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1 LUKU. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1 § Maanpuolustuskorkeakoulun johtosääntö

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain (1121/2008) 9 §:n 2 momentin, 10 §:n 1 momentin ja 34
§:n 1 momentin [sellaisina kuin ne ovat muutettuna laissa 559/2016] mukaan tässä johtosäännössä
määrätään tarkemmin:

1) Maanpuolustuskorkeakoulun jakaantumisesta osastoihin, ainelaitoksiin tai muihin yksiköihin;
2) opiskelijavalintamenettelystä;
3) opetuksen järjestelystä;
4) opiskelijoiden arvostelusta;
5) muista opintoja koskevista asioista Maanpuolustuskorkeakoulussa;
6) tavasta, jolla rehtori johtaa ja ohjaa muualla kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa toimeenpan-

tavaa sotatieteellisiin tutkintoihin sisältyvää opetusta;
7) Maanpuolustuskorkeakoulun professorin, apulaisprofessorin, sotilasprofessorin ja apulaissoti-

lasprofessorin virantäyttömenettelystä;
8) Puolustusvoimista annetun lain 38 a §:ssä tarkoitettujen asiantuntijoiden valinnasta, toiminnas-

ta ja tehtävästä; sekä
9) Maanpuolustuskorkeakoulun dosentin arvon myöntämisestä.

2 § Maanpuolustuskorkeakoulun johtosäännön noudattaminen sotilasopetuslaitoksissa sekä
Raja- ja merivartiokoulussa

Tätä johtosääntöä on noudatettava upseereiden tutkintoihin johtavaa ja upseerin virkaan nimittämi-
sen edellytyksenä olevaa sotilasammatillista opetusta antavissa sotilasopetuslaitoksissa tai muissa
puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen yksiköissä.

Edellä mainituista yksiköistä käytetään tässä johtosäännössä nimeä sotilasopetuslaitokset.

Maanpuolustuskorkeakoulu johtaa ja vastaa upseerikoulutuksen kokonaisuuden ja upseerikasvatuk-
sen yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä niihin liittyvästä laadunvarmistuksesta yhteistoimin-
nassa Pääesikunnan, puolustushaarojen, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Rajavartiolaitoksen
esikuntien kanssa.

Liitteessä 1 on esitetty upseerikoulutuksen kokonaisuuden johto- ja ohjaussuhteet.

2 LUKU. MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN JAKAANTUMINEN OSASTOIHIN, AINELAITOK-
SIIN TAI MUIHIN YKSIKÖIHIN

3 § Rehtori

Rehtori johtaa, ohjaa ja valvoo Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaa Maanpuolustuskorkeakoulusta
annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaisesti.
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Rehtori johtaa ja ohjaa myös sotilasopetuslaitoksissa toimeenpantavaa sotatieteellisiin tutkintoihin si-
sältyvää opetusta, upseerin virkaan vaadittavan sotilasammatillisen opetuksen yhteensovittamista ja
upseerikasvatusta.

4 § Johto

Maanpuolustuskorkeakoulun johtoon kuuluvat rehtorin lisäksi vararehtori, hallintojohtaja ja tutkimus-
johtaja sekä yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden johtaja.

5 § Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatio

Maanpuolustuskorkeakoulun organisaatioon kuuluu Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 9 §:n
1 momentin mukaan:

1) esikunta;
2) osastoja, joista määrätään jäljempänä 6 §:ssä;
3) ainelaitoksia, joista määrätään jäljempänä 7 §:ssä; ja
4) muita yksiköitä, joista määrätään jäljempänä 8 - 14 §:ssä.

6 § Tutkinto-osastot

Tutkinto-osastot johtavat Maanpuolustuskorkeakoulun eri sotatieteellisten tutkintotasojen opetus-
suunnitelman mukaista upseerikoulutuksen kokonaisuutta. Tutkinto-osasto vastaavat opetuksen toi-
meenpanon ohjaamisesta, yhteensovittamisesta ja yhteistoiminnasta ainelaitosten sekä sotilasope-
tuslaitosten kanssa. Tutkinto-osastot ovat Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin alaisia.

Tutkinto-osastot vastaavat upseerikasvatuksen toteutumisesta Maanpuolustuskorkeakoululla sekä
opiskelijoiden hallinnosta yhteistoiminnassa opintoasiainosaston kanssa.

Tutkinto-osastot johtavat lisäksi niiden vastuulle käsketyn täydennyskoulutuksen.

Tutkinto-osastoja ovat:
1) Kadettikoulu;
2) Maisteriosasto; ja
3) Jatkotutkinto-osasto.

Tohtorikoulutusohjelmassa opiskelevat henkilöt ovat hallinnollisesti jatkotutkinto-osaston johdossa.

Tutkimusjohtaja johtaa tohtorikoulutettavien henkilöiden sotatieteellistä ohjausta.

7 § Ainelaitokset

Vararehtorin alaisia tutkimuksesta ja opetuksesta sekä niihin liittyvästä yhteiskunnallisesta vaikutta-
misesta vastaavia ainelaitoksia ovat:

1) Sotataidon laitos;
2) Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos; sekä
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3) Sotatekniikan laitos.

8 § Opintoasiainosasto

Vararehtorin alainen Opintoasiainosasto (OAO) osallistuu opetuksen yleiseen kehittämiseen yhteis-
toiminnassa tutkinto-osastojen ja ainelaitosten sekä pääesikunnan ja sotilasopetuslaitosten kanssa.

Opintoasiainosasto vastaa opintoihin liittyvien yhteisten opinto- ja opiskelijahallinnon palveluiden tuot-
tamisesta, opintojen ohjauksesta sekä valmistelee ja hallinnoi Maanpuolustuskorkeakoulun vastuulle
kuuluvan täydennyskoulutuksen.

Opintoasiainosasto vastaa Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinto- ja muiden opiskelijoiden rekrytoin-
nista ja opiskelijavalintojen valmistelusta.

9 § Kielikeskus

Vararehtorin alainen Kielikeskus toimii Maanpuolustuskorkeakoulun lisäksi koko puolustusvoimien
kattavana vieraiden kielten (ml. ruotsin kieli) osaamiskeskuksena. Kielikeskus vastaa puolustusvoi-
mien vieraiden kielten kielikoulutuksen- ja kielipalvelun kokonaisuudesta.

10 § Maanpuolustuskorkeakoulun erillisyksiköt

Maanpuolustuskorkeakoulu toimii tehtäviään hoitaessaan Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain
2 §:n 3 momentin mukaan vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustu-
losten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tässä tarkoituksessa sekä eräiden erityispalvelujen tuottami-
seksi koko puolustusvoimille Maanpuolustuskorkeakoulussa toimivat rehtorin alaisuudessa Maanpuo-
lustuskorkeakoulusta annetun lain 9 §:n 1 momentin tarkoittamina muina yksikköinä Maanpuolustus-
korkeakoulun kirjasto, Sotamuseo, Puolustusvoimien kansainvälinen keskus ja hallinnollisesti Maan-
puolustuskorkeakouluun kuuluva Maanpuolustuskurssit.

