgift är att skydda de stridande 
trupperna samt militära och civila objekt från 
flyganfall. Vapenslagsmässigt hör luftvärnet 
till armén och funktionellt sett till luftförsva-
ret. På det moderna stridsfältet har luftvärnets 
betydelse betonats och vapenslaget utveck-
las därför kraftigt. Den huvudsakliga utbild-
ningsplatsen för luftvärnet är Luftkrigsskolan 
i Tikkakoski. En sökande som vill studera en-
ligt studieinriktningen för luftvärn bör söka till 
markstridslinjen. 
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Studier

HELIKOPTERTEKNISKA 
STUDIEINRIKTNINGEN

Inom studieinriktningen utbildas officerare för 
underhåll och reparation av försvarsmaktens 
och gränsbevakningsväsendets flygmateriel. 
På så sätt säkerställs operativ användning, 
underhåll, utbildning och utveckling i basmil-
jö. En utexaminerad officers första arbetsup-
pgifter är fast förknippade med det dagliga 
underhållet av materielen och med utbildning 
för dessa uppgifter samt därigenom med en 
ökning av det egna kunnandet.
 

STUDIEINRIKTNINGEN FÖR 
HELIKOPTERPILOTER

Alla piloters magisterstudier börjar i motsats till 
andra direkt efter kandidatexamen, vilket gör 
det möjligt att avancera i utbildningen. Studie-
tiden är således totalt sex (6) år. De officerare 
som utexaminerats från studieinriktningen för 
arméns helikopterpiloter fungerar som heli-
kopterpiloter vid Helikopterbataljonen i Uttis 
jägarregemente. 

STUDIERIKTNINGEN FÖR 
GRÄNSBEVAKNING 

För den undervisning i gränssäkerhet som ingår 
i examina inom officersutbildningen ansvarar 
Gräns- och sjöbevakningsskolan. Undervisning 
ges vid utbildningscentren i Esbo och Imatra, 
Bevakningsflygdivisionen samt Specialgräns-
jägarkompaniet.  Studierna i gränssäkerhet 
ingår i Försvarshögskolans undervisningsplan 
i grundläggande, ämnes- och fördjupade stu-
dier. I studierna inom gränssäkerhetssektorn 
läggs huvudvikten på gränssäkerhet och rätts-
liga studier. I studierna betonas Gränsbevak-
ningsväsendets viktigaste uppgifter: gränsö-
vervakning, gränskontroll, brottsbekämpning, 
säkerheten på havsområdet, skyddet av den 
marina miljön, internationellt samarbete och 
militärt försvar. 

Inom studieinriktningen för gränsbevakning 
läggs huvudvikten vid undervisning inom 
gränssäkerhetssektorn (gränsövervakning, 
gränskontroll, laglighetskontroll, brottsbekäm-
pning och hantering av brottsprocesser etc.) I 
studierna inom gränssäkerhetsbranschen ges 
dessutom utbildning i att fungera som behörig 
gränsbevakningsman, vilket omfattar bl.a. ut-
bildning i bruk av maktmedel, utbildning i ope-
rativ körning samt utbildning i att fungera som 
chef för operativ fältverksamhet. Den som ute-
xaminerats som kandidat i militärvetenskaper 
enligt studieinriktningen för gränsbevakning 
kan fungera t.ex. som vaktofficer vid gränsbe-
vaknings- eller gränskontrollstation eller som 
utbildare i en beväringsenhet.  
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MARININRIKTNINGEN

Inom marininriktningen läggs tyngdpunkten 
för undervisningen på sjöfart och olika över-
vaknings-, lednings- och vapensystem. På 
marininriktningen betonas särskilt studierna 
i krigskonst och militärteknik. De som utexa-
minerats till kandidater från marininriktningen 
kan fungera exempelvis som vapenslagsoffi-
cer på ett fartyg eller som sjöfartsofficer. Efter 
magisterexamen i militärvetenskaper kan up-
pgiften bestå i att fungera som centralofficer 
eller förste officer på ett fartyg eller som far-
tygschef. 

STUDIEINRIKTNINGEN FÖR 
SJÖBEVAKNING 

Inom studieinriktningen för sjöbevakning läggs 
huvudvikten vid undervisning i gränssäkerhet 
i en marin referensram. Studierna i gränssä-
kerhet ger behörighet att fungera som gräns-
bevakningsman och inom den marina utbild-
ningen är målet kompetens att fungera som 
styrman på ett fartyg. Den som utexaminerats 
som kandidat i militärvetenskaper med inrikt-
ning på sjöbevakning kan arbeta t.ex. som vak-
tofficer vid en sjöbevakningsstation eller som 
andre styrman på ett bevakningsfartyg. 

KUSTFÖRBANDSINRIKTNINGEN  

I undervisningen på kustförbandsinriktningen 
betonas den militära utbildarens färdigheter 
samt ledande av en grundenhet och taktik. En 
kandidat i militärvetenskaper som utexamine-
ras från kustförbandsinriktningen fungerar i 
allmänhet först som utbildare i en grunden-
het. Den krigstida uppgiften kan till exempel 
vara plutonchef eller vice enhetschef. Den som 
avlagt magisterexamen kan arbeta exempelvis 
som vice enhetschef eller enhetschef. 

MARINENS LEDNINGSSYSTEMINRIKTNING 

Inom marinens ledningssysteminriktning läggs 
tyngdpunkten för utbildningen på övervak-
nings-, lednings- och vapensystem. I studierna 
betonas militärteknik och krigskonst. De som 
utexaminerats till kandidat i militärvetenskaper 
med ínriktning på ledningssystem kan funge-
ra till exempel som signalofficer, officer inom 
elektronisk krigföring eller vapenslagsofficer 
på ett fartyg och fungera i motsvarande up-
pgifter under krigstid. En magister i militärve-
tenskaper kan till exempel fungera som signa-
lofficer, spaningsofficer vid en truppenhet eller 
som centralofficer på ett fartyg.  

Sjöstridslinjen
Marinen erbjuder en kandidat i militärvetenskaper som utexaminerats från sjöstridslin-
jen en intresssant och utmanande arbetsmiljö. Officerare som utexaminerats från den 
marina studieinriktningen eller studieinriktningen för kustförband eller ledningssystem 
fungerar i uppgifter som motsvarar deras egen utbildning såväl till havs som längs kus-
ten. Sjöstridslinjen studerar under sina försvarsgrens- och vapenslagsstudier i Sjökrigss-
kolan på Sveaborg i Helsingfors.

