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Upseerin työ
Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta edellytetään kaikissa tilanteissa aluevalvontaa ja
kykyä maamme puolustamiseen. Puolustusvoimien tehtävät ovat Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen
ja osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan. Puolustusvoimien organisaatio muodostuu Pääesikunnasta ja sen alaisista laitoksista,
Maanpuolustuskorkeakoulusta, Maavoimista,
Merivoimista ja Ilmavoimista. Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot ovat rajojen valvonta,
rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen
turvallisuus, merellisen ympäristön suojelu,
kansainvälinen yhteistyö ja sotilaallinen maanpuolustus.
Upseerit toimivat koulutus-, johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Tehtävät vaihtelevat puolustushaarasta ja aselajista riippuen.
Upseeri työskentelee virkauransa alussa varusmiesten kouluttajana. Uran edetessä tehtäväkirjo laajenee ja mahdollisuudet monipuolistuvat.
Yhä useampi upseeri toimii uransa aikana
myös ulkomailla. Upseereita palvelee esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioissa, kansainvälisissä esikunnissa, lähetystöissä ja edustustoissa.
Tehtävätasot vaihtelevat luutnantin tehtävistä
kenraalin tehtäviin.
Upseeriksi opiskellaan Maanpuolustuskorkeakoulussa. Upseerin ammatti on jatkuvasti kehittyvä ja
työn vaatimukset ovat moninaiset. Upseerin on
kyettävä vastaamaan haasteisiin ja sitouduttava
ammattitaitonsa edistämiseen. Puolustusvoimat
ja Rajavartiolaitos kouluttavat ja kannustavat henkilöstöään kehittämään ammattitaitoaan ja osaamistaan. Upseerin uraan kuuluu jatkuva täydennys- ja jatkokoulutus, mikä vaikuttaa myöhempiin
ylennyksiin ja uralla etenemiseen. Upseerien
palkkataso vaihtelee tehtävästä ja kokemuksesta
riippuen: upseerit saavat palkkaa tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen
perustuvan palkkausjärjestelmän mukaisesti.
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Upseerilta vaaditaan johtamis-, organisointi- ja
yhteistoimintakykyä, oma-aloitteisuutta sekä
rohkeutta itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Erilaisten ihmisten kanssa on tultava
toimeen vaativissakin olosuhteissa. Upseeri on
vastuussa niin tehtävien toteuttamisesta ja yksikkönsä tehokkuudesta kuin henkilöstönsä hyvinvoinnista, työ- ja palvelusturvallisuudesta sekä
yhteishengen luomisesta.
Upseerin tehtävät edellyttävät sekä henkistä että
fyysistä kestävyyttä. Oman toimintakyvyn ylläpitäminen on välttämätöntä. Puolustusvoimat ja
Rajavartiolaitos tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia liikunnalle ja kunnon ylläpidolle myös
työajalla.
Upseerin ammatin erityispiirteenä on voimakas
yhteenkuuluvuuden tunteen ja ammattiylpeyden
lujittama yhteisöllisyys. Se muodostuu sotilasperinteiden katkeamattomasta ketjusta, modernin
yliopisto-opetuksen tarjoamista tiedoista ja taidoista sekä kyvystä varautua ja vastata tulevaisuuden haasteisiin.

UPSEERIKSI

Maanpuolustuskorkeakoulu
Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on sotatieteellinen korkeakoulu, josta valmistuvat upseerit
sijoittuvat Puolustusvoimien (PV) ja Rajavartiolaitoksen (RVL) tehtäviin. MPKK:n tehtävänä on
edistää sotatieteellistä opetusta sekä kasvattaa
opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. MPKK toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten
yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

MPKK:n opetus ja tutkimus luovat perusteita turvallisuus- ja puolustuspoliittiselle suunnittelulle
ja päätöksenteolle sekä palvelevat kansallisen ja
kansainvälisen turvallisuuden järjestelyjä.

MPKK:n tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa PV:n
sekä RVL:n normaali- ja poikkeusolojen tehtävissä
tarvittava osaava ja motivoitunut upseeristo sekä
harjoittaa sotilaallista maanpuolustusta edistävää tutkimusta. MPKK suunnittelee ja järjestää
sotatieteiden kandidaatin (SK) ja maisterin (SM),
yleisesikuntaupseerin (YE) ja sotatieteiden tohtorin (ST) tutkintoihin johtavan koulutuksen. MPKK
johtaa sotilaslaitoksissa ja RVL:een kuuluvassa
Raja- ja merivartiokoulussa (RMVK) annettavaa
sotatieteellisiin tutkintoihin kuuluvaa opetusta.
MPKK antaa täydennyskoulutusta puolustushallinnon ja RVL:n korkeakoulutetulle siviilihenkilöstölle. Lisäksi se järjestää tehtävätasoista ja henkilöstöalan toimialakohtaista täydennyskoulutusta
PV:n ja RVL:n henkilöstölle. MPKK järjestää myös
valtakunnalliset maanpuolustuskurssit ja niiden
erikoiskurssit.
MPKK jakaantuu osastoihin, ainelaitoksiin ja
muihin yksiköihin. Sen toimintaa johtaa rehtori.
MPKK:n tutkinto-opetuksesta ja opiskelijoiden
upseerikasvatuksesta vastaavat tutkinto-osastot,
joita ovat Kadettikoulu ja Jatkotutkinto-osasto.
Tieteenalojensa tutkimus- ja opetusyksikköinä
toimivat ainelaitokset: Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Käyttäytymistieteiden laitos,
Sotahistorian laitos, Sotatekniikan laitos, Strategian laitos ja Taktiikan laitos. Opintoasiainosasto
vastaa tutkintoihin johtavan upseerikoulutuksen
rekrytoinnista, opiskelijoiden valinnasta, opetuksen yleisestä kehittämisestä yhteistoiminnassa
tutkinto-osastojen ja ainelaitosten kanssa sekä
opintohalllintoon ja opiskelijapalveluihin kuuluvien palvelujen tuottamisesta. Kielikeskus tuottaa
vieraiden kielten opetuksen ja muita kielipalveluita.
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Upseerikoulutuksen kokonaisuus
Upseerikoulutuksen kokonaisuus muodostuu akateemisista ja ammatillisista opinnoista.
Akateemisten opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen sekä oman alansa asiantuntijana ja
kehittäjänä toimimiseen. Sotilasammatilliset opinnot kuuluvat myös upseerin virkaan johtaviin opintoihin. Niiden päämääränä on antaa opiskelijoille upseerin virkatehtävissä tarvittavat ammatilliset pätevyydet ja osaaminen. Sotilasammatilliset opinnot täydentävät siten
osaltaan tutkintoon johtavaa koulutusta.
Sotatieteelliset perustutkinnot ovat sotatieteiden kandidaatin (SK) ja maisterin (SM) tutkinnot. PV:n
opintosuunnilla sotatieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelleet saavat opinto-oikeuden sotatieteiden
maisterin tutkintoon. RVL kouluttaa kandidaatin tutkinnon suorittaneista noin puolet sotatieteen maistereiksi RVL:n tarpeen mukaisesti. Sotatieteellisiä jatkotutkintoja ovat yleisesikuntaupseerin tutkinto (YEtutkinto) ja sotatieteiden tohtorin tutkinto (ST).
SOTATIETEIDEN KANDIDAATIN
TUTKINTO
Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa (alempi korkeakoulututkinto) suorittava opiskelija
palvelee kadetin sotilasarvossa. Kiitettävän
johtamistaidon, opintomenestyksen tai muun
kunnostautumisen perusteella kandidaatin
tutkintoa suorittavalle opiskelijalle voidaan
myöntää kadettialiupseerin palvelusarvo; kadettialikersantin, -kersantin, -ylikersantin,
-pursimiehen tai -vääpelin palvelusarvo. Kadettivääpeli on kaikkien kadettien esimies.
Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180
opintopistettä. Se suoritetaan kolmessa vuodessa. Tutkinto sisältää:
•

pääaineen perus- ja aineopinnot 60 op,
joihin sisältyy kandidaatintutkielma
seminaareineen
pitkän sivuaineen perusopinnot ja
aineopintoja vähintään 50 op
kahden oppiaineen perusopinnot
25 op + 25 op
kieli- ja viestintäopinnot: äidinkielen,
toisen kotimaisen kielen ja
vieraan kielen opinnot 14 op
yleiset opinnot 6 op
•
•
•
•

Puolustusvoimien palvelukseen valmistuva sotatieteiden kandidaatti nimitetään määräaikaiseen nuoremman upseerin virkaan ja ylen6

netään luutnantiksi. Hän aloittaa työskentelyn
puolustushaaransa tehtävissä. Tehtävän vaativuus määrittää palkan vaativuusosan (JSA) ja
oma suoriutuminen tehtävässä vaikuttaa henkilökohtaiseen palkanosaan (henki). Kandidaatin ensimmäinen työtehtävä voi olla esimerkiksi
joukkueenjohtajan tehtävä (JSA 8, henki 17%),
jossa peruspalkka vuonna 2013 oli 2 346,52 €
kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi upseerille
maksetaan haittatyökorvaukset, esimerkiksi
sotaharjoituskorvaukset, virkaehtosopimuksen
mukaan. Kandidaatilla on mahdollisuus palvella määräaikaisessa upseerin virassa kymmenen
vuotta. Virkaa voidaan jatkaa Puolustusvoimien
tarpeiden perusteella siten, että kokonaispalvelusaika virassa voi olla 15 vuotta.
Ilmavoimien ohjaajaksi ja Maavoimien helikopteriohjaajaksi koulutettavat nimitetään sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan vakinaiseen upseerin virkaan. Kaikkien ilmasotalinjan
ohjaajaopintosuunnalla koulutettavien ohjaajien
maisteriopinnot alkavat suoraan kandidaatin tutkinnon jälkeen.
RVL:n palvelukseen valmistuva sotatieteiden
kandidaatti nimitetään vakinaiseen nuoremman
upseerin virkaan ja ylennetään luutnantiksi. Kandidaatin ensimmäinen työtehtävä Rajavartiolaitoksessa on yleensä kouluttajan, vartioupseerin
tai vuoropäällikön tehtävä. Ansiotasossa ei ole
merkittävää eroa PV:n upseereiden ansiotasoon
verrattuna.