11 § Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto toimii sekä sotatieteellisenä että puolustusvoimien keskuskirjas-
tona sekä ohjaa ja koordinoi puolustusvoimien kirjasto- ja tietopalvelualaa. Ohjauksen ja koordinoin-
nin tukena toimii Pääesikunnan koulutusosaston asettama Puolustusvoimien kirjasto- ja tietopalvelun
ohjausryhmä.

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto tallentaa puolustusvoimien sekä puolustusvoimiin liittyviä julkai-
suja Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun tehtävän täyttämi-
seksi ja puolustusvoimien aineiston tallentamiseksi.

12 § Sotamuseo

Valtakunnallisena sotahistoriallisena erikoismuseona ja puolustusvoimien keskusmuseona Sotamu-
seon tehtävänä on tallentaa ja asettaa näytteille Suomen sotahistorian, puolustusvoimien sekä ylei-
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seen sotilasalan historiaan liittyvää esineellistä perinnettä sekä harjoittaa alan tutkimus- ja julkaisu-
toimintaa.

Sotamuseo ohjaa ja koordinoi puolustusvoimien yhteistyömuseoiden ja perinnehuoneiden toimintaa
sekä päättää niihin sijoitettavan puolustusvoimien museomateriaalin.

Sotamuseon johtaja saa sotilasmuseotoimintaa koskevan ohjauksen puolustusvoimien henkilöstö-
päälliköltä. Ohjauksen valmistelee pääesikunnan henkilöstöosasto yhteistoiminnassa Maanpuolus-
tuskorkeakoulun kanssa.

13 § Puolustusvoimien kansainvälinen keskus
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus on Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluva sisäinen tulosyk-
sikkö. Keskuksen johtajan suoranainen esimies on rehtori. Pääesikunta ohjaa Puolustusvoimien kan-
sainvälisen keskuksen toimintaa Maanpuolustuskorkeakoulun esikunnan kautta.

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus suunnittelee ja toimeenpanee Suomen vastuulla olevat
pääesikunnan hyväksymät sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvät kansainväliset kurssit.
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus osallistuu Suomen kokonaisvaltaisen kriisinhallintakoulu-
tuksen kehittämiseen ja toimeenpanoon.

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus toimii NATO:n ja kumppanimaiden yksilöllisen ja kollektiivi-
sen kriisinhallintakoulutuksen koordinaattorina pääesikunnan laatimien sopimusten mukaisesti.
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus on osa kansainvälisiä kriisinhallinnan yhteistyöfoorumeita,
joiden tarkoituksena on kehittää ja toimeenpanna kriisinhallintakoulutusta.

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus osallistuu Pääesikunnan määrittämässä laajuudessa Ulko-
ministeriön, Puolustusministeriön, Liikenne- ja viestintäministeriön ohjaamaan kriisinhallintakoulujen
ja -koulutuksen kehittämiseen.

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus tukee muiden Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitosten,
kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden sotilaallisen kriisinhallinnan opetus-, tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaa.

14 § Maanpuolustuskurssit

Maanpuolustuskurssien tehtävänä on toteuttaa valtakunnalliset maanpuolustuskurssit ja -
erikoiskurssit sekä ohjata alueellisten maanpuolustuskurssien toimeenpanoa. Maanpuolustuskurssi-
en toiminnasta on säädetty Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston
asetuksessa (329/2006).

15 § Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunta

Rehtorin tukena Maanpuolustuskorkeakoulun kehittämistä koskevissa asioissa toimii Maanpuolus-
tuskorkeakoulun neuvottelukunta, jonka asettaa puolustusvoimain komentaja ja johon hän kutsuu jä-
senet Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin esityksestä.
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16 § Valmistelevat ja neuvoa-antavat monijäseniset hallintoelimet Maanpuolustuskorkeakou-
lussa

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuja valmistelevia ja neu-
voa-antavia monijäsenisiä hallintoelimiä ovat:

1) 15 §:ssä tarkoitettu Maanpuolustuskorkeakoulun neuvottelukunta
2) johtoryhmä;
3) opetusneuvosto;
4) tutkinto-osastojen ja täydennyskoulutuksen opettajaneuvostot;
5) laadunvarmistuksen ohjausryhmät
6) tutkimusneuvosto; sekä
7) valintalautakunnat tutkintoihin liittyvien opiskelijavalintojen valmistelemiseksi ja toteuttamisek-

si.

Opettajaneuvostoilla ja tutkimusneuvostolla on myös ratkaisuvaltaa tässä johtosäännössä jäljempänä
määritellyissä asioissa sekä Maanpuolustuskorkeakoulun työjärjestyksessä määritellyissä asioissa.

3 LUKU. MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN OPISKELIJAT JA OPISKELIJAVALINTAME-
NETTELY

17 § Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat

Tässä johtosäännössä tarkoitetaan Maanpuolustuskorkeakoulun:
1) tutkinto-opiskelijoilla henkilöitä, jotka on hyväksytty opiskelemaan Maanpuolustuskorkeakou-

lusta annetun lain 6 §:ssä mainittuja tutkintoja;
2) siviiliopiskelijalla sellaista sotatieteellistä tutkintoa suorittavaa opiskelijaa, jonka tutkintoon ei

sisälly upseerin virkaan vaadittavia sotilasammatillisia opintoja;
3) siviiliopiskelija voi myös opiskella sotatieteiden tohtorikoulutusohjelmassa;
4) täydennyskoulutusopiskelijalla toimialakohtaiseen täydennyskoulutukseen ja muuhun, tutkin-

to-opetukseen kuulumattomaan opetukseen ja koulutukseen osallistuvaa henkilöä ml. Puolus-
tusvoimien kansainvälisen keskuksen kursseilla opiskelevat henkilöt; sekä

5) sivuaineopiskelijoilla muiden yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoita, joille on myönnetty
sivuaine- tai yksittäisten kurssien opiskeluoikeus Maanpuolustuskorkeakoulussa ja joita ei
lueta 1 eikä 2 kohdassa tarkoitettuihin Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinto- tai siviiliopiskeli-
joihin; sekä

6) tutkijaupseerilla virkatyönään Maanpuolustuskorkeakoulun tai muun yliopiston tieteellisessä
jatkokoulutusohjelmassa (tohtorikoulutusohjelmassa) opiskelevaa upseeria.

Ulkomaalaisista opiskelijoista ja kurssilaisista määrätään jäljempänä 18 §:ssä.