Marinens uppgift är att övervaka vårt havsområde och dess integritet, avvärja territorialkränknin-
gar samt skydda sjötrafiken och de sjöförbindelser som är vitala för vårt land. Marinen är speciali-
serad på verksamhet i de krävande förhållanden som råder på kusten och i skärgården. 

En motiverad och välutbildad personal samt materiel som representerar modern toppteknik är 
marinens viktigaste resurser. Därför betonas krigskonst och militärteknik i sjökadetternas studier. 

Studier på marininriktningen inleds årligen men studierna på kustförbandsinriktning och mari-
nens ledningssysteminriktningen inleds vartannat åt. Under år 2013 arrangeras studieinriktnin-
gen för ledningssystem. Den som söker till sjökadettkursen bör vid urvalet meddela till vilken 
studieinriktning han eller hon i första hand söker. Man kan söka till sjöstridslinjen även om man 
tidigare inte tjänstgjort vid marinen.
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PILOTINRIKTNINGEN

Luftstridslinjens studieinriktning för piloter 
utbildar flygofficerare förutom för flygvapnet 
även för armén och gränsbevakningsväsen-
det. Magisterstudierna för alla piloter börjar 
avvikande från övriga studieinriktningar direkt 
efter kandidatexamen, vilket möjliggör en re-
sultatinriktad flygutbildning. Studierna räcker 
således sammanlagt sex (6) år. Flygutbildnin-
gen sker med propellerplan vid Luftkrigssko-
lan i Tikkakoski och med övningsjaktplan vid 
i Flygkrigsskolan i Kauhava. Flygutbildningen 
för flygvapnets piloter sker därtill senare med 
jaktplan vid flygflottiljerna. De officerare som 
utexaminerats från flygvapnets studieinrikt-
ning för piloter fungerar som jaktplanspiloter i 
flygflottiljerna och de som utexaminerats från 
arméns studieinriktning för helikopterpiloter 
som helikopterpiloter i Helikopterbataljonen 
vid Uttis Jägarregemente.

GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS 
PILOTINRIKTNING 

Den som önskar utbildning till pilot inom 
gränsbevakningsväsendet ska meddela om sitt 
önskemål redan vid ansökan. Piloterna inleder 

sina studier på flygvapnets pilotinriktning.

 FLYGTEKNISKA STUDIEINRIKTNINGEN 

Inom studieinriktningen utbildas officerare för 
uppgifter inom service och underhåll av förs-
varsmaktens och gränsbevakningsväsendets 
flygutrustning. På så sätt säkerställs den opera-
tiva användningen, underhållet, utbildningen 
och utvecklingen i flygbasmiljö. Utbildningen 
verkställs vartannat år. De som väljs till inrikt-
ningen under jämna år inleder sina studier i ar-
betslivet som avtalsbunden soldat. Under pe-
rioden som avtalsbunden soldat förvärvas de 
grundläggande flygtekniska färdigheter som 
eventuellt saknas. Då kan alla som uppfyller de 
allmänna behörighetsvillkoren för officer och 
de särskilda kompetenskraven för studiein-
riktningen söka till studieinriktningen. Under 
udda år, såsom år 2013, kan endast de som 
genomgått flygteknisk underofficersutbild-
ning eller avlagt flygplans- eller helikopterme-
kanikers examen och genomgått flygteknisk 
grundkurs eller motsvarande utbildning söka 
till den flygtekniska inriktningen. Största delen 
av studierna i flygteknik sker i Luftkrigsskolan 
i Tikkakoski. En utexaminerad officers första 
arbetsuppgifter är fast förknippade med det 
dagliga underhållet av flygplansmaterielen och 
utbildningen för sådana uppgifter samt en dä-
rigenom utvidgad kompetens för olika uppgif-
ter på en flygbas.

Studier

Luftstridslinjen
De kandidater i militärvetenskaper som utexaminerats från luftstridslinjen placerar sig 
i mångsidiga utbildar- och sakkunniguppgifter inom sin egen sektor. I ett senare skede 
inverkar officerens egna färdigheter och eget intresse på hur han eller hon placerar sig i 
olika uppgifter.  

Flygvapnet är en modern och dynamisk försvarsgren som använder den senaste teknologin. Under 
fredstid består dess operativa uppgifter i att sköta luftbevakningen och identifieringsflygverksam-
heten och att producera flygvapnets krigstida beredskapsförband. Under kristid är dess huvudup-
pgift att avvärja motståndarens luftfartyg med hjälp av jaktplan. 

Luftstridslinjen har fem studieinriktningar: pilotinriktningen, flygvapnets ledningssysteminriktning, 
den flygtekniska inriktningen, gränsbevakningsväsendets pilotinriktning och gränsbevakningsvä-
sendets inriktning för luftfarkostteknik. Studierna inom pilotinriktningen inleds årligen men stu-
dierna enligt flygvapnets ledningssysteminriktning och den flygtekniska studieinriktningen inleds 
turvis vartannat år. År 2013 ordnas den flygtekniska inriktningen. Den som söker till luftstridslinjen 
bör i samband med ansökan meddela till vilken studieinriktning han eller hon i första hand söker. 
Man kan söka till luftstridslinjen även om man inte tidigare tjänstgjort inom flygvapnet. 
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GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS STU-
DIEINRIKTNING FÖR LUFTFARKOSTTEKNIK

Inom studieinriktningen utbildas officerare för 
uppgifter inom försvarsmaktens och gränsbe-
vakningsväsendets underhåll och reparation av 
flygplansmateriel. På så sätt säkerställs operativ 
användning, underhåll, utbildning och utveck-
ling i basmiljö. En utexaminerad officers första 
arbetsuppgifter är fast förknippade med det 
dagliga underhållet av materielen och med ut-
bildning för dessa uppgifter samt därigenom 
med en ökning av det egna kunnandet.

FLYGVAPNETS STUDIEINRIKTNING FÖR 
LEDNINGSSYSTEM 

Studieinriktningen för ledningssystem inde-
las i tre alternativa inriktningar: inriktning för 
elektronisk krigföring, ledningscentralinrikt-
ning samt signalinriktning. Studierna ordnas 
vartannat år. Nästa gång verkställs de på den 
kadettkurs som börjar 2014.  Den som söker 
bör under intervjun i samband med urvalet be-
rätta om han eller hon är intresserad av något 
visst inriktningsalternativ. 
  