UPSEERIKSI

SOTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO
Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittava
upseeri palvelee omassa sotilasarvossaan ja
ansaitsee opintojen aikana virkaehtosopimuksella määrättyä palkkaa. PV:n upseerien osalta vuonna 2013 ensimmäisen opintovuoden
palkka oli 2 881,52 € kuukaudessa (JSA-palkkataulukon vaativuusluokka 9 ja henkilökohtainen palkanosa 32 %). Toisen opintovuoden
palkka oli 3 210,71 € kuukaudessa (JSA 10 ,
henki 33 %). RVL:n upseerien osalta vuonna
2013 ensimmäisen opintovuoden palkka oli 2
772,37 € ja toisen opintovuoden 3 186,58 €
kuukaudessa. Palkan lisäksi opiskelijalle maksetaan virkamiehen päiväraha virkaehtosopimuksessa mukaisesti.
Sotatieteiden maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Se suoritetaan kahdessa vuodessa.
Tutkinto sisältää
• pääaineen syventävät opinnot 80 op, joihin
sisältyy pro gradu -tutkielma
• kaikille yhteiset ja pakolliset opinnot 25 op
• pitkän sivuaineen harjoitustyö 10 op
• kieli- ja viestintäopinnot: äidinkielen ja
vieraan kielen opinnot sekä kypsyysnäyte 5 op

Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet upseerit nimitetään vakinaiseen upseerin
virkaan. Upseerin palkka määräytyy tehtävän
vaativuuden ja henkilökohtaisen palkanosan
mukaisesti. PV:ssa tyypillisiä sotatieteiden
maisterin tutkinnon suorittaneen upseerin
tehtävä on yksikön varapäällikön tehtävä.
RVL:ssa tyypillinen sotatieteiden maisterin
tutkinnon suorittaneen upseerin tehtävä on
yksikön varapäällikön tehtävä. Muutaman
vuoden jälkeen tyypillisiä tehtäviä voivat olla
esimerkiksi yksikön päällikön, vartioaseman
päällikön tai esikunnissa olevat sektori- tai
toimialajohtajan tehtävät. RVL:n ansiotasossa
ei ole merkittävää eroa PV:n upseereiden ansiotasoon.

TUTKINTOJEN RAKENNE
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Sotatieteiden tohtorin tutkinnon opinnot järjestetään MPKK:n tutkimusjohtajan johtamassa jatkokoulutusohjelmassa. Päätöksen
opiskelijan valitsemisesta sotatieteiden tohtorintutkintoa suorittamaan tekee MPKK:n
tutkimusjohtaja yhdessä tutkimusneuvoston
kanssa. Tieteelliseen jatkokoulutusohjelmaan
voidaan hyväksyä sellaisia väitöskirjan tekijöitä,
joiden väitöskirjojen aiheet ovat sotatieteellisiä
ja kokonaismaanpuolustuksen kannalta hyödyllisiä, eikä tutkimusta voi perustellusta syystä
tehdä muuhun yliopistoon.
SITOUTUMINEN
PV ja RVL kouluttavat itselleen tarvitsemansa
sotilashenkilöstön. Eri tutkinnoissa ja kursseilla koulutetaan se määrä henkilöitä, jotka tarvitaan täyttämään lain määrittämät tehtävät.
MPKK:uun hyväksyttyjen kadettien sekä PV:n,
RVL:n tai puolustusministeriön (PLM) virassa
olevien opiskelijoiden on annettava kirjallinen
sitoumus siitä, että he palvelevat koulutustaan
vastaavissa viroissa tietyn vähimmäisajan.

SOTATIETEELLISET JATKOTUTKINNOT
Sotatieteellisiä jatkotutkintoja ovat yleisesikuntaupseerin tutkinto (YET) ja sotatieteiden
tohtorin tutkinto (ST). Yleisesikuntaupseerin
tutkinnon laajuus on vähintään 140 opintopistettä. Opinnot kestävät noin kaksi vuotta.
Tutkintoon kuuluu sekä yhteisiä että linjoittain
eriytyviä opintoja. Tutkinto jakaantuu neljään
linjaan; maa-, meri- ja ilmasotalinjaan sekä
rajavartiolinjaan. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon opintojen painopiste on sotataidossa,
jota on yli puolet kaikista opinnoista. Tutkinnon tavoitteena on, että opiskelijat saavuttavat
ylimpiin upseerin tehtäviin vaadittavat tiedot ja
taidot. He saavat myös yliopistollisen jatkotutkinnon tasoiset tutkijavalmiudet.
8

Sotatieteiden kandidaatilta vaadittava sitoumusaika on kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Sotatieteiden maisterin ja
yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneen
sitoumusaika on kaksi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkijaupseerina tai esiupseerina opiskelleen sotatieteiden tohtorin
sitoumusaika on neljä vuotta. Lentäjäksi ja
tähystäjäksi koulutettavan on annettava kirjallinen sitoumus siitä, että hän palvelee PV.ssa
sotilasvirkaan koulutettavana oppilaana ja virassa yhteensä vähintään 13,5 vuotta.
Henkilön on korvattava opiskelustaan valtiolle
aiheutuneet kustannukset, jos hän irtisanoutuu tai hänet irtisanotaan palvelussitoumusaikanaan muun syyn kuin sairauden vuoksi.
Opiskelija voi keskeyttää opintonsa MPKK:ssa
omasta anomuksestaan ilman, että palvelussitoumus astuu voimaan.

OPISKELU

Opiskelu
Maanpuolustuskorkeakoulussa
Sotatieteiden kandidaattiopinnot aloitetaan
yhteisesti syyskuussa MPKK:ssa. Opetus- ja tutkintokieli on suomi. Ensimmäinen opiskeluvuosi
puolustushaaravaiheeseen asti sisältää kaikille
yhteisiä yleisopintoja, kieli- ja viestintäopintoja
sekä oppiaineiden perusopintoja. Puolustushaarakouluvaiheen opinnot sisältävät sekä sotatieteellisiä että sotilasammatillisia opintoja. Ne alkavat Maa-, Meri- ja Ilmasotakoulussa (MAASK,
MERISK, ILMASK) ensimmäisen opiskeluvuoden
huhtikuussa ja jatkuvat noin viisi kuukautta.
Toinen opiskeluvuosi aloitetaan syyskuun alussa.
Se opiskellaan pääsääntöisesti MPKK:ssa. Syyslukukaudella jatketaan oppiaineiden perusopintoja
ja aloitetaan yhteiset tutkimusmenetelmäopinnot. Pääainevalinnat tehdään syyslukukauden
lopulla. Ne tehdään ensimmäisen väliarvostelun
perusteella, pois lukien tietyt opintosuunnat, joiden pääainevalintoja on rajoitettu myöhemmin
tarkennetulla tavalla. Toisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella aloitetaan aineopinnot pääainevalintojen mukaisesti.
Kolmannen opiskeluvuoden alussa opinnot eriytyvät opintosuunnittain. Koko vuosi opiskellaan
puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa
(PAT-kouluissa). Kolmantena opiskeluvuonna
keskitytään pääaineen aineopintojen loppuun
saattamiseen ja sotilasammatillisiin opintoihin.
Kandidaattivaiheen opinnot päätetään MPKK:ssa
yhteisesti noin kahden viikon integroivaan jaksoon, jossa keskitytään opintojen päättämiseen ja
valmistumiseen liittyviin asioihin.
Sotatieteiden kandidaatin opinnoissa opiskellaan
eri puolustushaaralinjoilla, joita ovat maasotalinja,
merisotalinja ja ilmasotalinja. Puolustushaaralinjat eriytyvät opintojen aikana eri opintosuuntiin.
Opintosuuntiin eriytyminen tapahtuu maasotalinjan osalta ensimmäisen väliarvostelun jälkeen
tehtävässä opintosuuntavalinnassa. Poikkeuksen
tästä muodostaa ilmatorjuntaopintosuunta, joka
muodostetaan jo ennen ensimmäisen opiske-