18 § Ulkomaalaiset opiskelijat

Maanpuolustuskorkeakoulu valmistelee sotatieteiden kandidaatin, sotatieteiden maisterin ja yleisesi-
kuntaupseerin tutkintoa suorittavien ulkomaalaisten opiskelijoiden ottamisen ja siihen liittyvät reuna-
ehdot esitykseksi Pääesikunnalle. Pääesikunta päättää ulkomaalaisten opiskelijoiden ottamisen opis-
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kelijaksi Maanpuolustuskorkeakouluun ja asettaa toiminnan yleiset reunaehdot. Maanpuolustuskor-
keakoulun rehtori myöntää heille opiskeluoikeuden ja määrittää siihen liittyvät mahdolliset muut rajoi-
tukset.

19 § Opiskelijoiden tavoitevahvuuden vahvistaminen

Puolustusvoimain komentaja vahvistaa puolustusvoimien toimintasuunnitelmassa vuosittain tutkintoja
suorittamaan hyväksyttävien opiskelijoiden sekä täydennyskoulutukseen hyväksyttävien opiskelijoi-
den määrän Pääesikunnan esityksestä Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 18 §:n mukaises-
ti. Pääesikunta valmistelee asian yhteistoiminnassa Maanpuolustuskorkeakoulun ja Rajavartiolaitok-
sen esikunnan kanssa. Rajavartiolaitoksen esikunta vahvistaa rajavartiolaitoksessa palvelua varten
hyväksyttävien opiskelijoiden määrän.

Edellisessä momentissa tarkoitettu tavoitevahvuuden vahvistaminen ei kuitenkaan koske Maanpuo-
lustuskorkeakoulun tieteellisessä jatkokoulutusohjelmassa (tohtorinkoulutusohjelmassa) opiskelevia.

20 § Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen opiskelijoiden kelpoisuusvaatimukset

Opiskelijan kelpoisuusvaatimuksista sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyviin opin-
toihin on säädetty Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:ssä. Kelpoisuus- ja valintakriteerit
määrätään tarkemmin Pääesikunnan normiasiakirjoissa.

21 § Hakeminen Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden kandidaatin tutkintoon

Maanpuolustuskorkeakouluun sotatieteiden kandidaatin tutkintoa opiskelemaan hakevan tulee toimit-
taa hakemuksensa Maanpuolustuskorkeakoululle opetushallituksen valtakunnallisesti määrittämän
aikataulun mukaisesti. Liiteasiakirjat toimitetaan Maanpuolustuskorkeakoululle sen määrittämän aika-
taulun mukaisesti.

Lentoupseerin koulutusohjelmaan hakeutumisesta ja valintakokeesta määrätään erikseen.

22 § Kutsuminen sotatieteiden kandidaatin tutkinnon valintakokeeseen

Maanpuolustuskorkeakoulu kutsuu edellä 20 §:ssä tarkoitetut kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat
esivalinnan perusteella valintakokeeseen. Kutsuttavien määrä päätetään vuosittain Maanpuolustus-
korkeakoulun käytössä olevien resurssien perusteella. Päätöksen valintakokeeseen kutsuttavista te-
kee Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori.

23 § Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon valintakoe

Pääesikunta käskee valintamenettelyn yleiset perusteet.

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 14 §:n 3 momentin mukainen Maanpuolustuskorkeakou-
lun opiskelijavalinta järjestetään valintakokeen avulla, johon sisältyy myös soveltuvuuskoe.
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Maanpuolustuskorkeakoulu päättää valintakokeen järjestämisestä sekä määrittää valintamenettelyn
yksityiskohdat ja soveltuvuustestit kutakin hakukertaa varten annettavassa valintakoekäskyssä. Yksi-
tyiskohtaiset valintakriteerit vahvistaa vuosittain Pääesikunta Maanpuolustuskorkeakoulun esitykses-
tä.

24 § Opiskelijoiden hyväksyminen suorittamaan sotatieteiden kandidaatin tutkintoa

Valintalautakunta valmistelee opiskelijavalinnan alkupisteiden ja valintakokeen tulosten perusteella.
Kadettikoulun johtaja esittelee opiskelijavalinnan Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorille, joka hyväk-
syy opiskelijat suorittamaan sotatieteiden kandidaatin tutkintoa ja myöntää heille opiskeluoikeuden
sotatieteiden kandidaatin tutkintoon.

25 § Opiskelijan ottaminen Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteiden maisterin tutkintoon

Sotilasvirassa oleva henkilön opiskelijaksi ottamisen esittää Maanpuolustuskorkeakoulu valmisteltu-
aan asian yhteistoiminnassa puolustushaarojen, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Rajavartio-
laitoksen esikuntien kanssa. Pääesikunta nimeää opiskelijat tutkintoihin. Maanpuolustuskorkeakoulun
rehtori myöntää opiskeluoikeuden sotatieteiden maisterin tutkintoon.

Muuhun kuin upseerin virkaan johtavaan sotatieteiden maisterin tutkintoon hakeutuminen toteutetaan
erillishakuna seuraavasti:

Maanpuolustuskorkeakoululle osoitetaan hakemus, jonka perusteella suoritetaan esivalinta. Esivalin-
nassa otetaan huomioon hakijan aiemmat opinnot, soveltuva työkokemus sekä hakemisperustelut.

Esivalinnan perusteella hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka jakautuu aineisto- ja soveltuvuusko-
keeseen.  Soveltuvuuskokeeseen sisältyy Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 19 § 2 mo-
mentin nojalla turvallisuusselvitysmenettely, jossa esille tulevat seikat voivat estää valinnan opiskeli-
jaksi.

Opiskelijavalinta tehdään esivalinnan sekä valinta- ja soveltuvuuskokeen yhteispistemäärän mukai-
sessa paremmuusjärjestyksessä suuntautumisvaihtoehdoittain.

Valintalautakunta valmistelee opiskelijavalinnan alkupisteiden ja valintakokeen tulosten perusteella.
Maisteriosaston johtaja esittelee opiskelijavalinnan Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorille, joka
myöntää opiskeluoikeuden sotatieteiden maisterin tutkintoon.

26 § Opiskelijoiden kelpoisuusvaatimukset jatkotutkintoihin

Kelpoisuudesta jatkotutkintoihin johtaviin opintoihin säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta anne-
tun lain 17 §:ssä.  Yleisesikuntaupseerin ja sotatieteiden tohtorin tutkintojen osalta kelpoisuus- ja va-
lintakriteerit määrätään tarkemmin Pääesikunnan normiasiakirjoissa.
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27 § Yleisesikuntaupseerin tutkinto ja sen opiskelijavalinnan perusteet

Yleisesikuntaupseerin tutkinto on yliopistotasoinen jatkotutkinto.

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan erityisistä syistä voidaan
yleisesikuntaupseerin tutkintoa suorittamaan hyväksyä hakija, jolla on muussa korkeakoulussa suori-
tettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja jolla muutoin todetaan olevan opintoja varten riittävät
tiedot ja valmiudet.