De som valt ledningssystemalternativet utbildas 
till stridsledare i flygvapnets ledningscentraler. 
I sitt arbete koordinerar de de användningen 
av jaktplan och deras rörelser från marken. In-
riktningsalternativet för elektronisk krigföring 
ger färdigheter att fungera som utbildare och 
sakkunnig inom elektronisk krigföring. Sig-
nalinriktningen ger studerandena färdigheter 
att fungera i utbildar- och sakkunniguppgifter 
inom sektorn. Kadetterna inom flygvapnets 
ledningssysteminriktning studerar under sin 
vapenslagsperiod i Tikkakoski. 
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Studier

DAGTRAKTAMENTE I HEMLANDET OCH 
PERSEDELPENNING

I enlighet med Försvarsministeriets beslut 
används det dagtraktamente som gäller för 
statstjänstemän som beräkningsgrund för 
kadettens dagtraktamente. År 2012 var det 
heldagstraktamente som användes som be-
räkningsgrund 36 €. Till kvinnliga kadetter be-
talas därtill persedelpenning som fastställts av 
Intendenturmaterieldepån. Persedelpenningen 
utbetalas för alla de dagar då studeranden 
är berättigad till kostnadsfri klädsel. Under år 
2012 var persedelpenningen 6,75 €/vecka. 

RESEKOSTNADER

Kadetterna får ersättning för två resor mellan 
studieorten och hem- eller bostadsorten i 
Finland för varje hel månad i studiekalendern. 
Ersättning för resekostnader betalas enligt 
kostnaderna för det färdsätt som är förmånli-
gast för staten.  

Studieförmåner
En studerande som avlägger kandidatexamen i militärvetenskaper, alltså en kadett, får under 
studierna undervisning, inkvartering, måltider, kläder, studiematerial och hälso- och sjukvård 
kostnadsfritt. Dessutom betalas dagtraktamente och en del av resekostnaderna.  
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BEHÖRIGHETSKRAV

Sökanden bör:

1) Vara finsk medborgare

2) Ha genomgått reservofficersutbildning

• För studier kan även antas sökande som  
fått reservunderofficersutbildning och som fyl-
ler de övriga behörighetskraven, om han eller 
hon före kadettkursens början genomgår den 
plutonchefskurs som ordnas i Reservofficerss-
kolan med godkänt resultat.
• Man kan söka till vilken studielinje eller 
-inriktning som helst oberoende av inom vil-
ket vapenslag man tjänstgjort under bevä-
ringstjänsten.

3) Ha avlagt antingen 

a. finländsk studentexamen 
b. minst treårig yrkesexamen
c. yrkesexamen på institutnivå 
d. yrkesexamen på högre nivå 
e. yrkeshögskolexamen
f. universitetsexamen eller
g. utländsk utbildning, som i ifrågavarande 
land ger motsvarande behörighet för högsko-
lestudier.

• För studier kan även antas sökande som 
Försvarshögskolan i övrigt konstaterar ha de 
kunskaper soh färdigheter som behövs för stu-
dierna 

4) Med avseende på sitt hälsotillstånd och 
sin fysiska kondition och med tanke på 
både hälsa och levnadssätt lämpa sig för 
officersyrket

• Sökanden bör höra till tjänstduglighets 
 klass A.
• Hörseln bör inom frekvensområdet för tal  
 (500 - 2000 Hz) vara 20 dB eller bättre.  
 Hörseln utanför frekvensområdet för tal  
 kan vara högst 40 dB på två frekvensområ 
 den på det sämre örat eller högst 40 dB 
 på  ett frekvensområde på båda öronen.
• Inom marinens studieriktningar finns spe 
 ciella krav gällande syn, färgsinne och öv 
 riga fysiologiska egenskaper. Sökanden får  
 inte ha benägenhet för sjösjuka, celiaki  
 eller vara laktosintolerant med stor be
 nägenhet för symptom. Av sökande till  
 marininriktningen fordras därtill felfri syns 
 kärpa (1,0/1,0 utan glasögon) och felfritt  
 färgseende. 

Ansökan till studier för 
kandidat- och magisterexamen i 
militärvetenskaper 
Man kan söka sig till studier för kandidatexamen i militärvetenskaper på två olika sätt:

 -   genom huvudansökan till markstridslinjen och sjöstridslinjen samt till luftstrid 
   slin jens ledningssysteminriktning och flygtekniska inriktning och gränsbevak 
   ningsväsendets inriktning för luftfarkostteknik 
 -  genom särskild ansökan till flygvapnets pilotinriktning och helikopterpilotin  
   riktning.
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Ansökan

• På flygstridslinjens flygtekniska studiein 
 riktning finns krav gällande syn: den 
 maximala styrkan på glasögon får vara  
 högst ≤ ± 0,5 diopter, synen korrigerad  
 med glasögon ≥ 1.0 och felfritt 
 färgseende. Sökanden får inte ha svår  
 allergi.
• Noggranna hälsofordringar finns i Terveys 
 tarkastusohje (TTO 2012) som finns att  
 läsa exempelvis på adressen 
 www.puolustusvoimat.fi/Laitokset/Sotilas 
 lääketieteen Keskus/Aineistoa/Liitteet.
• På förslag av urvalsnämnden kan man  
 avvika från hälsofordringarna. Man kan  
 alltså söka även om man inte uppfyller 
 alla hälsofordringar. Ansökan och   
 motivering till på vilket sätt man avviker  
 från fordringarna bör fogas till ansöknings 
 handlingarna. 

5) Vara högst 26 år.

• Åldersgränsen gäller inte sökande som av-
lagt institutofficersexamen.
• Man kan avvika från åldersgränsen med 
avseende på sökandens utbildningsbakgrund, 
vilket utbildningsalternativ sökanden önskar 
söka till och sökandens arbetserfarenhet.

En sökande som anser sig ha de kunskaper och 
färdigheter som behövs för studierna, men 
som inte fyller de krav på grundläggande ut-
bildning som nämns ovan, kan ansöka om rätt 
att delta i inträdesprovet genom att sända en 
motiverad ansökan jämte utredning om sin ut-
bildning till Försvarshögskolan. 