luvuoden puolustushaarakouluvaiheen alkua,
koska kyseinen opintosuunta opiskelee pääsääntöisesti ilmasotalinjan mukana. Meri- ja ilmasotalinjan osalta opintosuuntiin eriytyminen toteutetaan jo opiskelijavalinnassa.
Opintojen aikana tehdään myös toinen väliarvostelu kolmannen opiskeluvuoden alkuun mennessä, jossa opiskelijat valitsevat työelämävaiheen
aikaisen joukko-osastonsa. Opintojen aikana
tehtäviin valintoihin vaikuttavat muun muassa
Pääesikunnan asettamat tavoitevahvuudet, puolustushaarojen, aselajien ja toimialojen erityisvaatimukset, ainelaitosten asettamat reunaehdot,
opiskelijan oma halukkuus ja opiskelijan sijoitus
väliarvostelun mukaan laaditussa paremmuusjonossa. Kurssinjohtaja antaa tarkempia tietoja
ja ohjeita väliarvosteluista ja valinnoista opintojen
aikana.
Puolustushaarakouluja ovat Maasotakoulu, Merisotakoulu ja Ilmasotakoulu. Näiden lisäksi puolustushaarakouluksi rinnastetaan RVL:een kuuluva
Raja- ja merivartiokoulu (RMVK). Aselaji- ja toimialakouluja ovat Tykistökoulu, Pioneeri- ja Suojelukoulu, Viestikoulu, Huoltokoulu, Panssarikoulu,
Urheilukoulu, Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoona ja Lentosotakoulu, jonka toiminnot
siirtyvät Ilmasotakouluun vuonna 2015.
Puolustusvoimauudistukseen liittyen aselaji- ja
toimialakoulujen johtosuhteet ja osittain myös
sijoituspaikkakunnat muuttuvat. Jalkaväkikoulu
perustetaan Lappeenrantaan. Tykistö-, Viesti- ja
Panssarikoulut sekä Pioneeri- ja suojelukoulu liitetään Maasotakouluun vuonna 2015. Pioneeri- ja
suojelukoulu siirtyy Lappeenrantaan ja koulun nimi
muuttuu Pioneerikouluksi. Muut edellä maintut
koulut säilyttävät nykyisen sijaintinsa. Huoltokoulu
lakkautetaan ja Logistiikkakoulu perustetaan Riihimäelle. Urheilukoulu liitetään Helsingissä sijaitsevaan Kaartin Jääkärirykmenttiin. Lentosotakoulu
siirtyy Ilmasotakouluun Jyväskylän Tikkakoskelle
vuonna 2015.
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pääaineita ovat johtaminen, sotataito, sotilaspedagogiikka ja sotatekniikka.
Johtaminen on oppi tavoitteiden saavuttamisesta ihmisten ja organisaatioiden avulla.
Päämääränä on kasvattaa opiskelijoista itseohjautuvia ja kriittisiä, peruslähtökohtien
tarkasteluun kykeneviä päätöksentekijöitä ja
vastuunkantajia eri tehtävätasoille. Sotilasjohtamisessa, erityisesti päätöksenteossa ja
tehtävien toimeenpanossa, korostuvat ajan
merkityksen ymmärtäminen ja oikean johtamispaikan valinta.
Sotataito on oppiaine, joka koostuu kolmesta itsenäisestä aineesta: operaatiotaito
ja taktiikka, strategia ja sotahistoria. Operaatiotaidon olennaisin sisältö on komentajien ja
esikuntien kyky ja taito suunnitella, valmistella ja johtaa operaatio. Taktiikka on oppi
taistelujen käymisestä, taito käyttää joukkoja
ja järjestelmiä taistelun käymiseksi ja taistelutehtävän täyttämiseksi. Strategia on osa sotataidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa
asevoimien ja sotilaallisen voiman käytön
taktisen, operatiivisen ja strategisen tason
analyysit täydentävät kuvaa sotataidosta. Sotahistorian ensisijaisena tehtävänä on jäsentää sotataitoa historiantutkimuksen avulla.

Sotatieteiden maisteriopinnoissa opiskellaan
pääaineittain. Opinnot suoritetaan pääosin
MPKK:ssa. Osa opinnoista suoritetaan PATkouluissa toisen opintovuoden syyslukukaudella. Maisteriopinnoissa keskitytään pääaineen
syventäviin opintoihin ja pro gradu -tutkielman
laatimiseen.
OPPIAINEET
Sotatieteet ovat laaja ja moninainen kokonaisuus, joka sitoo yhteen sodat, kriisit ja niihin
liittyvät turvallisuusuhat sekä pyrkimykset niiden ehkäisemiseen. MPKK:n tieteenaloja ovat
operaatiotaito ja taktiikka, strategia, sotahistoria, johtaminen, sotilaspedagogiikka, sotatekniikka, sotatalous, sotilaspsykologia ja sotilassosiologia. Perustutkinnoissa opiskeltavia
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Sotilaspedagogiikka pyrkii kehittämään
sotilaan ja yksilön toimintakykyä oppimisen
keinoin. Sotilaspedagogiikan opintojen tavoitteena on antaa kattava näkemys sotilaiden osaamisen ja toimintakyvyn luonteesta
ja kehittämisestä osana maanpuolustuksen ja
kestävän kokonaisturvallisuuden edistämistä.
Sotilaspedagogiikka saa keskeisen teoriaperustansa kasvatus- ja liikuntatieteistä sekä
hyödyntää myös monien muiden tieteenalojen, kuten sosiologian ja psykologian luomaa
tietoa ja tutkimusmetodeja.
Sotatekniikan keskeisin kohde on sotavarustuksen suorituskyvyn kehittäminen, tehokas käyttö ja sen ylläpito. Sotatekniikan opintojen tavoitteena on, että opiskelija hankkii
käsityksen sotatekniikasta tieteenalana ja
nykyaikaisen taistelukentän teknisistä järjestelmistä.

OPISKELU

Maasotalinja
Maasotalinjalta valmistuneella sotatieteiden kandidaatilla on valmiudet toimia rauhanajan perusyksikön kouluttajana sekä sodanajan yksikön päällikkönä. 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.
JALKAVÄKI
Jalkaväki muodostaa Maavoimien selkärangan. Valmistuneilta jalkaväen upseereilta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa, henkistä kestävyyttä ja oma-aloitteisuutta sekä laajaa tieto- ja
taitotasoa.
Jalkaväen koulutus jakaantuu jääkäri- ja panssarintorjuntaopintosuuntaan, kranaatinheitinopintosuuntaan, panssariopintosuuntaan
ja tiedusteluopintosuuntaan. Jääkäri- ja panssarintorjunta-, kranaatinheitin- ja tiedusteluopintosuunnan opinnot suoritetaan Jalkaväkikoulussa Lappeenrannassa. Panssariopintosuunnan
opinnot suoritetaan Panssarikoulussa Parolannummella. Aselajiopintojen aikana jalkaväen kadetit opiskelevat joukkojen keskeisen kaluston ja
koulutusvälineistön hallintaa ja syventävät taktisia taitojaan sekä saavuttavat työelämässä tarvittavat oikeudet ja pätevyydet.

KENTTÄTYKISTÖOPINTOSUUNTA
Kenttätykistö edustaa Maavoimien tulivoimaa.
Kenttätykistön keskitetyllä tulenkäytöllä luodaan edellytykset jalkaväen taistelulle. Tykistön
tehtävissä yhdistyy usean eri aselajin ominaisuudet. Tiedustelutulenjohtajat toimivat syvällä
vihollisen selustassa ja johtavat operatiivista tulenkäyttöä. Iskuportaan tulenjohtajat käyttävät
Maavoimien tulivoimaisimpia aseita. Tykistön
viesti liittää komentopaikat johtamisjärjestelmään ja luo edellytykset koko tykistöjärjestelmän tehokkaalle käytölle. Huolto varmistaa
ampumatarvikkeiden riittävyyden. Tykistön
kouluttamilla lennokeilla tiedustellaan, valvotaan vihollisen selustaa ja sivustoja sekä johdetaan tulta. Tykistö osallistuu jopa pioneeritoimintaan miinarakettien panssarimiinoitteilla.
Tykistö tarjoaa monipuolisia ja vaihtelevia uramahdollisuuksia. Kenttätykistön aselajikoulutuksen antaa Tykistökoulu Niinisalossa.
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PIONEERI- JA
SUOJELUOPINTOSUUNTA
Pioneeritoiminnan päämääränä on muokata toimintaympäristöä omien joukkojen toiminnalle
edulliseksi ja rajoittaa vihollisen ja olosuhteiden
vaikutuksia. Pioneeritoiminta jaetaan suluttamiseen, liikkeen edistämiseen, suojan edistämiseen,
suojeluun ja tukeutumisrakentamiseen. Pioneerija suojeluopintosuunnalla opiskelijat perehtyvät
niin aselajin perusmenetelmiin kuin pioneeri- ja
suojeluyksiköiden johtamiseen ja kouluttamiseen.
Opinnot antavat pioneeriupseerille sellaiset valmiudet, joiden avulla hän kykenee toimimaan ja kehittymään tehtävissään eri tyyppisissä pioneeri- ja
suojelujoukoissa. Opinnot eivät sisällä eriytyviä
opintoja. Aselajiopinnot toteutetaan Pioneeri- ja
suojelukoulussa sekä valmiusyhtymissä.
MAAVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOPINTOSUUNTA
Maavoimien
johtamisjärjestelmäopintosuunnalla voidaan suuntautua joko viesti- tai elektronisen
sodankäynnin (ELSO) opintoihin. Viestiaselaji on
esimerkki nykyaikaisesta ja kehittyvästä aselajista.
Viestitoiminnan tehtävänä on tiedonsiirtoyhteyksien
järjestäminen johtamista, tiedustelua ja tulenkäyttöä
varten. Yhteydet tuotetaan nykyaikaisilla viestijärjestelmillä ja -välineillä. Elektronisella sodankäynnillä
tiedustellaan ja häiritään kohteen sähkömagneettista säteilyä käyttäviä järjestelmiä ja suojataan omat
vastaavat järjestelmät. ELSO on kasvava osa nykyaikaisten asevoimien toimintaa. Koulutus johtamisjärjestelmäopintosuunnalla tarjoaa mielenkiintoisia
tehtäviä erityisesti tekniikasta, tietokoneista, elektronisesta sodankäynnistä ja sissiradiotoiminnasta kiinnostuneille. Onnistunut informaation välittäminen
ja hallinta ovat nykyisin yksi tärkeimmistä toiminnan
onnistumiseen vaikuttavista asioista. Johtamisjärjestelmäopintosuunnan kadetit opiskelevat aselajijakson aikana Viestikoulussa Riihimäellä.
RVL:n kadetit opiskelevat aselajijakson aikana
sekä Viestikoulussa että Raja- ja merivartiokoululla. RMVK:lla toteutettavien rajaturvallisuusalan opintojen jälkeen kadetit saavat RVL:n
toiminnan perusteiden osaamisen ohella vähintään toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutuksen sekä tarvittavat voimankäyttöoikeudet.
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HUOLTO-OPINTOSUUNTA
Huollon tehtävänä on joukkojen taistelukelpoisuuden ja toimintakyvyn ylläpito sekä sen
kehittäminen. Logistiikkaan ja huoltoon kuuluu kunnossapitoa, täydennystä, lääkintähuoltoa, huoltopalveluita ja kuljetuksia. Tulivoiman
kasvu, sotavarustuksen teknistyminen, ase- ja
johtamisjärjestelmien lisääntyminen sekä kuljetuskaluston monipuolistuminen ovat lisänneet
huollon tarvetta. Huolto tarjoaa henkilöstölleen monipuolisen toimintaympäristön sekä
haasteellisia tehtäviä oma-aloitteisille ja toimeenpanokykyisille upseereille.
ILMATORJUNTAOPINTOSUUNTA
Ilmatorjunnan tehtävä on suojata taistelujoukkoja sekä sotilas- ja siviilikohteita ilmahyökkäyksiltä. Aselajina ilmatorjunta kuuluu Maavoimiin ja toiminnallisesti ilmapuolustukseen.
Nykyaikaisella taistelukentällä ilmatorjunnan
merkitys on korostunut ja sen vuoksi aselaji
on voimakkaasti kehittyvä. Ilmatorjunnan pääkoulutuspaikka on Ilmasotakoulu Tikkakoskella. Ilmatorjuntaopintosuunnalle haluavan hakijan tulee hakea maasotalinjalle.

