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Laki
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain (1121/2008) 2, 10, 13, 27 ja

34 §, sellaisina kuin niistä ovat 13 § laissa 1618/2009 ja 34 § osaksi laissa 1618/2009, sekä 
lisätään lakiin uusi 2 a ja 37 a § seuraavasti:

2 §

Tehtävät

Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävänä on edistää sotatieteellistä tutkimusta ja antaa
tutkimukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuvaa sotatieteellistä opetusta sekä kas-
vattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. 

Maanpuolustuskorkeakoulu johtaa puolustusvoimien hallintoyksiköissä ja rajavartio-
laitokseen kuuluvassa Raja- ja merivartiokoulussa annettavaa sotatieteiden kandidaatin ja
sotatieteiden maisterin tutkintoihin sisältyvää opetusta. Maanpuolustuskorkeakoulu sovit-
taa yhteen hallintoyksiköissä ja Raja- ja merivartiokoulussa annettavan sotilasammatilli-
sen opetuksen sotatieteellisiin tutkintoihin kuuluvan opetuksen kanssa. Sotilasammatilli-
sia opintoja voidaan järjestää myös Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Tehtäviään hoitaessaan Maanpuolustuskorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimis-
ta, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Maanpuolustuskorkeakoulun tulee järjestää toimintansa
siten, että tutkimuksessa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainväli-
nen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

2 a §

Toiminnan ohjaus ja tavoitteiden asettaminen

Pääesikunta vahvistaa Maanpuolustuskorkeakoulun tutkintojen ja muun upseerin vir-
kaan vaadittavan opetuksen yleiset tavoitteet. Pääesikunta yhteensovittaa upseerin virkaan
vaadittavan opetuksen ja muun Maanpuolustuskorkeakoulussa annettavan opetuksen puo-
lustusvoimien muun koulutuksen kanssa.

Puolustusministeriö vastaa yhteistyössä puolustusvoimien kanssa Maanpuolustuskor-
keakoulun tiedepolitiikan kannalta keskeisten tavoitteiden asettamisesta sekä niiden to-
teutumisen seurannasta ja arvioinnista. 
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10 §

Rehtori

Rehtori johtaa, ohjaa ja valvoo Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaa. Rehtori ohjaa
myös muualla kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa toimeenpantavaa sotatieteellisiin tut-
kintoihin sisältyvää opetusta sekä upseerin virkaan vaadittavaa sotilasammatillista opetus-
ta. Tarkempia määräyksiä muualla kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa annettavan sota-
tieteellisen opetuksen sekä upseerin virkaan vaadittavan sotilasammatillisen opetuksen
ohjauksesta annetaan johtosäännössä.

Maanpuolustuskorkeakoululle kuuluvat asiat ratkaisee rehtori, jollei laissa toisin sääde-
tä. Työjärjestyksessä voidaan rehtorin toimivaltaan kuuluva asia antaa Maanpuolustuskor-
keakoulun muun virkamiehen ratkaistavaksi, jos se on Maanpuolustuskorkeakoulun kan-
nalta merkitykseltään vähäinen ja koskee:

1) henkilöstöhallintoa sekä muuta sisäistä hallintoa;
2) lausunnon tai selvityksen antamista tai esityksen tekemistä; tai
3) sisäisiä määräyksiä, jollei toimivalta niiden antamiseen tule laista.
Rehtorilla on oikeus ottaa ratkaistavakseen johtosäännössä tai työjärjestyksessä jonkun

muun virkamiehen ratkaistavaksi määrätty asia.

13 §

Henkilöstö

Maanpuolustuskorkeakoulun henkilöstö on puolustusvoimien viroissa. Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa voi olla myös työsuhteessa olevaa henkilöstöä. Virkojen kelpoisuus-
vaatimuksista säädetään erikseen.

Professorin ja sotilasprofessorin tehtävistä ja menettelystä professorin, sotilasprofesso-
rin, apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virkaa täytettäessä säädetään puolus-
tusvoimista annetussa laissa.

27 §

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija menettää opiskeluoikeuden, jos hän:
1) on Maanpuolustuskorkeakouluun pyrkiessään antanut väärän tai harhaanjohtavan

tiedon taikka salannut itseään koskevan seikan, jos oikean tiedon antaminen tai seikan ker-
tominen olisi estänyt hänen valintansa opiskelijaksi;

2) on syyllistynyt rikokseen, joka osoittaa sopimattomuutta puolustusvoimien upseerin
tai rajavartiolaitoksen upseerin virkaan, taikka on muutoin käyttäytynyt puolustusvoimien
upseerin tai rajavartiolaitoksen upseerin arvolle sopimattomalla tavalla; rikoksena tai so-
pimattomana käytöksenä on pidettävä erityisesti tekoa tai käytöstä, joka on omiaan vaa-
rantamaan luottamusta puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle kuuluvien tehtävien re-
helliseen, luotettavaan ja oikeudenmukaiseen hoitoon;

3) kieltäytyy 30 §:ssä tarkoitetusta päihdetestauksesta tai antaa päihteiden väärinkäy-
tön osoittavan näytteen;

4) laiminlyö toistuvasti taikka olennaisella tavalla opetukseen osallistumisen;
5) rikkoo toistuvasti taikka olennaisella tavalla Maanpuolustuskorkeakoulun johto-

sääntöä;
6) ei jatka opiskeluaan 26 §:ssä tarkoitetun määräajan päätyttyä tai perusteita opiske-

lun jatkamiselle määräajan päätyttyä ei enää ole; 
7) ei ole suorittanut opintojaan opetussuunnitelmassa määritellyssä enimmäisajassa

eikä Maanpuolustuskorkeakoulu erityisestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojen
loppuun saattamiseen; 
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8) irtisanoo opiskeluoikeutensa.
Edellä 1 momentin 2 kohtaa sovelletaan ainoastaan upseerin virkaan johtavia sotatie-

teellisiä ja sotilasammatillisia opintoja suorittavaan opiskelijaan. Opiskeluoikeuden me-
nettämisen edellytyksenä 1 momentin 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa on, ettei
sotilaskurinpitomenettelyssä määrättyä tai sotilasoikeudenkäyntimenettelyssä tuomittua
seuraamusta ole pidettävä riittävänä.

6 luku

Erinäiset säännökset

34 §

Johtosääntö ja työjärjestys

Sen lisäksi, mitä 9 §:n 2 momentissa ja puolustusvoimista annetussa laissa säädetään,
Maanpuolustuskorkeakoulun johtosäännössä määrätään Maanpuolustuskorkeakoulun
professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin viran täyt-
tömenettelystä, dosentin arvon myöntämisestä, puolustusvoimista annetun lain 38 a §:ssä
tarkoitettujen asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtävästä, opetuksen järjestelys-
tä, opiskelijavalintamenettelystä, opiskelijoiden arvostelusta ja tarvittaessa muistakin
opintoja koskevista asioista. Johtosäännön vahvistaa puolustusvoimain komentaja. Toimi-
vallasta antaa johtosäännössä tarkempia määräyksiä muualla kuin Maanpuolustuskorkea-
koulussa annettavan sotatieteellisen ja sotilasammatillisen opetuksen ohjauksesta sääde-
tään 10 §:n 1 momentissa. Johtosäännöstä on ennen sen hyväksymistä pyydettävä puolus-
tusministeriön lausunto.

Maanpuolustuskorkeakoulun työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset hallin-
nosta, toimielinten tehtävistä ja toimivallasta. Työjärjestyksen hyväksyy rehtori.

37 a §

Dosentin arvo

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henki-
lölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu
kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Tasavallan Presidentti
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