Man kan avvika från åldersgränsen enligt bes-
lut av rektorn för Försvarshögskolan. Orsaken 
till att man avviker från åldersgränsen kan vara 
sökandens utbildningsbakgrund, intresse för 
ett visst utbildningsalternativ som angetts i an-
sökan och sökandens lämplighet för detta eller 
att sökanden är i försvarsmaktens eller gräns-
bevakningsväsendets tjänst. En sökande som 
är äldre än 26 år bör sända en fritt formulerad, 
motiverad ansökan om att bli antagen trots att 
åldersgränsen överskrids och foga den till an-
sökningshandlingarna. 
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ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

I Försvarshögskolans huvudansökan deltar 
man via universitetens riksomfattande elekt-
roniska ansökan. Ansökan kan ifyllas och 
sändas in på adressen www.yliopistohaku.fi. 
Ansökningstiden börjar 4.3.2013 och går ut 
3.4.2013 klockan 16.15, varvid ansökningarna 
bör ha sparats i systemet. Försenade ansöknin-
gar beaktas inte.

Det lönar sig att fylla i ansökan i god tid in-
nan ansökningstiden går ut. Vid ifyllandet av 
ansökan behövs information från sökandens 
examensintyg, varför det är bra att ta fram be-
hövliga papper färdigt. Systemet hjälper dig att 
fylla i ansökan och meddelar om att den spa-
rats i systemet. 

Då du fyller i ansökningsblanketten tillfrågas 
du om vilken linje eller studieinriktning du sö-
ker till. Om du söker till flera än en linje bör 
preferensordningen anges.

Utbildningsstyrelsens rådgivningspunkt för rik-
somfattande ansökan till universitet betjänar 
sökande i allmänna frågor som gäller tjänsten 
yliopistohaku.fi per e-post: yliopistohaku@
oph.fi.

Tilläggsuppgifter i frågor som gäller Försvar-
shögskolan ges av rekryterings- och urvals-
sektorn vid Försvarshögskolans avdelning för 
studieärenden per e-post, adressen är opin-
toasiainosasto.mpkk@mil.fi, samt per telefon 
på numren 0299 530 214, 0299 530 330 och 
0288 530 106. 



21

BILAGOR TILL ANSÖKAN 

Sökanden bör sända följande handlingar 
per post:

1) Samtycke till drogtest
tilläggsinformation och blanketten ”Allmänt 
samtycke till drogtest” finns på adressen www.
upseeriksi.fi

2) Samtycke till säkerhetsutredning
tilläggsinformation och blanketten ”Ansökan 
om säkerhetsutredning” finns på adressen 
www.upseeriksi.fi

3) Kopia av det senaste betyget från en  
militär skola 
a. betyg från Reservofficersskolan,
b. intyg från underofficersskolan,
c. intyg över utbildning som motsvarar reser-
vofficersskolan (t.ex. avlagd plutonchefskurs),
d. intyg över institutofficersexamen vid Förs-
varsinstitutet,
e. intyg över grundläggande studier för offi-
cer vid Försvarshögskolan eller 
f. utdrag över studier inom utbildning som 
leder till tidsbunden reservofficers tjänst 
• Med hjälp av betyget från en militär sko-
la kartläggs sökandens motivation, lämplighet 
för yrket och intresse för branschen.
• Om personen har genomgått både unde-
rofficerskurs (UOSK) och reservofficerskurs 
(RUK) lönar det sig att sända betygskopior från 
båda.

4) Kopia av intyg över utbildning som 
påvisar högskolebehörighet, om det är 
fråga om annat än finländskt studentex-
amensbetyg
• Uppgifter om studentexamen i fråga om 
sökande som avlagt studentexamen år 1990 
eller senare fås direkt från studentexamens-
nämnden via det elektroniska registret över 
sökande och studierättigheter.
• De som utexamineras våren 2013 bör 
sända betygskopior som påvisar deras hög-
skolebehörighet så att de är hos mottagaren 
senast 7.6.2013 kl. 16.15.

• De som avlagt en yrkesexamen bör sända 
kopior av både sitt avgångsbetyg och intyg 
över praktiskt prov.

Bilagorna bör vara framme senast 12.4.2013 
kl. 16.15 på adressen:

Försvarshögskolan
Avdelningen för studieärenden
Rekryterings- och urvalssektorn
PB 7
00861 HELSINGFORS

Försenade bilagor beaktas inte. På samtycke 
till drogtest och säkerhetsutredning bör finnas 
sökandens underskrift i original, med blå eller 
svart kulspetspenna. Därför kan blanketter där 
man anger sitt samtycke inte skickas elektro-
niskt. Sökanden kan bli ombedd att uppvisa 
sina betyg i original. Att man ger felaktiga 
uppgifter kan leda till att man förlorar sin stu-
dieplats.

Ansökan
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INTRÄDESPROV

Inträdesprovet består av ett lämplighetstest 
och ett urvalsprov. Till lämplighetstestet hör 
personlighetstest och test av förmågor samt 
grupprov och intervju. Till urvalsprovet hör 12 
minuters löptest, ett textbaserat prov och läka-
rundersökning samt drogtest i fråga om per-
soner som bestäms skilt. Under inträdesprovet 
insamlas respons av alla som deltagit i det.

Genom inträdesprovet mäts sökandens motta-
glighet för utbildning, motivation, lämplighet 
för yrket och intresse för branschen. Inträdesp-
rovet ordnas vid Försvarshögskolan i Helsing-
fors 13-17.5.2012. Till inträdesprovet kallas 
högst 500 sökande som fyller behörighetskra-
ven och som har givit sitt samtycke i de frågor 
som krävs. Kallelse till inträdesprov och med-
delande till dem som inte klarat urvalet postas 
senast 19.4.2013.

Sökandena kallas till inträdesprov i fyra 
avdelningar:

1. Avdelningen 13 - 14.5.2013
2. Avdelningen 14 - 15.5.2013
3. Avdelningen 15 - 16.5.2013
4. Avdelningen 16 - 17.5.2013

Sökanden kan meddela om sitt intresse för en 
viss avdelning då han eller hon fyller i ansök-
ningsblanketten. Man försöker i mån av möj-
lighet bilda avdelningar enligt önskemålen. 
Eftersom utrymmena är begränsade kan man 
dock inte garantera att alla får sitt primära öns-
kemål uppfyllt. 