OPISKELU

Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Valmistuneen
upseerin ensimmäiset työtehtävät liittyvät
kiinteästi lentokaluston päivittäisiin ylläpitotehtäviin ja niihin kouluttamiseen sekä sitä
kautta oman osaamisen lisäämiseen lentokaluston tukeutumisen ja käytön eri toiminnoissa.
HELIKOPTERIOHJAAJAOPINTOSUUNTA
Kaikkien ohjaajien maisteriopinnot alkavat
muista poiketen suoraan kandidaatin tutkinnon jälkeen. Tämä mahdollistaa nousujohteisen lentokoulutuksen etenemisen. Maavoimien
helikopteriohjaajaopintosuunnalta
valmistuneet upseerit työskentelevät helikopteriohjaajina Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoonassa.
RAJAVARTIO-OPINTOSUUNTA

HELIKOPTERITEKNINEN
OPINTOSUUNTA
Opintosuunnalla opiskellaan yhdessä Ilmavoimien lentoteknisen opintosuunnan kanssa
lentokaluston huollon ja ylläpidon tehtäviin.
Lentoteknisen ja helikopteriteknisen opintosuunnan opinnot eroavat toisistaan taktiikan
opinnoissa ja konetyyppikohtaisten opintojen
osalta. Näin varmistetaan lentokaluston operatiivinen käyttö, ylläpito, koulutus ja kehittäminen helikopterien toimintaympäristössä.
Opinnot järjestetään joka toinen vuosi. Parillisina vuosina opintosuunnalle valitut aloittavat opiskelulla työelämässä sopimussotilaana.
Sopimussotilasjakson aikana hankitaan mahdollisesti puuttuva lentotekninen perusosaaminen. Tuolloin opintosuunnalle voivat hakeutua kaikki, jotka täyttävät upseerin yleiset
ja opintosuunnan erilliset kelpoisuusehdot.
Parittomina vuosina opintosuunnalle voivat
hakeutua vain lentoteknisen aliupseerikoulutuksen suorittaneet tai lentokone- tai helikopteriasentajan tutkinnon suorittaneet henkilöt.
Pääosa lentotekniikan opinnoista suoritetaan

Upseerikoulutuksen tutkintoihin sisältyvästä rajaturvallisuusalan opetuksesta vastaa
Raja- ja merivartiokoulu. Rajaturvallisuusalan
opinnot sisällytetään MPKK:n opetussuunnitelmaan perus-, aine- ja syventäviin opintoihin. Rajaturvallisuusalan opinnot painottuvat
rajaturvallisuuteen ja oikeudellisiin opintoihin.
Opinnoissa korostuvat RVL:n päätehtävät: rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta,
merialueen turvallisuus, merellisen ympäristön
suojelu, kansainvälinen yhteistyö ja sotilaallinen maanpuolustus.
Rajavartio-opintosuunnalla opetuksessa pääpaino on rajaturvallisuusalan opetuksessa, johon kuuluu muun muassa rajojen valvonta, rajatarkastukset, laillisuusvalvonta, rikostorjunta
ja rikosprosessin hallinta. Rajaturvallisuusalan
opinnoissa annetaan myös toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutus, johon kuuluu muun
muassa voimankäytön ja operatiivisen ajon
koulutus sekä operatiivisen kenttätoiminnan
johtajakoulutus. Rajavartio-opintosuunnalta
sotatieteiden kandidaatiksi valmistunut voi
työskennellä esimerkiksi vartioupseerina rajavartio- tai rajatarkastusasemalla tai kouluttajana varusmiesyksikössä.
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Merisotalinja
Merivoimat tarjoaa merisotalinjalta valmistuneelle sotatieteiden kandidaatille kiinnostavan
ja haastavan työympäristön. Laivasto-, rannikkojoukko- tai johtamisjärjestelmäopintosuunnalta valmistuneet upseerit toimivat omaa
koulutustaan vastaavissa tehtävissä niin merellä 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 suojaaminen. 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. Myös merivartio-opintosuunnasta kiinnostuneet hakevat ensin laivastolinjalle ja ensimmäisen
väliarvostelun jälkeen edelleen kyseiselle opintosuunnalle. Rannikkojoukko-opintosuunnalle ja Merivoimien johtamisjärjestelmäopintosuunnalle haetaan
ja opinnot alkavat vuorovuosina. Vuonna 2014 järjestetään rannikkojoukko-opintosuunta. Merikadettikurssille hakevan tulee hakeutumisen yhteydessä
ilmoittaa, mille opintosuunnalle hän ensisijaisesti
hakee. Merisotalinjalle voi hakeutua, vaikkei olisi aiemmin palvellut Merivoimissa.
LAIVASTO-OPINTOSUUNTA
Laivasto-opintosuunnalla opetuksen pääpaino on
merenkulussa sekä valvonta-, johtamis- ja asejärjestelmissä. Laivasto-opintosuunnalla painotetaan
erityisesti sotataidon ja sotatekniikan opintoja. Laivasto-opintosuunnalta sotatieteiden kandidaatiksi
valmistunut voi työskennellä esimerkiksi aluksen aselajiupseerin tai merenkulku-upseerin tehtävissä. Sotatieteiden maisterin tutkinnon jälkeen tehtäviä voivat
olla esimerkiksi aluksen keskusupseeri tai päällikkö.
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MERIVARTIO-OPINTOSUUNTA
Rajaturvallisuusalan opinnot painottuvat rajaturvallisuuteen ja oikeudellisiin opintoihin.
Opinnoissa korostuvat RVL:n päätehtävät: rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostutkinta,
merialueen turvallisuus, merellisen ympäristön
suojelu, kansainvälinen yhteistyö ja sotilaallinen
maanpuolustus. Merivartio-opintosuunnan opetuksen pääpaino on rajaturvallisuusalan opetuksessa merellisen viranomaistoiminnan viitekehyksessä. Merivartio-opintosuunnan kadetit
saavat sekä toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutuksen että laivan vahtiperämiehen teoreettisen pätevyyden. Valmistuneet upseerit voivat
harjaantumisen jälkeen toimia vahtipäällikköinä
RVL:n vartiolaivoilla, vartioupseereina merivartioasemilla sekä vuoropäällikköinä ilma- ja merirajan kansainvälisillä rajanylityspaikoilla.
RANNIKKOJOUKKO-OPINTOSUUNTA
Rannikkojoukko-opintosuunnalla
opetuksessa painotetaan sotilaskouluttajan taitoja sekä
perusyksikön johtamista ja taktiikkaa. Rannikkojoukko-opintosuunnalta sotatieteiden kandidaatiksi valmistuneen upseerin ensimmäinen
tehtävä on yleensä kouluttaja perusyksikössä.
Sodanajan tehtävänä voi olla esimerkiksi joukkueen johtaja tai yksikön varapäällikkö. Sotatieteiden maisteriksi valmistuneet voivat työskennellä
esimerkiksi yksikön varapäällikkönä tai päällikkönä.
MERIVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOPINTOSUUNTA
Merivoimien johtamisjärjestelmäopintosuunnalla
opetuksen pääpaino on valvonta-, johtamis- ja
asejärjestelmissä. Opinnoissa painotetaan sotatekniikan ja sotataidon opintoja. Johtamisjärjestelmäopintosuunnalta sotatieteiden kandidaatiksi
valmistunut voi sijoittua esimerkiksi viestiupseerin,
elektronisen sodankäynnin upseerin tai aluksen
aselajiupseerin tehtäviin. Sotatieteiden maisterin
tehtäviä voivat olla esimerkiksi joukkoyksikön
viestiupseeri tai tiedustelu-upseeri.

OPISKELU

Ilmasotalinja
Ilmasotalinjalta valmistuneet sotatieteiden kandidaatit sijoittuvat oman toimialansa monipuolisiin kouluttaja- ja asiantuntijatehtäviin. Myöhemmässä vaiheessa
oma kyvykkyys ja halukkuus vaikuttavat
upseerin sijoittumiseen eri tehtäviin.
Ilmavoimat on viimeisintä teknologiaa käyttävä moderni ja dynaaminen puolustushaara.
Rauhan aikana sen operatiivisia tehtäviä ovat
ilmavalvonta, tunnistuslentotoiminta ja Ilmavoimien sodan ajan valmiusyhtymien tuottaminen.
Kriisin aikana päätehtävänä on hävittäjäkonein
toteutettava vastustajan ilma-alusten torjunta.
Ilmasotalinjalla on viisi opintosuuntaa: ohjaajaopintosuunta, Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunta, lentotekninen opintosuunta, Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunta ja
Raja-vartiolaitoksen ilma-alustekniikan opintosuunta. Opinnot ohjaaja-opintosuunnilla aloitetaan vuosittain, mutta Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunnan ja lentoteknisen