Maanpuolustuskorkeakoulu antaa ohjeet opiskelijaksi hakeutumisesta ja esivalinnasta. Hakuajan
päätyttyä toteutetaan esivalinta, jolla varmistetaan se, että opiskelijaksi aikovalla on ominaisuuksien-
sa puolesta edellytykset yleisesikuntaupseeritasoisiin tehtäviin ja että hänellä on riittävät tiedolliset ja
taidolliset valmiudet opintojen aloittamiseen. Esivalintaan kuuluu puolustushaarojen, Logistiikkalai-
toksen ja Rajavartiolaitoksen esikunnan sekä hakijan hallintoyksikön tai muun työnantajan lausunto
hakijan sopivuudesta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Opiskelijavalinnassa käytetään Maanpuolustuskorkeakoulun järjestämää valintakoetta, jonka perus-
teella hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen.

Maanpuolustuskorkeakoulu esittelee paremmuusjärjestyksen Pääesikunnalle. Pääesikunta nimeää
opiskelijat tutkintoon. Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori hyväksyy opiskelijat suorittamaan yleisesi-
kuntaupseerin tutkintoa ja myöntää heille opiskeluoikeuden yleisesikuntaupseerin tutkintoon.

28 § Jatko-opiskeluoikeus Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteellisessä jatkokoulutusoh-
jelmassa

Ylemmän korkeakoulututkinnon tai yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneelle henkilölle voidaan
myöntää opiskeluoikeus Maanpuolustuskorkeakoulun tieteellisessä jatkokoulutusohjelmassa sotatie-
teiden tohtorin tutkintoa varten, mikäli 1) jatko-opintoja ohjaava ainelaitos ja 2) tutkimusneuvosto
puoltavat opiskelijaksi hyväksymistä.

Rehtori myöntää opiskelijan opiskeluoikeuden Maanpuolustuskorkeakoulun tieteelliseen jatkokoulu-
tusohjelmaan sotatieteiden tohtorin tutkinnon suorittamista varten jatkotutkinto-osaston johtajan esi-
tyksestä.

29 § Täydennyskoulutusopiskelijan ottaminen kurssille

Pääesikunta määrittää opiskelijavalintojen perusteet ja tarkentaa täydennyskoulutusopiskelijoiden va-
lintojen kriteerit yhteistyössä koulutuksen toimeenpanosta vastaavan Maanpuolustuskorkeakoulun
yksikön kanssa. Täydennyskoulutusopiskelijoiden valinnassa painottuvia tekijöitä ovat työnantajan
etu ja tehtävien edellyttämän osaamisen kehittäminen.

Yliopistotasoisen täydennyskoulutuksen osalta Opintoasiainosasto valmistelee opiskelijavalinnan yh-
teistyössä kurssista vastaavan Maanpuolustuskorkeakoulun yksikön kanssa. Kyseisen yksikön johta-
ja esittelee opiskelijavalinnan Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorille, joka myöntää opiskeluoikeuden.
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Maanpuolustuskorkeakoulun vastuulla olevien 73 §:ssä lueteltujen toimialojen toimialakohtaisen täy-
dennyskoulutuksen ja opiskelijavalinnat valmistelee opintoasiainosasto yhteistyössä kyseisen kurssin
valmistelijoiden ja opetuksen toteuttavan ainelaitoksen kanssa. Oppilasvalintapäätöksen tekee kurs-
sikohtaisesti määritelty päätöksentekijä.

30 § Tutkintoon johtavan opiskelun ja kurssin keskeyttäminen, opiskeluoikeuden irtisanomi-
nen ja opiskeluoikeuden menettäminen sekä niitä koskevan päätöksen täytäntöönpano

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 26 §:ssä säädetään Maanpuolustuskorkeakoulussa suo-
ritettavien tutkintojen osalta opiskelun keskeyttämisestä ja saman lain 27 §:ssä opiskeluoikeuden
menettämisestä sekä 28 §:ssä menettelystä opiskelun keskeyttämistä, opiskeluoikeuden irtisanomis-
ta tai opiskeluoikeuden menettämistä koskevassa asiassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista tutkinto-opiskelijan opiskeluun liittyvistä asioista päättää rehtori
asianomaisen tutkinto-osaston esityksestä. Ennen päätöksen tekemistä tulee kuulla asianomaista
opiskelijaa hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori päättää tutkinto-opiskelijoiden tilapäisestä kurssin keskeyttämi-
sestä.

Tutkinto-osaston johtaja tai opintovaiheen toteutuksesta vastaavan sotilasopetuslaitoksen johtaja
päättää opiskelijan tilapäisestä kurssilta poissaolosta. Alle seitsemän vuorokauden tilapäisestä pois-
saolosta voi päättää myös kurssin johtaja.

31 § Opintojen keskeyttäminen täydennyskoulutuksessa ja muilla kursseilla

Täydennyskoulutuksessa sekä muilla kursseilla opiskelevan opiskelijan opiskeluoikeuden menettä-
misen tai kurssin keskeyttämisen ratkaisee opiskelijan opiskelijaksi ottanut virkamies. Kurssin kes-
keyttämisen tai kurssin opinto-oikeuden menettämisen syy on tällöin myös ilmoitettava opiskelijalle
tätä asiaa koskevassa päätöksessä.

Tutkinto-osaston johtaja, kurssinjohtaja tai opintovaiheen toteutuksesta vastaavan sotilasopetuslai-
toksen johtaja päättää opiskelijan tilapäisestä kurssilta poissaolosta.

32 § Joustava opinto-oikeus

Joustavalla opinto-oikeudella (JOO) pyritään tarkoituksenmukaisesti laajentamaan opintotarjontaa ja
edistämään tutkinnon suorittamista hyödyntäen tutkinnossa muiden yliopistojen asiantuntijuutta sekä
erikoisaloja. Maanpuolustuskorkeakoululle JOO-opintoihin hakeutuville opiskelijoille opiskeluoikeus
myönnetään ainelaitosten resurssien sallimissa rajoissa, eivätkä kaikki Maanpuolustuskorkeakoulun
tarjoamat opintojaksot ole avoinna JOO-opiskelijoille.

Maanpuolustuskorkeakoulusta muiden yliopistojen JOO-opintoihin voivat hakeutua sotatieteiden
kandidaatin, -maisterin ja yleisesikuntaupseerin sekä sotatieteiden tohtorin tutkinnon opiskelijat.
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Joustavaa opinto-oikeutta Maanpuolustuskorkeakoulusta voivat hakea suomalaisessa yliopistossa
perus- tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Opiskelijan on oltava läsnä olevana kotiyliopistossaan
hakiessaan joustavaa opinto-oikeutta ja oikeuden saatuaan opiskellessaan JOO-opintoja Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa.