Inträdesprovet tar två dagar för varje sökande. 
Sökandena kan övernatta på Försvarshögsko-
lan natten mellan dagarna för inträdesprovet. 
Natten före inträdesprovet kan inkvartering 
inte erbjudas, eftersom inkvarteringskapacite-
ten på Försvarshögskolans campusområde är 
begränsat. 

Försvarshögskolan ordnar även med mat för 
sökandena  under inträdesprovet. För dem 
som gör sin beväringstjänst hör måltiderna till 
tjänstgöringen. Deltagande i måltider bekräf-
tas i samband med anmälan. Inom campus-
området finns även två soldathem, som det är 

möjligt att besöka under pauser i inträdespro-
vet. 

FÖRBEREDELSER FÖR INTRÄDESPROVET

Den som deltar i inträdesprovet ska ta med sig 
ett högst sex månader gammalt läkarintyg över 
sitt hälsotillstånd. I läkarintyget bör ingå resul-
tat av hörselundersökning och färgseendeför-
måga (blankett T eller SAlääk 1141, den un-
dersöktes exemplar). Alla sökande genomgår 
test av färgseendet vid läkarundersökningen. 

En sökande som utför beväringstjänst ska ha 
med sig sin senaste ledarprofil, som innehål-
ler bedömningar som gjorts av underordnade, 
jämställda och förmän samt självutvärdering 
jämte talvärden. En sökande som är i reserven 
behöver inte ta med sig sin ledarprofil, efter-
som de uppgifter som behövs finns att få i de 
informationssystem där de sparats under bevä-
ringstjänstgöringen. De som innehar en tjänst 
inom försvarsmakten eller gränsbevakningsvä-
sendet tar med sig prestationsbedömningen 
från det senaste bekräftade utvecklingssamta-
let till inträdesprovet.  

Under inträdesprovet används civila kläder. Sö-
kanden bör förutom läkarintyg och ledarprofil/
prestationsbedömning ha med sig motion-
sutrustning för 12 minuters löptest, personlig 
hygienutrustning och inkvarteringsutrustning 
(sovsäck eller motsvarande). 

Det lönar sig att träna målmedvetet inför löp-
testet. Redan i god tid före veckan för inträ-
desprovet lönar det sig att göra övningslopp så 
att man säkert överskrider 2 600-metersgrän-
sen vid inträdesprovet. Anvisningar om träning 
inför 12 minuters löptest finns till exempel på 
webbsidan www.puolustusvoimat.fi/Liikun-
ta. Om sökanden på grund av sjukdom eller 
skada inte kan utföra 12 minuters löptest ska 
han eller hon ha ett läkarintyg med sig till inträ-
desprovet. Löptest för dem som på medicinska 
grunder inte kan utföra testet vid inträdespro-
vet ordnas vid behov i juni
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Det lönar sig att planera hur man tar sig till 
Försvarshögskolan i förväg. På adressen www.
reittiopas.fi hittar man tidtabellerna för kol-
lektivtrafiken i huvudstadsregionen. Man bör 
undvika att komma med egen bil, eftersom 
antalet parkeringsplatser är begränsat. Sväng-
bron vid Hästnässund som leder till Sandhamn 
är öppen varje hel- och halvtimme. 

TILLÄGGSTEST FÖR DEM SOM SÖKER TILL 
MARINENS MARININRIKTNING

För dem som söker till sjöstridslinjens marina 
studieinriktning ordnas förutom det gemen-
samma inträdesprovet även lämplighetstest 
och fysiologiska och psykologiska test. De två 
dagar långa fysiologiska och psykologiska test 
som leds av Sjökrigsskolan ordnas i Air Medical 
Center vid Mejlans, Helsingfors samt vid Förs-
varshögskolans institution för beteendevetens-
kaper i Tusby. Sjökrigsskolan kallar de sökande 
som deltar i tilläggstest med början 17.5.2013.

Ansökan

PROGRAM FÖR INTRÄDESPROVET
FÖRSTA DAGEN

I PLUTONEN II PLUTONEN III PLUTONEN IV PLUTONEN V PLUTONEN
senast kl. 09.00 Anmälan

kl. 09.15 - 09.45 Paroll inför inträdesprovet 

kl. 10.00 - 14.00 Test av förmågor inom ramen för lämplighetsprovet 

kl. 14.00 - 15.00 Lunch

kl. 15.00 - 18.30 Personlighetstest inom ramen för lämplighetstest

kl. 18.30 - 19.30 Middag

Med början kl. 19.30 Utdelning av material för textbaserat provet och självständiga studier 

ANDRA DAGEN
I PLUTONEN II PLUTONEN III PLUTONEN IV PLUTONEN V PLUTONEN

kl. 08.00 - 09.00 12 minuters löptest Läkargranskning Grupprov Intervju Insamling av 
respons

kl. 09.00 - 10.00 Insamling av respons 12 minuters löptest Läkargranskning Grupprov Intervju

kl. 10.00 - 11.00 Intervju Insamling av 
respons

12 minuters löptest Läkargranskning Grupprov

kl. 11.00 - 12.00 Lounas Intervju Intervju 12 minuters löptest Intervju

kl. 12.00 - 13.00 Grupprov Intervju Insamling av 
respons

Intervju Läkargranskning

kl. 13.00 - 14.00 Läkargranskning Grupprov Intervju Insamling av respons 12 minuters löptest

kl. 14.30 - 16.30 Textbaserat prov

kl. 16.30 - 17.15 Avslutande paroll

Med början kl. 17.30 Middag 
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BEHÖRIGHET

De allmänna behörighetskraven är desamma 
som vid huvudansökan.