opintosuunnan opinnot alkavat vuorovuosina.
Vuonna 2014 alkaa johtamisjärjestelmäopintosuunta. Ilmasotalinjalle hakevan tulee hakeutumisen yhteydessä ilmoittaa, mille opintosuunnalle hän ensisijaisesti hakee. Ilmasotalinjalle
voi hakeutua vaikkei olisi aiemmin palvellut
Ilmavoimissa.
OHJAAJAOPINTOSUUNTA
Ilmasotalinjan ohjaajaopintosuunnalla koulutetaan lentoupseereita Ilmavoimien lisäksi
myös Maavoimiin ja Rajavartiolaitokseen. Kaikkien ohjaajien maisteriopinnot alkavat muista
poiketen suoraan kandidaatin tutkinnon jälkeen, mikä mahdollistaa nousujohteisen lentokoulutuksen etenemisen. Lentokoulutus
annetaan potkurikone- ja harjoitushävittäjäkalustolla Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Ilmavoimien ohjaajien lentokoulutus toteutetaan
lisäksi myöhemmin hävittäjäkalustolla lennostoissa. Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalta
valmistuneet upseerit toimivat lennostoissa
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hävittäjäohjaajina. Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunnalta valmistuneet upseerit
toimivat helikopteriohjaajina Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoonassa.
RAJAVARTIOLAITOKSEN
OHJAAJAOPINTOSUUNTA
Rajavartiolaitoksen lentäjäksi pyrkivän on ilmoitettava toivomuksestaan jo hakuvaiheessa. Opintojen painopiste on lentotoiminnassa
sekä ilma-aluksen operatiivisessa johtamisessa. Ohjaajaopintosuunnalla suoritetaan helikopteri- tai lentokoneen yksityislentäjän
lupakirja ja ansiolentäjän lupakirja. RMVK:lla
toteutettavien rajaturvallisuusalan opintojen
jälkeen ohjaajaopiskelijat saavat RVL:n toiminnan perusteiden osaamisen ohella vähintään
toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutuksen
sekä tarvittavat voimankäyttöoikeudet.
LENTOTEKNINEN OPINTOSUUNTA
Opintosuunnalla koulutetaan upseereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lentokaluston huollon ja ylläpidon tehtäviin. Näin varmistetaan lentokaluston operatiivinen käyttö,
ylläpito, koulutus ja kehittäminen tukikohtaympäristössä. Opinnot järjestetään joka toinen vuosi. Parillisina vuosina opintosuunnalle
valitut aloittavat opiskelulla työelämässä sopimussotilaana. Sopimussotilasjakson aikana
hankitaan mahdollisesti puuttuva lentotekninen perusosaaminen. Tuolloin opintosuunnalle voivat hakeutua kaikki, jotka täyttävät
upseerin yleiset kelpoisuusehdot ja opintosuunnan erityiset kelpoisuusehdot. Parittomina vuosina opintosuunnalle voivat hakeutua
vain lentoteknisen aliupseerikoulutuksen suorittaneet tai lentokone- tai helikopteriasentajan tutkinnon suorittaneet henkilöt. Pääosa
lentotekniikan opinnoista suoritetaan Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Valmistuneen upseerin ensimmäiset työtehtävät liittyvät kiinteästi lentokaluston päivittäisiin ylläpitotehtäviin
ja niihin kouluttamiseen sekä sitä kautta oman
osaamisen lisäämiseen lentotukikohdan eri
toiminnoissa.
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RAJAVARTIOLAITOKSEN ILMAALUSTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
Ilma-alustekniikan opintosuunnalla koulutetaan
upseereita Rajavartiolaitoksen lentokaluston
huollon ja ylläpidon tehtäviin. Näin varmistetaan lentokaluston operatiivinen käyttö, ylläpito,
koulutus ja kehittäminen Rajavartiolaitoksen toimintaympäristössä. Opintosuunnan opiskelijat
opiskelevat pääsääntöisesti lentoteknisen opintosuunnan mukaiset opinnot. Opinnot järjestetään
joka toinen vuosi. Parillisina vuosina opintosuunalle valitut aloittavat opiskelulla työelämässä
sopimussotilaana. Sopimussotilasjakson aikana
hankitaan mahdollisesti puuttuva lentotekninen
perusosaaminen. Tuolloin opintosuunnalle voivat
hakeutua kaikki, jotka täyttävät upseerin yleiset
kelpoisuusehdot ja opintosuunnan yleiset kelpoisuusehdot. Parittomina vuosina opintosuunnalle
voivat hakeutua vain lentoteknisen aliupseerikoulutuksen suorittaneet tai lentokone- tai helikopteriasentajan tutkinnon suorittaneet henkilöt.
Pääosa lentotekniikan opinnoista suoritetaan
Ilmasotakoululla Tikkakoskella. Valmistuneen upseerin ensimmäiset työtehtävät liittyvät kiinteästi
lentokaluston päivittäisiin ylläpitotehtäviin ja niihin kouluttamiseen sekä sitä kautta oman osaamisen lisäämiseen lentotukikohdan ja -kaluston
eri toiminnoissa.
ILMAVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOPINTOSUUNTA
Johtamisjärjestelmäopintosuunta jakautuu kahteen suuntautumisvaihtoehtoon: johtokeskus- ja
viestisuuntautumisvaihtoehtoon. Opinnot järjestetään joka toinen vuosi. Hakijan tulee kertoa valintatilaisuuden haastattelussa, mikäli on kiinnostunut tietystä suuntautumisvaihtoehdosta.
Johtokeskussuuntautumisvaihtoehdon valinneet
koulutetaan taistelunjohtajiksi Ilmavoimien johtokeskuksiin. Työssään he koordinoivat hävittäjien
käyttöä ja liikkeitä maasta käsin. Viestisuuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimalan kouluttaja-, asiantuntija- ja johtotehtäviin. Ilmavoimien
johtamisjärjestelmäopintosuunnan kadetit opiskelevat aselajijaksonsa Tikkakoskella.

OPISKELU

Opintoetuudet
Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavalle opiskelijalle eli kadetille annetaan opiskelun
ajaksi korvauksetta opetus, majoitus, muonitus, vaatetus, opiskeluvälineet ja terveyden- ja sairaudenhoito. Lisäksi maksetaan päivärahaa ja osa matkustamiskustannuksista.
KOTIMAAN PÄIVÄRAHA
JA VARUSRAHA
Kadetin päivärahan laskentaperusteena käytetään PLM:n päätöksen mukaisesti kulloinkin
voimassa olevaa valtion virkamiehen kokopäivärahaa. Vuonna 2013 laskentaperusteena oleva
kokopäiväraha oli 38 €. Lisäksi naispuolisille kadeteille maksetaan Talousvarikon määrittämä
varusraha. Se maksetaan kaikilta niiltä päiviltä,
jolloin opiskelija on oikeutettu ilmaiseen vaatetukseen. Vuonna 2013 varusraha oli 6,75 €
/ viikko.

MATKUSTAMISKUSTANNUKSET
Kadetille korvataan kaksi opiskelupaikan ja
koti- tai asuinpaikan välistä matkaa Suomessa jokaista täyttä opiskelukalenterikuukautta
kohden. Matkustamiskustannukset korvataan
valtiolle edullisimman kulkuneuvon aiheuttamien kustannusten perusteella.
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Haku sotatieteiden kandidaatin
ja maisterin tutkintoihin
johtavaan koulutukseen
Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittamaan voi vuonna 2014 hakeutua
•

päähaussa maasotalinjalle, merisotalinjan laivasto-opintosuunnalle ja rannikkojoukkoopintosuunnalle, ilmasotalinjan johtamisjärjestelmäopintosuunnalle ja lentotekniselle
opintosuunnalle sekä
•

erillishaussa ohjaajaopintosuunnalle ja helikopteriohjaajaopintosuunnille.
HAKUKELPOISUUS

Hakijan tulee olla:
1) Suomen kansalainen
2) Suorittanut reservin upseerin
koulutuksen
Tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä
myös reservin aliupseerin koulutuksen suorittanut hakija, joka täyttää muut kelpoisuusehdot, jos hän ennen kadettikurssin alkamista
suorittaa hyväksytysti Reserviupseerikoulussa
toimeenpantavan joukkueenjohtajakurssin.
Hakea voi mille tahansa opintolinjalle ja opintosuunnalle huolimatta siitä missä aselajissa on
palvellut varusmieskouluksensa.
3) Suorittanut joko
a. suomalaisen ylioppilastutkinnon
b. vähintään kolmivuotisen ammatillisen
tutkinnon
c. ammatillisen opistoasteen tutkinnon
d. ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
e. ammattikorkeakoulututkinnon
f. yliopistotutkinnon tai
g. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
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Tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä
myös hakija jolla MPKK toteaa muutoin olevan
opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.
4) Henkisen ja fyysisen kuntonsa,
terveytensä ja elämäntapojensa
puolesta sekä muutoin upseerin
ammattiin sopiva
Hakijan on kuuluttava palveluskelpoisuusluokkaan A.
Kuulon tulee puhealueella (500-2000 Hz) olla
20 dB tai parempi. Puhealueen ulkopuolella
kuulo voi olla huonommassa korvassa korkeintaan 40 dB kahdella taajuusalueella tai molemmissa korvissa korkeintaan 40 dB yhdellä
taajuusalueella.
Merivoimien opintosuunnilla on näkökyvyn,
väriaistiin ja muihin fysiologisiin ominaisuuksiin
liittyviä erityisvaatimuksia. Hakijalla ei saa olla
meritautitaipumusta, keliakiaa eikä herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia. Lisäksi laivastoopintosuunnalle hakevalta vaaditaan muun
muassa virheetön näöntarkkuus (1.0/1.0 ilman
silmälaseja) ja tarkka väriaisti.
Ilmasotalinjan lentoteknisellä opintosuunnalla
on näkökykyvaatimus: lasien maksimivahvuutena saa olla enintään ≤ ± 0.5 diopteria, näkö
laseilla korjattuna ≥ 1.0 ja tarkka värinäkö. Ha-
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kijalla ei saa olla voimakasta allergiaa.
Tarkat terveydelliset vaatimukset on esitetty
Terveystarkastusohjeessa (TTO), joka on luettavissa esimerkiksi osoitteesta
www.puolustusvoimat.fi » Laitokset » Sotilaslääketieteen Keskus » Aineistoa » Liitteet.
Terveysvaatimuksista voidaan poiketa valintalautakunnan esityksestä. Hakea siis voi, vaikka
ei täyttäisikään täysin edellä mainittuja erityisiä
terveydellisiä kriteerejä. Hakemus ja perustelut
vaatimuksista poikkeamiselle toimitetaan hakemuksen liiteasiakirjojen mukana.
5) Enintään 26-vuotias.
Ikäraja ei koske opistoupseerin tutkinnon suorittaneita.