Opintoasiainosasto vastaa JOO-opintojen yleisestä ohjeistuksesta.

4 LUKU. MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN OPETUKSEN JÄRJESTELYT

33 § Opetuksen suunnittelu ja johtaminen

Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori johtaa ja kehittää kaikilla tutkintotasoilla sekä täydennyskou-
lutuksen osalta Maanpuolustuskorkeakoulun opetusta ja siihen liittyvää opetussuunnitelmatyön koko-
naisuutta.

Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori vastaa koko upseerikoulutuksen opintojen yhteensovittami-
sesta ja kehittämisestä tutkinto-osastojen välillä sekä opetuksen laadunvarmistuksesta.

34 § Sotatieteellisten tutkintojen, upseerin virkaan nimittämisen edellytyksenä suoritettavien
sotilasammatillisten opintojen sekä upseerikasvatuksen johtaminen

Tutkinto-osastojen johtajat johtavat kyseisen tutkinto-osaston vastuulla olevat tutkinnot. Tämä tapah-
tuu johtamalla kyseisen tutkinnon opetussuunnitelman laatiminen siihen sisältyvine osaamisvaati-
muksineen sekä valvomalla opetussuunnitelman toteutuksen sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa et-
tä sotilasopetuslaitoksissa.

35 § Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteet, tutkinnon sisältö ja tutkinnon laajuus

Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon sisällöstä ja tutkinnon laajuudesta sekä tutkinnon suorittamisesta
säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1124/2008) 4 - 7
§:ssä. Pääesikunta ohjaa osaamisvaatimuksia ja tutkinnon sisältöä normiasiakirjoilla, jotka laaditaan
yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun, Rajavartiolaitoksen esikunnan, puolustushaarojen ja Puo-
lustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan kanssa.

36 § Sotatieteiden maisterin tutkinnon tavoitteista, tutkinnon sisällöstä ja tutkinnon laajuudes-
ta sekä tutkinnon suorittamisesta

Sotatieteiden maisterin tutkinnon sisällöstä ja tutkinnon laajuudesta sekä tutkinnon suorittamisesta
säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1124/2008) 8 - 11
§:ssä. Pääesikunta ohjaa osaamisvaatimuksia ja tutkinnon sisältöä normiasiakirjoilla, jotka laaditaan
yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun, Rajavartiolaitoksen esikunnan, puolustushaarojen ja Puo-
lustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan kanssa.
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37 § Yleisesikuntaupseerin tutkinnon tavoitteista, tutkinnon sisällöstä ja tutkinnon laajuudesta
sekä tutkinnon suorittamisesta

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon yleisistä tavoitteista säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta anne-
tun valtioneuvoston asetuksen 12 §:ssä.

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon sisällöstä ja laajuudesta säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta
annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:ssä. Pääesikunta ohjaa osaamisvaatimuksia ja tutkinnon si-
sältöä normiasiakirjoilla, jotka laaditaan yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun, Rajavartiolaitok-
sen esikunnan, puolustushaarojen ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan kanssa.

38 § Sotatieteiden tohtorin tutkinnon sisältö ja opiskelu

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon sisällöstä säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun valtio-
neuvoston asetuksen 15 §:ssä.

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon opinnot toteutetaan tohtorikoulutusohjelman opetussuunnitelman mu-
kaisesti oppiainepohjaisesti asianomaisen professorin ohjaamana.

39 § Opetuksen julkisuus

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 4 §:n mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun sotatieteelli-
nen opetus on julkista, jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta
johdu.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori voi rajoittaa pääsyä seuraamaan opetusta:
1) palvelusturvallisuuden varmistamiseksi,
2) opetuksessa käsiteltävän maanpuolustuksen turvallisuuden kannalta salassa pidettävän ja

turvallisuusluokitellun tiedon paljastumisen ehkäisemiseksi;
3) opetustilojen rajallisuuden vuoksi;
4) käytettävän opetusmenetelmän toiminnan varmistamiseksi; tai
5) muusta vastaavasta perustellusta syystä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain

24 §:n nojalla.

40 § Opetuksen ja opiskelun maksuttomuus Maanpuolustuskorkeakoulussa

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 5 §:n mukaan tutkintoihin johtava opetus on opiskelijalle
maksutonta, mutta muussa koulutuksessa voidaan periä maksuja valtion maksuperustelaissa
(150/1992) säädettyjen perusteiden mukaan.

Maanpuolustuskorkeakoulu noudattaa yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa 1.8.2004 voimaan tullut-
ta Joustavan opiskeluoikeuden sopimusta (JOO-sopimus), jossa määritetään sivuaineopiskelijoiden
opiskelun maksullisuuden perusteista.
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41 § Maanpuolustuskorkeakoulun opetuskieli

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 8 §:n mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun opetus- ja
tutkintokieli on suomi. Opiskelijalla on oikeus käyttää opiskelijavalinnassa joko suomen tai ruotsin
kieltä.

Maanpuolustuskorkeakoulun pääopetuskieli on suomi.  Opiskelijalla on oikeus käyttää kokeissa ja
kuulusteluissa joko suomen tai ruotsin kieltä. Opinnäyte ja muu kirjallinen työ voidaan laatia joko
suomen tai ruotsin kielellä. Kypsyysnäyte on kuitenkin kirjoitettava opiskelijan koulusivistyskielellä.

Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitos tai muu opetuksen järjestävä yksikkö voi päättää, että opetus-
ta voidaan antaa myös muulla kielellä. Opinnäytetyön laatimisesta muulla kielellä päättää tutkinto-
osaston johtaja ainelaitoksen esityksestä. Väitöskirjan laatimisen muulla kielellä ratkaisee tutkimus-
johtaja.

42 § Tutkinto-opetuksen järjestäminen ja oppiaineet

Maanpuolustuskorkeakoulun opetus voidaan järjestää joko koulutusohjelmapohjaisesti tai op-
piainepohjaisesti. Opetusta annetaan seuraavissa oppiaineissa:

1) operaatiotaito ja taktiikka;
2) strategia;
3) johtaminen;
4) sotilaspedagogiikka;
5) sotatekniikka;
6) sotatalous;
7) sotilassosiologia;
8) sotahistoria;
9) sodan oikeussäännöissä ja operatiivisessa oikeudessa;
10)  kielissä ja viestinnässä ja muissa tarvittavissa aineissa.

43 § Opetussuunnitelmien vahvistaminen

Maanpuolustuskorkeakoulun opetussuunnitelmat laaditaan tutkinto-osastojen johtajien johdolla yh-
teistoiminnassa opintoasiainosaston, ainelaitosten ja sotilasopetuslaitosten kanssa. Opetussuunni-
telmat vahvistaa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori tutkinto-osaston johtajan esittelystä sen jälkeen,
kun ne on käsitelty Maanpuolustuskorkeakoulun opetusneuvostossa.