Ett särskilt behörighetskrav är att den som sö-
ker till pilot- och helikopterpilotinriktningen 
bör ha genomgått flygreservofficerskurs (LEN-
TORUK). Därtill bör sökanden:

1. vara under 23 år
2. ha följande fysiologiska mått
a.längd 165-190 cm
b.vikt 55-92 kg
c. synen på båda ögonen bättre än 0,5 
enligt Landolts C-tavla (operation är inte 
tillåtna) 
d. felfritt färgseende
e. ryggens längd sittande 81-100 cm
f. lårets längd 55-67 cm

• Ryggens längd sittande och lårets längd (SP 
och RP) mäts med särskild mätanordning un-
der urvalet.
• Om sökanden har allergier (snuva, astma, uts-
lag) ber vi honom eller henne foga noggranna 
utredningar till ansökan om när symptom upp-
träder, undersökningar som gjorts, åldern för 
insjuknande och hur ofta symptomen uppträtt 
på senare tid. Allergi är inte nödvändigtvis en 
gallrande faktor. Vid behov utför vi allergitest 
och eventuella noggrannare undersökningar.

 

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Ansökan jämte bilagor bör göras på blanket-
ten ”Hakemus Maanpuolustuskorkeakoulun 
sotatieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoi-
hin johtavaan koulutukseen / OHJAAJAOPIN-
TOSUUNNALLE”. Ansökningsblanketter fås av 
chefen för Flygreservofficerskursen vid Luft-
krigsskolan, kapten Toni Sutinen 

• e-post: toni.sutinen@mil.fi
• telefon: 0299 257 220

Ansökningstiden börjar 4.3.2013 och går 
ut 3.4.2013 kl. 16.15, varvid ansökningarna 
bör vara framme på adressen:

Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona
ILMAVRUK
KADK 100. ohjaajaopintosuuntien haku
PL 7
41161 TIKKAKOSKI

Försenade ansökningar beaktas inte.

Särskild ansökan till pilotinriktning
Denna särskilda ansökan gäller ansökan till pilot inom flygvapnet och helikopterpilot 
inom armén och gränsbevakningsväsendet.
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Ansökan

BILAGOR TILL ANSÖKAN 

Till ansökan bör fogas följande kopior och un-
dertecknade samtycken:

1. ett eller flera intyg över utbildning som 
ger högskolebehörighet (t.ex. koipa av 
studentexamensbetyg eller slutbetyg från 
yrkesskola eller -institut,
2.kopia av det senaste betyget från en mi-
litär skola  (till exempel betyg från Reser-
vofficersskolan)

• De som hemförlovas från flygreservoffi-
cerskursen sommaren 2013 bör sända betyg-
skopior till så att de är Luftkrigsskolan till han-
da senast 7.6.2013 kl. 16.15.

3. samtycke till drogtest
 tilläggsuppgifter och blanketten ”Allmänt 

samtycke till drogtest” finns på adressen 
www.upseeriksi.fi

4. samtycke till säkerhetsutredning
 tilläggsuppgifter och blanketten ”ansökan 

om säkerhetsutredning” finns på adressen 
www.upseeriksi.fi

Bilagorna bör vara framme senast 12.4.2013 
kl. 16.15.

Försenade bilagor beaktas inte. Samtyckena 
till drogtest och säkerhetsutredning bör vara 
försedda med sökandens underskrift i origi-
nal, skriven med blå eller svart kulspetspenna. 
Därför kan blanketter som gäller samtycke inte 
sändas elektroniskt. Sökanden kan bli ombedd 
att uppvisa sina betyg i original. Att man upp-
ger felaktig information kan leda till att man 
förlorar sin studieplats.

URVALSPROV

För dem som söker till kadettkursen direkt från 
flygreservofficerskursen ordnas inget sepa-
rat urvalsprov. De som tidigare tjänstgjort på 
flygreservofficerskursen kallas vid behov till fy-
siska test i juni.

URVALSPOÄNGEN

Poängtabellen finns på internet på adressen 
www.upseeriksi.fi.
 
Tilläggsuppgifter från av chefen för Flygre-
servofficerskursen vid Luftkrigsskolan, kapten 
Toni Sutinen 

• e-post: toni.sutinen@mil.fi
• telefon: 0299 257 220
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HUR URVALSPOÄNGEN BESTÄMS  

Urvalspoängen bestäms enligt grundpoängen 
och poängen i inträdesprovet utom i fråga om 
dem som söker till flygvapnets pilotinriktning. 
Det maximala antalet urvalspoäng är 165 po-
äng. Noggrannare information finns på adres-
sen www.upseeriksi.fi.

Grundpoängen bildas av de poäng som ges 
för tidigare studier och för det senaste betyget 
från en militär skola. Antalet grundpoäng kan 
vara högst 85 poäng.

Urvalspoängen bildas av det totala antalet 
poäng i den lämplighetsbedömning som sker 
vid inträdesprovet, poängen i det textbasera-
de provet och de poäng som ges för fysiska 
konditionstest. Det maximala antalet poäng i 
inträdesprovet är 80 poäng. 

I lämplighetsbedömningen ingår psykologiska 
test, grupprov, intervju samt lämplighetsbe-
dömningen under beväringsutbildningen, slu-
tutvärderingen av beväringsutbildningen och 
ledarindexet. I fråga om institutofficerare beak-
tas prestationsbedömningen från det senaste 
utvecklingssamtalet i stället för slututvärdering 
av beväringsutbildningen och ledarindexet. Det 
totala poängtalet vid lämplighetsbedömnin-
gen bestäms enligt en helhetsbedömning av 
dessa olika faktorer. Bedömningen görs av en 
psykolog som är specialiserad på lämplighets-
bedömning. Vid lämplighetsbedömningen be-
döms sökandens ledaregenskaper, motivation 
och förutsättningar att lära sig. Man kan inte 

förbereda sig för ett lämplighetstest. Det ma-
ximala poängtalet i lämplighetsbedömningen 
är 50 poäng. Lämplighetsbedömningen kan 
innebära att man blir utgallrad. 
 

Det textbaserade provet bygger på en vetens-
kaplig artikel eller annat material som delats ut 
till sökandena dagen före och de som haft möj-
lighet att bekanta sig med. Före det egentliga 
provet samlas materialet in. Man bör besvara 
essäfrågorna utifrån materialet. Det maximala 
antalet poäng i det textbaserade provet är 25 
poäng. 

Gränserna i det fysiska konditionstestet (12 
minuters löptest) är desamma för kvinnor och 
män. Det maximala poängtalet för testet är 5 
poäng, som man får genom att springa minst 
3 000 meter. De sökande som springer under 
2 600 meter kommer inte att bli antagna till 
kursen. Den sträcka man springer mäts med 
10 meters noggrannhet. Poängtabellen finns 
på internet på adressen www.upseeriksi.fi.