Ikärajasta voidaan poiketa hakijan koulutustaustan, koulutusvaihtoehtohalukkuuden tai
työkokemuksen perusteella.
Hakija, joka katsoo omaavansa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä
kuitenkaan edellä todettuja pohjakoulutusvaatimuksia, voi hakea MPKK:lta lupaa osallistua
pääsykokeeseen toimittamalla sitä koskevan perustellun hakemuksen koulutusselvityksineen.
Ikärajasta voidaan poiketa MPKK:n rehtorin päätöksellä. Ikärajasta poikkeamisen perusteena
voi olla hakijan koulutustausta, hakemuksessa
ilmoitettu koulutusvaihtoehtohalukkuus ja hakijan sopivuus siihen tai hakijan toimiminen PV:n
tai RVL:n virassa. Yli 26-vuotiaan hakijan on toimitettava vapaamuotoinen perusteltu hakemus
ikärajasta poikkeamiseen hakemuksen liiteasiakirjojen mukana.
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HAKUMENETTELY
Maanpuolustuskorkeakoulun
päähakuun haetaan valtakunnallisessa, yliopistojen sähköisessä
yhteishaussa. Hakemuksen voi
täyttää ja lähettää osoitteessa
www.yliopistohaku.fi. Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy
1.4.2014 kello 16.15, jolloin hakemuksien on oltava tallennettuna järjestelmään. Myöhästyneitä
hakemuksia ei oteta huomioon.
Hakemus kannattaa täyttää hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Hakemuksen täyttämisessä
tarvitaan tietoja tutkintotodistuksista, joten tarvittavat paperit on
hyvä ottaa valmiiksi esille. Järjestelmä ohjaa hakemuksen täyttämisessä ja ilmoittaa sen tallentumisesta järjestelmään.
Hakulomaketta täyttäessä kysytään mille linjalle tai opintosuunnalle haetaan. Mikäli haetaan
useammalle kuin yhdelle linjalle,
on preferenssijärjestys merkittävä.
Opetushallituksen valtakunnallinen yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita hakuaikana yleisissä yliopistohaku.fi
-palveluun liittyvissä kysymyksissä sähköpostitse osoitteessa
yliopistohaku@opintopolku.fi.
Lisätietoja MPKK:uun liittyvissä
asioissa voi kysyä Opintoasiainosaston Rekrytointi- ja valintasektorilta sähköpostitse osoitteesta
opintoasiainosasto.mpkk@mil.fi
sekä puhelinnumeroista
0299 530 214, 0299 530 330
ja 0299 530 106.
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HAKEMUKSEN LIITTEET
Hakijan tulee lähettää postitse:
1) Suostumus huumetestaukseen
Lisätietoa ja lomake ”Yleinen suostumus huumetestiin” on saatavilla osoitteesta
www.upseeriksi.fi.
2) Suostumus turvallisuusselvitykseen
Lisätietoa ja lomake ”Turvallisuusselvityshakemus” on saatavilla osoitteesta
www.upseeriksi.fi.
3) Kopio viimeisimmästä
sotakoulutodistuksesta
a. reserviupseerikoulun todistus,
b. aliupseerikoulun todistus,
c. todistus reserviupseerikoulutusta vastaavasta koulutuksesta (esimerkiksi joukkueenjohtajakurssin suorittamisesta),
d. Maanpuolustusopiston opistoupseerin tutkintotodistus,
e. MPKK:n upseerin perusopintojen todistus
tai
f. määräaikaisen reserviupseerin virkaan johtavasta koulutuksesta saatu opintosuoritusote
Sotakoulutodistuksen avulla kartoitetaan hakijan motivaatiota, ammattiin soveltuvuutta ja
kiinnostusta alaan.
Mikäli hakija on suorittanut sekä aliupseerikurssin (AUK) että reserviupseerikurssin (RUK),
joukkueenjohtajakurssin tai aliupseerista upseeriksi -kurssin, kannattaa molemmista lähettää todistus.
4) Kopio korkeakoulukelpoisuutta
osoittavasta koulutuksesta, jos se
on jokin muu kuin suomalainen
ylioppilastutkintotodistus
Vuonna 1990 tai sen jälkeen ylioppilastutkintonsa suorittaneiden hakijoiden ylioppilastutkintotiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta sähköisen hakija- ja
opinto-oikeusrekisterin kautta.

Keväällä 2014 valmistuvien tulee toimittaa
korkeakoulukelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset viimeistään 6.6.2014 kello 16.15.
Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden tulee
toimittaa jäljennökset sekä päättötodistuksestaan että näyttötodistuksestaan.
Liitteiden on oltava perillä viimeistään 9.4.2014
klo 16.15 osoitteessa:
Maanpuolustuskorkeakoulu
Opintoasiainosasto
Rekrytointi- ja valintasektori
PL 7
00861 HELSINKI
Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon.
Suostumuksissa huumetestaukseen ja turvallisuusselvitykseen on oltava hakijan alkuperäinen, sinisellä muste- tai kuulakärkikynällä
kirjoitettu allekirjoitus. Siksi suostumuslomakkeita ei voi lähettää sähköisesti. Hakijaa voidaan pyytää esittämään alkuperäiset todistukset. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa
opiskelupaikan menettämiseen.
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Hakija voi ilmoittaa halukkuutensa tiettyyn
pääsykoeosastoon täyttäessään hakulomaketta. Osastot pyritään muodostamaan halukkuuksien mukaisesti. Tilojen rajallisuuden
vuoksi kaikille ei kuitenkaan voida taata ensisijaisen halukkuuden toteutumista.
Pääsykokeeseen kuluu jokaiselta hakijalta kaksi päivää. Hakijat voivat yöpyä pääsykoepäivien välisen yön MPKK:lla. Majoitusta ei voida
tarjota pääsykoepäiviä edeltävälle yölle, koska
MPKK:n kampusalueen majoituskapasiteetti
on rajallinen.

PÄÄSYKOE
Pääsykoe koostuu soveltuvuuskokeesta ja valintakokeesta. Soveltuvuuskokeeseen kuuluu
persoonallisuus- ja kykytestit, ryhmäkoe ja
haastattelu. Valintakokeeseen kuuluu 12 minuutin juoksutesti, aineistokoe ja lääkärintarkastus sekä erikseen määrättäville hakijoille
tehtävä huumetesti. Pääsykokeen aikana kaikilta siihen osallistuneilta kerätään palaute.
Pääsykokeella mitataan hakijan koulutettavuutta, motivaatiota, ammattiin soveltuvuutta
ja kiinnostusta alaan. Pääsykoe järjestetään
Maanpuolustuskorkeakoulussa
Helsingissä
12.-16.5.2014. Pääsykokeeseen kutsutaan
enintään 500 hakukelpoisuusehdot täyttävää ja vaaditut suostumukset antanutta hakijaa. Kutsut pääsykokeeseen ja ilmoitukset
valintamenettelyssä karsiutuneille postitetaan
17.4.2014 mennessä.
Hakijat kutsutaan pääsykokeeseen
neljässä osastossa:
1. osasto 12. - 13.5.2014
2. osasto 13. - 14.5.2014
3. osasto 14. - 15.5.2014
4. osasto 15. - 16.5.2014
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MPKK tarjoaa hakijoille pääsykokeissa myös
ruoan. Varusmiespalvelustaan suorittaville
ruokailut kuuluvat palvelukseen. Ruokailuihin
osallistuminen vahvistetaan ilmoittautumisen
yhteydessä. Kampusalueella sijaitsee myös
kaksi sotilaskotia, joissa on mahdollista asioida
pääsykokeen taukojen aikana.
PÄÄSYKOKEESEEN
VALMISTAUTUMINEN
Pääsykokeeseen kutsutun hakijan on otettava
mukaansa alle kuusi kuukautta vanha lääkärintodistus terveydentilastaan. Lääkärintodistuksessa on oltava tulokset kuulotutkimuksesta ja
näkökyvystä (lomake T tai SAlääk 1141, tutkitun kappale). Kaikki hakijat suorittavat lääkärintarkastuksessa värinäkötestin.
Varusmiespalvelusta suorittavan hakijan on
lisäksi tuotava mukanaan viimeisin hänestä tehty johtajaprofiili, joka sisältää alaisten,
vertaisten ja esimiesten arviot sekä itsearvion
lukuarvoineen. Reservissä olevan hakijan ei
tarvitse tuoda johtajaprofiilia, koska tarvittava
tieto on saatavilla varusmiespalveluksen aikana
taltioituna tietojärjestelmistä.
Pääsykokeessa käytetään siviiliasua. Hakijalla pitää olla mukanaan lääkärintodistuksen
ja johtajaprofiilin tai suoritusarvioinnin lisäksi
liikuntavarustus 12 minuutin juoksutestiä varten, henkilökohtaiset hygieniavälineet sekä
majoittumisvälineet (makuupussi tai vastaava).
Juoksutestiä varten kannattaa harjoitella suun-
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den vuoksi. Santahaminaan johtava Hevossalmen silta on auki kesäaikana puolen tunnin
välein; aina tasalta ja puolelta.

nitelmallisesti. Jo hyvissä ajoin ennen pääsykoeviikkoa kannattaa juosta harjoitustestejä,
jotta pääsykokeissa ylittää varmasti 2 600 metrin tulosvaatimuksen. Ohjeita 12 minuutin juoksutestin harjoitteluun on saatavilla esimerkiksi
osoitteesta www.puolustusvoimat.fi/Liikunta.
Mikäli hakija ei sairauden tai vamman takia voi
suorittaa 12 minuutin juoksutestiä pääsykokeissa, on hänellä oltava siihen liittyvä lääkärintodistus mukanaan saapuessaan pääsykokeeseen.
12 minuutin juoksutesti järjestetään tarvittaessa kesäkuun aikana niille hakijoille, jotka eivät
lääketieteellisin perustein kykene suorittamaan
testiä pääsykokeiden aikana.