Sotatieteiden tohtorin koulutusohjelman opetussuunnitelman vahvistaa Maanpuolustuskorkeakoulun
rehtori jatkotutkinto-osaston johtajan esittelystä sen jälkeen, kun se on käsitelty Maanpuolustuskor-
keakoulun tutkimusneuvostossa.

44 § Opetusohjelma ja opinto-oppaat

Opetusohjelma sisältää opetussuunnitelmien mukaiset opinnot ajallisesti jaksotettuna.
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Sotatieteellisten tutkintojen opetusohjelmat laaditaan kurssikohtaisesti. Tarvittaessa voidaan laatia
myös lukuvuoden opetusohjelma tai lukukauden opetusohjelma.

Opetusohjelma on julkinen asiakirja.

Opetusohjelman laatimisesta ja hyväksymisestä vastaa tutkinto-osaston johtaja yhteistoiminnassa ai-
nelaitosten ja sotilasopetuslaitosten kanssa.

Opinto-opas on opiskelijan käyttöön tarkoitettu julkinen asiakirja, jossa kuvataan opintojen kokonai-
suus.  Maanpuolustuskorkeakoulun Opintoasiainosasto vastaa tutkinto-opetuksen kokonaisuuteen
kuuluvien opinto-oppaiden tuottamisesta yhteistoiminnassa tutkinto-osastojen, ainelaitosten ja soti-
lasopetuslaitosten kanssa.

45 § Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta on säädetty Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun
lain 37 §:ssä.

Aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea Maanpuolustuskorkeakoulun opinnoissa kolmella
eri tavalla:
1. Muualla suoritetuilla opinnoilla;
2. Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla; tai
3. muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella.

Aiemmin suoritetut Maanpuolustuskorkeakoulun opinnot eivät automaattisesti siirry opiskelijan muka-
na hänen tullessa jatkamaan opintojaan. Opintojen hyväksilukemista on haettava. Opiskelijalle voi-
daan tavoitteiden saavuttamiseksi määrätä täydentäviä opintoja aiemmin suoritettujen opintojen li-
säksi opetussuunnitelmien muututtua

Maanpuolustuskorkeakoulun Opintoasiainosasto vastaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen
ja tunnustamisen ohjeistuksesta erillisellä normiasiakirjalla.

46 § Yhteistyösopimukset tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun osalta

Maanpuolustuskorkeakoulu voi tehdä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun liittyviä kahden- tai
monenkeskisiä yhteistyösopimuksia ja muita yhteistyöasiakirjoja koti- ja ulkomaisten yliopistojen, kor-
keakoulujen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Siltä osin kuin edellä 1 momentissa tarkoitettu yhteistyö koskee pääasiassa sotilasopetuslaitosten
vastuulla olevaa opetusta, yhteistyön toteuttamisesta sovitaan niiden kanssa. Sopimuksen allekirjoit-
taa vararehtori.

Yhteiskunnalliselta tai taloudelliselta arvoltaan huomattavista tai muulta huomioarvoltaan merkittävis-
tä sopimuksista informoidaan puolustusvoimain komentajaa ja Pääesikuntaa jo asian valmisteluvai-
heessa.
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5 LUKU. OPISKELIJOIDEN ARVOSTELUSTA

47 § Opiskelijoiden opintosuoritusten arvostelu

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 33 §:n 2 momentissa tarkoitettu opiskelijoiden opintosuo-
ritusten arvostelu toteutetaan arvioimalla heidän opinnäytteitään ja opintojaan.

Rehtori vahvistaa tutkinto-opintojen arvostelussa noudatettavat perusteet Maanpuolustuskorkeakou-
lun hallinnollisella normiasiakirjalla (Arviointi- ja arvostelumääräys).

Opintosuoritukset tulee arvostella siten, ettei arvostelua tarpeettomasti viivyttämällä tai muulla tavalla
vaikeuteta opintoja.

48 § Henkilöarvioinnit

Maanpuolustuskorkeakoulussa upseerin virkaan tähtäävissä opinnoissa sekä upseerin virassa olevi-
en opiskelijoiden opintojen arvostelun lisäksi tehtävillä henkilöarvioinneilla selvitetään opiskelijoiden
henkilökohtaisia johtamisominaisuuksia ja heidän soveltuvuuttaan puolustusvoimien ja rajavartiolai-
toksen tehtäviin.

49 § Arvostelun ja arviointien merkitys opintojen edetessä tehtävien valintojen ja opiskeluoi-
keuden kannalta

Opiskelijoiden arvostelua sekä henkilöarviointia käytetään perusteina opintosuunta- ja joukko-
osastovalinnoille sekä upseereiden virkaurasuunnittelulle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut arvostelut ja arvioinnit osaltaan antavat perusteet opiskeluoikeuden
jatkamiselle tai sen keskeyttämiselle Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 26 §:n mukaisesti
taikka opiskeluoikeuden menettämiselle saman lain 27 §:n mukaisesti.

Sotatieteiden tohtoriopiskelijoihin ei sovelleta tämän pykälän määräyksiä.

50 § Muut opintojen jatkamisen edellytykset

Muut opintojen jatkamisen edellytykset voivat liittyä esimerkiksi puolustushaaran edellyttämiin erityis-
ominaisuuksiin, kielitaitoon tai toimintakykyyn.

Opetussuunnitelmassa määritetään lukuvuosittain tai -kausittain muut opintojen jatkamisen edellytyk-
set ja niiden suorittamisen määräajat.

51 § Opintosuoritusten arvostelu sekä esteellisyys

Opiskelijan opintosuorituksen arvostelee pääsääntöisesti opetuksen tai ohjauksen toteuttanut opetta-
ja.
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Opintosuorituksen arvostelijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 27 - 29
§:ssä on säädetty virkamiehen esteellisyydestä.

52 § Arvosanojen määrääminen ja opintokokonaisuuden hyväksyminen tutkinnoksi

Opintokokonaisuuden ja oppiaineen arvosana muodostuu siihen kuuluvien opintosuoritusten arvosa-
nojen keskiarvosta tai painotetusta keskiarvosta.

Arvosanojen muodostaminen määritetään kurssi- ja tutkintokohtaisesti arviointi- ja arvostelumääräyk-
sessä, opetussuunnitelmassa ja pedagogisessa käsikirjoituksessa.

Opettajaneuvosto käsittelee ja hyväksyy opiskelijoiden opintosaavutuksia koskevat väli- ja loppuar-
vostelut. Opettajaneuvoston loppuarvostelukokouksessa määritetään kunkin opiskelijan lopulliset ar-
vosanat ja tehdään päätös esitellä rehtorille opintokokonaisuuden hyväksyminen tutkinnoksi.

Sotatieteiden tohtoriopiskelijoihin ei sovelleta tämän pykälän määräyksiä.