Då flera sökande fått samma poängtal väljs (1) 
den sökande som fått det högsta poängtalet i 
inträdesprovet. Om poängtalet i inträdesprovet 
är detsamma rangordnas sökandena enligt (2) 
det senaste betyget från en militär skola och 
därefter enligt (3) det poängtal man erhållit för 
tidigare studier. Om sökandenas poäng är de-
samma i alla ovannämnda fall väljs alla de som 
uppnått dessa poängtal till kursen. 

Urvalsgrunder
Urvalet bygger på bedömning av sökandens mottaglighet för utbildning, motivation, 
lämplighet för yrket och intresset för branschen. Sökandena rangordnas enligt urvals-
poäng. Kommendören för försvarsmakten fastställer årligen det antal studerande som 
antas för examensstudier enligt försvarsmaktens verksamhetsplan. Staben för gräns-
bevakningsväsendet fastställer det antal studerande som godkänns för tjänstgöring 
vid gränsbevakningsväsendet. Försvarshögskolan preciserar antalet sökande som antas 
som studerande vid urvalsnämndens möte i juni. År 2013 antas ungefär 140 sökande till 
studier för kandidatexamen. 
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INFORMATION OM URVALSBESLUT

Urvalsbeslutet meddelas per brev till alla dem 
som deltagit i inträdesprovet. De som god-
känts i elevurvalet och de som fått reservplats 
offentliggörs senast 16.7.2013. Urvalsbeslu-
tet kan även ges villkorligt, vilket förutsätter 
att man till exempel genomgår tilläggstest för 
marininriktningen, går plutonchefskursen eller 
skaffar noggrannare läkarutlåtande.  

En sökande som blivit antagen till Försvarshög-
skolan får i sitt antagningsbrev anvisningar om 
mottagande av studieplatsen. 
Sökanden 

1. tar emot platsen eller  
2. tar emot platsen bara i det fall att han 

eller hon inte får den önskade plats som 
han eller hon har för avsikt att köa för 
eller 

3. tar inte emot platsen.

Anmälan att man tar emot sin studieplats är 
bindande och kan inte ändras eller annulleras. 
Den som antagits som studerande bör senast 
30.7.2013 kl. 16.15 bekräfta att man tar emot 
sin studieplats. Sökanden förlorar sin studiep-
lats om han eller hon inte tar emot den inom 
utsatt tid.

Om någon av de antagna inte tar emot stu-
dieplatsen erbjuds den lediga platsen person-
ligen till en sökande på reservplats.  Sökanden 
bör således vid ansökan se till att meddela de 
kontaktuppgifter d.v.s. telefonnummer och e-
postadress på vilka han eller hon säkrast kan 
nås. 

En sökande som fått studierätt vid huvudansö-
kan kan innan studierna inleds ansöka hos rek-
torn för Försvarshögskolan om rätt att skjuta 
upp studiestarten. Ansökan om uppskjutande 
av studiestarten bör sändas till Försvarshögsko-
lan i samband med meddelandet om att han 
eller hon tar emot platsen. Rätt att skjuta upp 
studiestarten kan sökas för ett års tid, till exem-
pel på hälsomässiga grunder eller på grund av 
att man tjänstgör i krishanteringsuppgifter. 
Rätt att skjuta upp studiestarten på grund av 
tidsbunden tjänst eller på ekonomiska grunder 
beviljas vanligen inte. Ansökan om uppskjutan-
de av studiestarten bör vara noggrant motive-
rad.  Rektorn utnyttjar sin rätt att överväga sa-
ken eftersom Försvarshögskolan är förpliktad 
att årligen producera ett tillräckligt antal offi-
cerare för tjänstgöring inom försvarsmakten 
och gränsbevakningsväsendet. Blankett för an-
sökan om uppskjutande av studiestarten finns 
på adressen www.upseeriksi.fi.

En sökande som är missnöjd med elevurvalet 
kan skriftligen söka rättelse inom fjorton da-
gar efter att resultatet av elevurvalet har pub-
licerats. Ansökan om rättelse ska i fråga om 
alla andra än dem som söker till flygvapnets 
pilotinriktning lämnas in till Försvarshögskolan. 
De som söker genom särskilt ansökningsförfa-
rande sänder sin ansökan om rättelse till hög-
skoleavdelningen vid Luftkrigsskolans utbild-
ningscenter. Anvisningar om hur en ansökan 
om rättelse ska göras finns på adressen www.
upseeriksi.fi.

Urval



PLUTONCHEFSKURSEN

Plutonchefskursen bör före studiestarten 
ha genomgåtts av de studerande som inte 
har reservofficersutbildning. Reservofficerss-
kolan verkställer en plutonchefskurs 30.7 
- 23.8.2013. Den sökande ansvarar själv för 
ansökan till plutonchefskursen och för delta-
gande i kursen. Noggrannare anvisningar om 
anmälan till kursen ges vid inträdesprovet, i 
det brev som meddelar om urvalet samt på vår 
webbsida www.upseeriksi.fi. Studierätten eller 
reservplatsen för en sökande som inte har re-
servofficersutbildning är villkorlig fram till att 
plutonchefskursen genomgåtts med godkänt 
resultat. Om sökanden har gått plutonchefs-
kursen tidigare bör han eller hon ange detta 
på ansökningsblanketten på adressen www.
yliopistohaku.fi samt sända en kopia på kurs-
betyget som bilaga till ansökan.

INLEDANDE AV STUDIERNA 

KADETTKURS 100 OCH SJÖKADETTKURS 83 
BÖRJAR 4.9.2013. Under den första studie-
veckan bör man vara redo att tillbringa både 
dagar och nätter i Sandhamn och därtill går 
det första veckoslutet åt till studier. Anvisnin-
gar om hur studierna inleds sänds som bilaga 
till urvalsbrevet till var och en som godkänts 
som studerande. Anvisningarna finns även på 
adressen www.upseeriksi.fi. Valintakirje

I Försvarshögskolan används den webbaserade 
kursmiljön PVMOODLE. Man loggar in i bör-
jan av studierna på adressen www.pvmoodle.
fi. Den webbaserade kursmiljön innehåller en 
lärplattform för studerande som administre-
ras av kurschefen. Via lärplattformen kommer 
studeranden åt studierna vid alla ämnesinstitu-
tioner. Anvisningar om inloggning på lärplatt-
formen finns i den bilaga till urvalsbrevet som 
heter ”Ohje opintojen aloittamisesta”.