LISÄTESTIT MERIVOIMIEN
LAIVASTO-OPINTOSUUNNALLE
Merisotalinjan laivasto-opintosuunnalle hakeville järjestetään yhteisen pääsykokeen lisäksi
soveltuvuuden testaus sekä fysiologiset ja psykologiset testit. Merisotakoulun johtamat kaksipäiväiset fysiologiset ja psykologiset testit järjestetään Air Medical Centerissä, Meilahdessa
Helsingissä sekä Maanpuolustuskorkeakoulun
Käyttäytymistieteiden laitoksella Tuusulassa.
Merisotakoulu kutsuu lisätesteihin osallistuvat
12.5.2014 alkaen.

Santahaminaan saapuminen kannattaa suunnitella etukäteen. Osoitteesta www.reittiopas.
fi löytyy pääkaupunkiseudun julkisten kulkuvälineiden aikataulu. Omalla autolla saapumista
suositellaan välttämään parkkitilojen rajallisuuPÄÄSYKOKEEN OHJELMA

ENSIMMÄINEN PÄÄSYKOEPÄIVÄ
I JOUKKUE

II JOUKKUE

III JOUKKUE

klo 09.00 mennessä

IV JOUKKUE

V JOUKKUE

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
Aineistokoemateriaalin jako ja omatoiminen opiskelu

klo 19.30 alkaen

TOINEN PÄÄSYKOEPÄIVÄ
I JOUKKUE

II JOUKKUE

III JOUKKUE

IV JOUKKUE

V JOUKKUE

klo 08.00 - 09.00

12 minuutin
juoksutesti

Lääkärin tarkastus

Ryhmäkoe

Haastattelu

Palautteen keruu

klo 09.00 - 10.00

Palautteen keruu

12 minuutin
juoksutesti

Lääkärin tarkastus

Ryhmäkoe

Haastattelu

klo 10.00 - 11.00

Haastattelu

Palautteen keruu

12 minuutin
juoksutesti

Lääkärin tarkastus

Ryhmäkoe

klo 11.00 - 12.00

Lounas

Lounas

Lounas

12 minuutin
juoksutesti

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
juoksutesti

klo 14.30 - 16.30

Aineistokoe

klo 16.30 - 17.15

Pääsykokeen loppupuhuttelu

klo 17.30 alkaen

Päivällinen
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Erillishaku
ohjaajaopintosuunnille
Tämä erillishaku koskee hakeutumista
Ilmavoimien ohjaajaksi sekä Maavoimien ja
Rajavartiolaitoksen helikopteriohjaajaksi.
HAKUKELPOISUUS
Yleiset hakukelpoisuusehdot ovat samat kuin
päähaussa.
Erityisenä hakukelpoisuusehtona on, että ohjaaja- ja helikopteriohjaajaopintosuunnille hakeva on suorittanut lentoreserviupseerikurssin
(LENTORUK). Tarkemmat tiedot vaatimuksista
on saatavilla osoitteesta www.upseeriksi.fi.

HAKUMENETTELY

sähköpostilla: toni.sutinen@mil.fi
soittamalla: 0299 257 220.
•

•

Hakemus liitteineen tulee tehdä hakulomakkeelle ”Hakemus Maanpuolustuskorkeakouluun sotatieteiden kandidaatin ja maisterin
tutkintoihin johtavaan koulutukseen / OHJAAJAOPINTOSUUNNALLE”. Hakulomakkeita saa
Ilmasotakoulusta Lentoreserviupseerikurssin
johtajalta, kapteeni Toni Sutiselta

Hakuaika päättyy 30.5.2014 kello 16.15,
jolloin hakemusten liitteineen on oltava perillä
osoitteessa:
Ilmasotakoulu
Koulutuspataljoona
ILMAVRUK
KADK 101. ohjaajaopintosuuntien haku
PL 7
41161 TIKKAKOSKI
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
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HAKEMUKSEN LIITTEET
Hakemukseen tulee liittää seuraavat jäljennökset ja allekirjoitetut suostumukset:

keita ei voi lähettää sähköisesti. Hakijaa voidaan pyytää esittämään alkuperäiset todistukset. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa
opiskelupaikan menettämiseen.
VALINTATILAISUUS

1. todistus tai todistukset korkeakoulukelpoisuutta osoittavasta
koulutuksesta (esimerkiksi kopio
ylioppilastodistuksesta tai ammattikoulun tai -opiston päättötodistuksesta),

LENTORUK:lta suoraan kadettikurssille hakeville ei järjestetä erillisiä valintakokeita. Aikaisemmin LENTORUK:lla palvelleet kutsutaan tarvittaessa fyysisiin testeihin kesäkuussa.
VALINTAPISTEIDEN
MÄÄRÄYTYMINEN

2. kopio viimeisimmästä sotakoulutodistuksesta (esimerkiksi Reserviupseerikoulun todistus)

Tiedot valintapisteiden määräytymisestä löytyy
osoitteesta www.upseeriksi.fi.

3. suostumus huumetestaukseen
Lisätietoa ja lomake ”Yleinen suostumus huumetestiin” on saatavilla
osoitteesta www.upseeriksi.fi
4. suostumus turvallisuusselvitykseen
Lisätietoa ja lomake ”Turvallisuusselvityshakemus” on saatavilla
osoitteesta www.upseeriksi.fi
•

•

Lisätietoja voi kysyä Ilmasotakoulusta Lentoreserviupseerikurssin johtajalta,
kapteeni Toni Sutiselta
sähköpostilla: toni.sutinen@mil.fi
soittamalla: 0299 257 220.

Suostumuksissa huumetestaukseen ja turvallisuusselvitykseen on oltava hakijan alkuperäinen, sinisellä muste- tai kuulakärkikynällä
kirjoitettu allekirjoitus. Siksi suostumuslomak25

Valintaperusteet
Opiskelijavalinta perustuu hakijan koulutettavuuden, motivaation, ammattiin soveltuvuuden ja alaan kohdistuvan kiinnostuksen arviointiin. Hakijat asetetaan järjestykseen
valintapisteiden mukaan. Puolustusvoimain komentaja vahvistaa Puolustusvoimien
toimintasuunnitelmassa vuosittain tutkintoja suorittamaan ja täydennyskoulutukseen
hyväksyttävien opiskelijoiden määrän. Rajavartiolaitoksen esikunta vahvistaa Rajavartiolaitoksessa palvelua varten hyväksyttävien opiskelijoiden määrän. Maanpuolustuskorkeakoulu tarkentaa opiskelijaksi otettavien määrän kesäkuussa Valintalautakunnan
kokouksessa.
VALINTAPISTEIDEN
MÄÄRÄYTYMINEN
Valintapisteet määräytyvät alkupisteiden ja pääsykoepisteiden perusteella muiden kuin Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalle hakeutuvien osalta. Valintapisteiden enimmäismäärä on 165.
Tarkemmat tiedot valintapisteiden määräytymisestä löytyy osoitteesta www.upseeriksi.fi.
Alkupisteet muodostuvat aikaisemmista opinnoista annettavista pisteistä ja viimeisimmästä
sotakoulutodistuksesta annettavista pisteistä.
Alkupisteitä voi saada yhteensä 85.
Pääsykoepisteet muodostuvat pääsykokeessa
suoritettavien soveltuvuusarvioinnin kokonaispistemäärästä, aineistokokeen pisteistä ja fyysisen
kunnon testauksessa saavutetuista pisteistä. Pääsykoepisteiden maksimimäärä on 80 pistettä.
Soveltuvuusarvioon sisältyvät psykologiset testit, ryhmäkoe, haastattelu, varusmieskoulutuksen soveltuvuusarviot ja loppuarviointi sekä
johtajaindeksi. Soveltuvuusarvioinnin kokonaispistemäärä määräytyy näiden eri osatekijöiden yhteisvaikutuksesta, jonka määrittää soveltuvuuden arviointiin erikoistunut psykologi.
Soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan johtajaominaisuuksia, motivaatiota ja oppimisedellytyksiä. Soveltuvuuskokeeseen ei voi valmistautua
etukäteen. Soveltuvuusarvioinnin maksimipistemäärä on 50. Soveltuvuusarviointi voi olla
karsiva.
Aineistokoe perustuu hakijoille koetta edeltävänä päivänä jaettuun tieteelliseen artikkeliin tai
muuhun materiaaliin, johon hakijoilla on aikaa
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tutustua. Ennen varsinaista koetta materiaali
kerätään pois. Esseevastausta edellyttäviin kysymyksiin tulee vastata materiaalin perusteella. Aineistokokeeseen ei voi valmistautua etukäteen.
Aineistokokeen maksimipistemäärä on 25.
Fyysisen kunnon testin (12 minuutin juoksutestin) 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 hyväksytä kurssille. Juostu matka mitataan 10 metrin tarkkuudella. Pistetaulukko on luettavissa osoitteessa
www.upseeriksi.fi.
Saman pistemäärän saaneiden hakijoiden keskinäinen paremmuusjärjestys ratkaistaan (1)
pääsykokeessa suuremman pistemäärän saavuttaneen hakijan hyväksi. Mikäli pääsykokeen
pistemäärä on hakijoilla 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.
VALINNASTA TIEDOTTAMINEN
Valinnasta tiedotetaan kirjeitse kaikille pääsykokeeseen osallistuneille. Opiskelijavalinnassa hyväksytyt ja varasijan saaneet julkistetaan
viimeistään 15.7.2014. Valintapäätös voidaan
antaa myös ehdollisena, jolloin sen vahvistumisen edellytyksenä on esimerkiksi laivasto-opintosuunnan lisätestien läpäiseminen,
joukkueenjohtajakurssin suorittaminen tai tarkemman lääkärinlausunnon hankkiminen.
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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 mieluisempaa paikkaa, jota
ilmoittaa jäävänsä jonottamaan tai
3. ei ota paikkaa vastaan.
Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on sitova,
eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Opiskelijaksi hyväksytyn tulee vahvistaa opiskelupaikkansa
viimeistään 29.7.2014 kello 16.15. Hakija menettää opiskelupaikkansa, jos hän ei ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä.
Mikäli joku hyväksytyistä ei ota opiskelupaikkaa
vastaan, tarjotaan varasijalla olevalle hakijalle
vapautunutta paikkaa henkilökohtaisesti.
Hakijan on siis syytä huolehtia siitä, että hän hakulomaketta täyttäessään ilmoittaa sellaiset yhteystiedot puhelinnumeroineen ja sähköpostiosoitteineen, josta hänet varmimmin tavoittaa.