53 § Sotatieteiden tohtorin tutkinto ja väitöskirjan arvolauseen määräytyminen

Sotatieteiden tohtorin tutkinto katsotaan suoritetuksi, kun henkilö on suorittanut häneltä edellytettävät
opintosuoritukset ja hänen väitöskirjansa on tarkastettu ja hyväksytty.

Väitöksen hyväksymisessä ja siitä annettavan arvolauseen määrittämisessä käytetään yliopistoissa
yleisesti käytössä olevaa arvolauseasteikkoa.

Väitöksen arvolause valmistellaan arvosanalautakunnassa. Lautakunta koostuu vastaväittäjästä/-
väittäjistä ja esitarkastajista. Arvosanalautakunta tekee esityksen väitöskirjan arvolauseen määräy-
tymisestä perustuen väitöskirjaan sekä väittelijän suoriutumiseen väitöstilaisuudessa.

Väittelijälle annetaan tieto arvosanalautakunnan tekemästä arvolause-ehdotuksesta ja vastaväittäjän
lausunnosta ennen tutkimusneuvoston kokousta. Väittelijä voi esittää eriävän kantansa arvostelusta
tutkimusneuvostolle.

Tutkimusneuvostossa kustos esittelee vastaväittäjän lausunnon ja arvosanalautakunnan tekemän ar-
volause-ehdotuksen. Tutkimusneuvosto ratkaisee väitöskirjan arvolauseen.

54 § Tiedonsaaminen arvosteluperusteiden soveltamisesta

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta. Hänelle on varattava mah-
dollisuus tutustua kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuorituksensa arviointiin.

Milloin yksityiskohtaisten arvosteluperusteiden julkistaminen ei kuulustelun laadun tai osallistujien
määrän vuoksi ole tarkoituksenmukaista, on kuulustelun tulosten julkistamisen yhteydessä ilmoitetta-
va, millä tavoin opiskelija voi saada tietoonsa arvosteluperusteet ja niiden soveltamisen omalla koh-
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dallaan.

6 LUKU. MUITA OPINTOJA KOSKEVISTA ASIOISTA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUSSA

55 § Kuulusteluihin ilmoittautuminen

Tentteihin, testeihin, kokeisiin, kuulusteluihin tai muihin arvosteltaviin tai arvioitaviin opintosuorituk-
siin, joista käytetään tässä luvussa nimeä kuulustelu, voi osallistua tai ilmoittautua vain opiskelija, jol-
la on voimassa oleva opiskeluoikeus.

Jos opiskelijan opinnot on keskeytetty, mutta hänen edellytetään suorittavan uusintasuorituksia en-
nen opintojen varsinaista uudelleen aloittamista, niin hänellä on kuitenkin oikeus osallistua kyseisiin
uusintakuulusteluihin.

56 § Kuulusteluja koskevat ohjeet

Opiskelijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti kuulusteluissa. Kuulustelut on laadittava siten, että ne
vastaavat tutkinnolle ja opintojaksolle määriteltyjä tavoitteita, vaatimustasoa ja työmäärää sekä edis-
tävät tavoitteiden mukaista oppimista.

Kuulusteluissa opiskelijalle annettavat tehtävät voidaan laatia myös siten, että ne mittaavat paineen-
sietokykyä ja toimintaa erityisolosuhteissa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi rajoittamalla tehtävän
suorittamiseen annettua aikaa, vastaustilaa ja edellyttämällä annettuun aikaan nähden normaalia
olennaisesti vaativampaa suoritustasoa ja osaamista tahi suorittamalla kuulustelu tilanteenmukaises-
sa oppimisympäristössä

Kuulustelujen tuloksia julkistettaessa Maanpuolustuskorkeakoulun on ilmoitettava, miten opiskelija
voi saada tiedon arvostelussa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen sekä miten arvoste-
luun voi pyytää oikaisua.

57 § Opintojakson varsinainen kuulustelu

Opintojakson varsinainen kuulustelu on pyrittävä järjestämään kuukauden kuluessa opintojakson
päättymisestä. Varsinaisen kuulustelun ajankohta on ilmoitettava opiskelijoille opintojakson alkaessa.
Mikäli kuulustelun ajankohtaan tehdään muutoksia, niistä on tiedotettava vähintään kaksi viikkoa en-
nen kuulustelua.

58 § Uusintakuulustelu ja hyväksytyn arvosanan korottaminen

Uusintakuulustelu järjestetään puuttuvan opintosuorituksen tai sen osan suorittamiseksi. Uusintakuu-
lustelun on oltava vaikeusasteeltaan varsinaista kuulustelua vastaava. Opiskelija voi uusia hylätyn tai
täydennettäväksi arvioidun kuulustelun enintään kaksi kertaa, jonka jälkeen asia tarvittaessa käsitel-
lään opettajaneuvostossa.
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Lähtökohtaisesti kuulusteluun tulee järjestää uusimismahdollisuus saman lukuvuoden aikana. Mikäli
järjestäminen saman lukuvuoden aikana ei ole mahdollista, kuulustelun voi uusia myös seuraavan lu-
kuvuoden aikana. Uusintakuulustelussa saatua arvosanaa ei tällöin huomioida jo laadittuihin väliarvi-
ointeihin.

Uusintakuulustelun ajankohtaa määrättäessä on otettava huomioon yhtäältä opiskelijan mahdollisuus
valmistautua kuulusteluun ja toisaalta opiskelijan oikeus keskeytymättä harjoittaa opintojaan.

Hyväksytyn arvosanan korotusmahdollisuus on samassa yhteydessä, kun hylätyn arvosanan saaneil-
le järjestetään uusintakuulustelu. Hyväksytyn arvosanan korottamista saa yrittää yhden kerran. Hy-
väksytyistä suorituksista parempi jää voimaan.

Osa opinnoista ja kuulusteluista voidaan teknisistä syistä määrittää ainutkertaisiksi, jolloin ne toteute-
taan vain kerran lukuvuodessa. Ainutkertaiset suoritukset ilmoitetaan pääsääntöisesti opinto-
oppaassa. Ainutkertaisten opintojen tai kuulusteluiden uusintamahdollisuus on lähtökohtaisesti vasta
seuraavan kurssin mukana, jos sopivaa korvaavaa menettelyä ei ole osoitettavissa tai sitä ei ole tar-
koituksenmukaista järjestää.

59 § Poissaolo kuulustelusta

Kuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä poisjääneelle tai opintosuoritukseen vaadittavien tehtävien
palauttamatta jättäneelle opiskelijalle kirjataan opintosuorituksesta tietojärjestelmään hylätty arvosa-
na.