På adressen www.kela.fi/opintotuki finns til-
läggsinformation om studiestöd och hur man 
ansöker om sådant. Till det studiestöd som 
beviljas kadetter hör statsgaranterat studielån 
samt eventuellt bostadstillägg till studiestödet. 
Kadetter beviljas inte studiepenning, eftersom 
det dagtraktamente som Försvarshögskolan 
utbetalar överskrider gränsen för att man ska 
beviljas studiepenning.

Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo 
och Kyrkslätt bildar ett gemensamt regiontrafi-
kområde där det är lätt och förmånligt att röra 
sig. De som är ordinarie bosatta på regiont-
rafikområdet kan skaffa ett resekort vid Hel-
singforsregionens trafiks (HRT) servicepunkter. 
Som läroanstalt på ansökan om resekort anges 
”Försvarshögskolan” och som anstalt ”Ka-
dettskolan/Helsingfors”. Tilläggsuppgifter om 
resekortet och hur ett sådant kan skaffas finns 
på adressen www.hsl.fi.
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TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation om försvarsmakten finns 
på webbsidan www.puolustusvoimat.fi. Til-
läggsinformation om Försvarshögskolan och 
officersutbildningen finns på webbsidan www.
maanpuolustuskorkeakoulu.fi. Om elevurvalet 
för studier med tanke på grundexamina i mili-
täregenskaper fås närmare uppgifter på webb-
sidan www.upseeriksi.fi. 

Ytterligare information om studierna och exa-
mina i Försvarshögskolan fås i studiehand-
böcker. Försvarshögskolans studiehandböcker 
kan laddas ned i publikationsarkivet på adres-
sen www.doria.fi.

Ytterligare information i anslutning till ansö-
kan, elevurval och inledande av studierna kan 
fås via Försvarshögskolans rekryterings- och ur-
valssektor per e-post, adressen är opintoasiai-
nosasto.mpkk@mil.fi, eller per telefon under 
tjänstetid på nummer 0299 530 214, 0299 
530 330 och 0299 530 106
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Övning för krävande chefs- och ledningsup-
pgifter under krigstid och fredstid, utveck-
ling till sakkunnig inom militärvetenskaper, 
utveckling av den egna psykiska och fysiska 
konditionen, en tryggad karriär hos en god 
arbetsgivare. Kunde det här vara en framtid 
för dig? Välkommen som studerande vid Förs-
varshögskolan!  

Under de tre åren som kadett förenas teorin 
från föreläsningarna med praktiskt arbete i 
finländsk natur. Vetenskapsuniversitet er-
bjuder undervisning som baserar sig på det 
senaste inom forskning i allt från vapenteknik 
till ledning av människor, och dessutom värnar 
kadettgemenskapen om sin historia och sina 
traditioner. De teoretiska studierna består inte 
heller enbart av föreläsningar utan omfattar 
även olika lärdomsprov, gruppdiskussioner 
samt räkne- och kartövningar. Studierna till 
kandidat och magister i militärvetenskaper är 
alltså omfattande och avviker från de flesta 
utbildningsprogrammen vid civila högskolor 
på så sätt, att den tid man har till sitt förfo-
gande är knapp. Till all lycka behöver enskilda 
studerande inte kämpa i ensamhet. 

I den intensiva arbetstakten står Försvars-
högskolans elevkår på studerandenas sida. 
Elevkåren fungerar som förbindelselänk 
mellan studerandena på olika examensnivåer 
och bevakar deras intressen. Den för stude-
randenas talan vid beslutsfattande, förmedlar 
de hälsningar från gräsrotsnivån till ledningen 
som kanske inte annars skulle nå fram samt 
stärker studerandenas ställning utanför vår 
läroinrättning. Elevkårens uppgift har avsevärt 
underlättats av att personalen vid Försvars-
högskolan är uppriktigt positivt inställd till att 
utveckla studierna - vid det här universitetet 
satsar man verkligen på inlärningsresultaten.

Vid sidan av studierna främjas kadetternas 
sammanhållning och broderskap av Kadet-
ternas kamratförening. Föreningen utvecklar 
kadetternas fritidssysselsättningar och möj-
lighet att ägna sig åt hobbyer, tecknar ned 

och värnar om kadettraditionerna samt idkar 
intensivt samarbete med studentorganisatio-
nerna i andra högskolor. Kadetternas kamrat-
förening deltar i sådan verksamhet som har 
som syfte att öka kadetternas och officerarnas 
ställning och status, d.v.s. för fram kadetterna 
utanför skolan. I syfte att göra kadettutbild-
ningen mera känd ger föreningen till exempel 
ut tidningen Kalpa. I kadettkårens verksam-
het betonas kadettlöftet, kadettandan och 
officersetik.  

Idrott och motion utgör en väsentlig del av 
en militärs liv. Förutom studier erbjuder tiden 
i Försvarshögskolan studerandena goda 
möjligheter att motionera under fritiden och 
därtill möjlighet att studera fysisk fostran som 
huvudämne. Under studierna har du möjlighet 
att representera Försvarshögskolan i talrika 
motions- och idrottsevenemang som stöds av 
Kadettskolan. Ett alternativ är också att söka 
sig till Kadettkällaren, där studeranden efter 
skoldagens slut har möjlighet att koppla av 
med exempelvis videospel. Under din fritid 
kan du också delta i studentevenemang som 
Kadettkåren ordnar tillsammans med andra 
högskolor.

De yttre ramarna för studierna är alltså i sin 
ordning. Om du är intresserad av att tjäna vårt 
land och avancera till mera krävande arbet-
suppgifter hälsar vi dig varmt välkommen! 

Ordförande för kadetternas kamratförening
Kadett Saska Pajunen

Generalsekreterare för elevkåren
Kadett Ville Parkkinen

Hälsningsord av kadetternas 
kamratförening och elevkåren
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De officerare som utexamineras från FÖRSVARSHÖGSKOLAN tjänstgör 
inom försvarsmakten, försvarsförvaltningen och gränsbevakningsväsen-
det. Officerarna tjänstgör i intressanta och ansvarsfyllda nationella och 
internationella uppgifter.   