Päähaussa opiskeluoikeuden saanut hakija voi
ennen opintojen alkua anoa opiskeluoikeuden
siirtoa MPKK:n rehtorilta. Opiskeluoikeuden
siirtoanomus tulee toimittaa MPKK:lle opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen kanssa.
Siirtoa voi anoa yhdeksi vuodeksi esimerkiksi terveydellisin perustein tai siitä syystä, että
toimii kriisinhallintatehtävissä. Määräaikaisen
viran perusteella tai taloudellisin perustein
opiskeluoikeuden siirtoa ei yleensä myönnetä.
Opiskeluoikeuden siirtoanomuksen on perusteltava huolellisesti. Rehtori käyttää harkintaansa myöntäessään siirtoja, koska MPKK:lla
on velvoite tuottaa riittävä määrä upseereita
vuosittain PV:n ja RVL:n palvelukseen. Opiskeluoikeuden siirtoanomuksen lomakepohja on
osoitteessa www.upseeriksi.fi.
Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi hakea oikaisua kirjallisesti neljäntoista päivän
kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on osoitettava muiden kuin Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnalle hakeutuvien
osalta MPKK:lle. Erillishaussa hakeutuvien on
jätettävä oikaisupyyntö Ilmasotakoulun Koulutuskeskukseen Korkeakouluosastolle. Ohje
oikaisupyynnön laatimisesta on osoitteessa
www.upseeriksi.fi.
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JOUKKUEENJOHTAJAKURSSI
Joukkueenjohtajakurssi (JOJO-kurssi) on oltava
ennen opintojen alkamista suoritettuna niillä hakijoilla, jotka eivät ole suorittaneet reservin upseerin koulutusta. Reserviupseerikoulu toimeenpanee joukkueenjohtajakurssin heinä−elokuussa
2014. Joukkueenjohtajakurssille ilmoittautumisesta ja kurssin suorittamisesta vastaa hakija itse.
Tarkemmat ohjeet kurssille ilmoittautumisesta
annetaan pääsykokeessa ja opiskelijavalinnasta
tiedottavassa kirjeessä. Reserviupseerikoulutusta
suorittamattoman hakijan opinto-oikeus tai varasija on ehdollinen joukkueenjohtajakurssin hy-

väksyttyyn suorittamiseen asti. Mikäli hakija on
suorittanut joukkueenjohtajakurssin aiemmin,
tulee hänen merkitä tämä hakulomakkeeseen
osoitteessa www.yliopistohaku.fi sekä lähettää
kopio kurssin todistuksesta hakemuksen liitteiden mukana.
OPINTOJEN ALOITTAMINEN
101. kadetti- ja 84. merikadettikurssi alkaa 3.9.2014. Ensimmäisellä opiskeluviikolla
on varauduttava viettämään Santahaminassa
sekä päivät että yöt ja lisäksi ensimmäinen viikonloppu opiskelun merkeissä. Ohje opintojen
aloittamisesta lähetetään jokaiselle opiskelijaksi valitulle valintakirjeen liitteenä.
Maanpuolustuskorkeakoulussa on käytössä
verkko-oppimisympäristö PVMOODLE. Siihen kirjaudutaan opintojen alussa osoitteessa
www.pvmoodle.fi. Verkko-oppimisympäristö
sisältää jokaisen opiskelijan kotityötilan, jota
kurssinjohtaja hallinnoi. Kotityötilan kautta
opiskelija pääsee kaikkien ainelaitosten opintoihin. Ohje kirjautumisesta sisältyy valintakirjeen liitteenä lähetettävään liitteeseen ”Ohje
opintojen aloittamisesta”.
Osoitteesta www.kela.fi/opintotuki löytyy lisätietoa opintotuesta ja sen hakemisesta. Kadeteille myönnettävään opintotukeen kuuluu
opintolainan valtiontakaus ja mahdollisesti
opintotuen asumislisä. Kadetille ei myönnetä
opintorahaa, koska MPKK:n maksama päiväraha ylittää opintorahan saamisen rajan.
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja
Kirkkonummi muodostavat yhtenäisen seutuliikennealueen, jolla on helppoa ja edullista liikkua.
Seutuliikennealueella vakituisesti asuvat voivat
hankkia matkakortin Helsingin seudun liikenteen
(HSL) palvelupisteestä. Matkakorttihakemuksen
merkitään oppilaitokseksi ”Maanpuolustuskorkeakoulu” ja toimipisteeksi ”Kadettikoulu/Helsinki”. Lisätietoa matkakortista ja sen hankkimisesta on saatavilla osoitteessa www.hsl.fi.
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LISÄTIETOJA
Lisätietoja PV:sta löytyy osoitteesta www.puolustusvoimat.fi. MPKK:sta ja upseerin koulutuksesta löytyy lisätietoa osoitteesta www.
maanpuolustuskorkeakoulu.fi. Opiskelijavalinnasta sotatieteiden perustutkintoihin johtaviin opintoihin on saatavilla tietoa osoitteesta
www.upseeriksi.fi.

Lisätietoja opiskelijaksi hakeutumisesta, opiskelijavalinnasta ja opintojen aloittamisesta on mahdollista tiedustella Rekrytointi- ja valintasektorilta sähköpostitse osoitteesta opintoasiainosasto.mpkk@mil.
fi tai puhelimitse virka-aikana numeroista 0299 530
214, 0299 530 330 ja 0299 530 106.

Lisää tietoa MPKK:ssa opiskelusta ja tutkinnoista löytyy opinto-oppaista. MPKK:n opintooppaat on ladattavissa julkaisuarkistosta osoitteesta www.doria.fi.
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Kadettitoverikunnan ja
oppilaskunnan tervehdys
Arvon lukija! Avattuasi tämän vihkosen olet jo
askeleen verran lähempänä opiskelupaikkaa
Maanpuolustuskorkeakoulussa ja taattua upseerin uraa Puolustusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa. Kolmivuotisen kandidaatin tutkinnon jälkeen
tulet omaamaan akateemiset valmiudet sekä
ammatillisen osaamisen toimia työelämässä. Yliopistomme tarjoaa myös laajat mahdollisuudet
tieteelliseen tutkimukseen sekä jatkotutkintojen
suorittamiseen. Jo sadan kadettikurssin kokemuksella sinusta leivotaan johtaja asiantuntijavalmiuksin kokonaismaanpuolustuksen laajaan
kenttään.
Yhden asian voimme luvata varmasti: kadettina
et tule kokemaan kahta samanlaista päivää. Aamupäivän saatat viettää auditoriossa kuunnellen
luentoa, iltapäivän maastossa soveltamassa oppimaasi ja illan edustamassa niin kadetteja kuin
Puolustusvoimiakin juhlatilaisuuksissa. Intensiivisestä tahdista ja ajoittaisesta kuormittavuudesta
huolimatta, tai juuri niiden ansiosta, kadettiaikana saadut kokemukset ja verkostot ovat myöhemmällä urallasi korvaamattoman arvokkaita.
Lisäksi käytettävissäsi ovat monipuoliset urheiluvälineet ja liikuntatilat fyysisen kuntosi kehittämiseen. Koulumme tukee myös aktiivisesti opiskelijoiden urheilua esimerkiksi osallistumismaksujen
kanssa.
Omien kokemuksiemme perusteella uskallamme
luvata koulutukselta henkisiä ja fyysisiä haasteita, elämyksiä, joita eivät muut uravalinnat pysty
tarjoamaan sekä ennen kaikkea ainutlaatuisen
kurssihengen. Suhteellisen pieni upseeristomme
on maailmanlaajuisesti katsottuna harvinaisen yhtenäinen. Kaikkia kadettiupseereitamme yhdistävät koulumme perinteet, joista jotkut polveutuvat
1700-luvun Haapaniemen kadettikoulusta alkaen.
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Opintoihin liittyvissä asioissa sinua tukee Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta. Tehtävämme on huolehtia opiskelijoiden edunvalvonnasta
sekä olla mukana kehittämässä yliopistomme
opetusta. Kadettien lisäksi edustamme kaikkia
Maanpuolustuskorkeakoulun päätoimisia opiskelijoita. Oppilaskunnan tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat koulun johdon ja ainelaitosten lisäksi
Upseeriliitto ja Kela. Oppilaskunta suorittaa myös
hankintoja opiskeluympäristön kehittämiseksi.
Sinulle on saattanut syntyä kuva, että kadettina
vapaa-aikasi olisi kortilla. Näin ei kuitenkaan ole,
sillä työntäyteisen alun jälkeen sinulle jää vapaaaikaa, jonka halunnet käyttää tutustumalla kurssikavereihisi tai vanhempiin kadettikursseihin tai
vaikkapa pääkaupunkimme opiskelija-aktiviteettitarjontaan.
Mahdollisuuden mitä monipuolisimpiin virikkeisiin tarjoaa Kadettitoverikunta. Me huolehdimme
siitä, että niin sinulle kuin kaikille kadettikursseille on tarjolla tapahtumia urheilun sekä opiskelija-aktiviteettien joukosta. Opiskelijatapahtumia
löytyy ympäri Suomea, ja kadetit ovatkin olleet
hyvin edustettuina monissa eri juhlallisuuksissa.
Työtä tehdään jatkuvasti, jotta mahdollisuuksien
kirjo vain kasvaisi. Illan voit myös viettää Santahaminan saarella, jossa Kadettitoverikunnan ylläpitämä Olutkellari pitää ovensa auki jokaisena arkipäivänä ja toivottaa sinut mitä tervetulleimmaksi!
Onnea pääsykokeisiin ja tavataan syksyllä 2014!
Kadettitoverikunnan puheenjohtaja
Kadetti Kai Routila
Oppilaskunnan puheenjohtaja
Kadettialikersantti Olli Saarinen
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