Jos kuulusteltavalla on hyväksytty ja todistettu este, kuten terveydellinen syy tai komennus, jonka
vuoksi hän ei pysty suorittamaan kuulustelua annettuna ajankohtana, kuulustelu tulee mahdollisuuk-
sien mukaan järjestää opiskelijan kannalta suotuisimmalla tavalla. Päätöksen kuulustelun järjestelyis-
tä tekee ainelaitos tai sotilasopetuslaitos.

Perustelluista syistä kurssinjohtaja voi antaa luvan kuulustelusta poisjäännille. Jos opiskelija on hy-
väksytyn ja todistetun syyn perusteella poissa opintojakson varsinaisesta kuulustelusta ja osallistuu
järjestettävään uusintakuulusteluun tai arvosanan korotuskuulusteluun, hänen arvosanansa sekä uu-
simis- ja korottamismahdollisuutensa määräytyvät kuten varsinaisessa kuulustelussa.

60 § Kuulustelun kesto

Kuulustelun kesto määräytyy oppiaineen luonteen ja kyseessä olevan opintojakson perusteella.

Kuulusteluaika lasketaan alkavaksi siitä hetkestä, jolloin kuulusteltavilla on ollut tilaisuus saada tehtä-
vät tietoonsa. Mikäli sama kuulustelu järjestetään useammassa paikassa, se on järjestettävä saman-
aikaisesti.

Kuulustelun järjestäjä tai valvoja ilmoittaa kuulustelun alkaessa aikaisimman poistumisajan sekä kuu-
lustelun keston.
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61 § Kuulusteluvilppitapaukset

Opiskelijan, joka kuulustelussa syyllistyy vilppiin tai sen avustamiseen, voi valvoja välittömästi poistaa
kuulustelutilaisuudesta, ja hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun
vilppi havaitaan vasta kuulustelutilaisuuden jälkeen.

Opiskelijoiden vilppitapaukset käsitellään asianomaisessa opettajaneuvostossa. Sotatieteiden tohto-
riopiskelijoiden vilppitapaukset käsitellään tutkimusneuvostossa.

Opiskelijan tekemä vilppi kuulustelussa voi johtaa Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 26 §:n
tarkoittamaan opiskelijan opiskelun keskeyttämiseen tai vakavimmissa tapauksissa opiskeluoikeuden
menettämiseen saman lain 27 §:n nojalla sekä sotilaiden osalta myös sotilaskurinpitomenettelyn
käynnistämiseen sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain (255/2014)
sekä rikoslain (39/1889) 45 luvun mukaisesti.

62 § Kuulustelutulosten julkistaminen

Kuulustelujen opintosuoritusten arvostelun julkistamisessa opiskelijanumeroa ja opiskelijan nimeä ei
saa yhdistää julkisessa luettelossa.

Opintosuoritusten tulokset ilmoitetaan käyttäen julkistamisessa ensisijaisesti opiskelijanumeroa tai
opiskelijalle annettua peitenumeroa.

Tarvittaessa julkaistaan kuulustelussa hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet, jolloin opiskelijan nimeen ei
saa yhdistää opiskelijanumeroa.

Jos tuloksia julkistetaan verkkosivuilla, käytetään julkistamisessa vain opiskelijanumeroa. Tällöin niille
pääsy tulee olla rajattu vain Maanpuolustuskorkeakoulun yliopistoyhteisön jäsenille.

Kuulustelutulosten hyväksyttyjen suoritusten luettelossa voidaan julkaista myös arvosanat sekä hylät-
tyjen suoritusten numeraalinen lukumäärä.

Vaikka opiskelijanumeroa ja opiskelijan nimeä ei saa yhdistää julkisessa luettelossa, Maanpuolustus-
korkeakoulun hallinnossa voidaan sen sisäisissä asiakirjoissa kuitenkin tarvittaessa laatia luetteloita
tai muita asiakirjoja, joissa sekä opiskelijanumeroa että opiskelijan nimeä voidaan käyttää samassa-
kin luettelossa. Näitä sisäisiä hallintoasiakirjoja ei kuitenkaan saa saattaa julkisesti saataville.

Kuulustelutulokset on julkistettava vähintään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen uusintakuulustelun
toimeenpanoa. Tulokset on julkaistava opintosuoritusrekisterissä viimeistään kuuden (6) viikon kulu-
essa kuulusteluun osallistumisesta tai opintojakson suorittamiseen vaadittavien tehtävien palautus-
päivämäärästä.

Aikarajasta on mahdollista poiketa tutkinto-osaston johtajan luvalla, mikäli kuulustelu on laaja tai on
olemassa muu perusteltu syy.
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Kunkin ainelaitoksen johtajan asiana on valvoa, että laitoksen henkilöstö noudattaa kuulustelutulos-
ten julkistamisesta henkilötietoja koskevaa lainsäädäntöä ja sen perusteella annettuja ohjeita.

63 § Vastausten ja kuulustelujen tallettaminen ja säilyttäminen

Valintakokeiden vastausten kysymyksineen sekä kirjallisten ja muilla tavoin tallennettujen opintosuo-
ritusten kuulusteluvastausten ja oppimistehtävien niihin liittyvine kysymyksineen tallettamisesta ja säi-
lyttämisessä säilytysaikoineen noudatetaan arkistolain (831/1994) 8 §:n nojalla annettua puolustus-
voimien arkistonmuodostussuunnitelmaa.

64 § Opintosuoritusten arvosanojen kirjaaminen

Opintosuoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin suoritusten hyväksymisen jälkeen. Opintosuori-
tuksella tarkoitetaan sekä sotatieteellisistä että sotilasammatillisista opinnoista kirjattavia opintosuori-
tuksia.

Opintosuoritukset kirjataan opintohallintojärjestelmään opintojaksoina tai kokonaisuuksina suoritusten
hyväksymisen jälkeen. Opintosuorituksen kirjaamisesta opintohallintojärjestelmään vastaa opintojak-
son järjestävä ainelaitos tai sotilasopetuslaitos. Lisäksi arvioitsijan tulee ilmoittaa ko. tutkintotason tai
vuosikurssin kurssinjohtajalle ja kurssisihteerille opintosuoritusten merkitsemisestä opintohallintojär-
jestelmään sekä ilmoittaa opintosuorituksen vaiheen kurssin tai opintokokonaisuuden johtajalle.

Tietojen tallentamisesta opintohallintojärjestelmään ja niiden säilyttämisessä säilytysaikoineen nou-
datetaan arkistolain (831/1994) 8 §:n nojalla annettua puolustusvoimien arkistonmuodostussuunni-
telmaa.

65 § Opintorekisteriotteet

Opintorekisteriote tulostetaan muodossa, jossa pienimpänä yksikkönä on opintojakso.

Opiskelijalla on oikeus tulostaa ote omasta opintorekisteristään.

66 § Opiskelun edistymisen seuranta

Opiskelija on itse vastuussa opiskelunsa suunnittelusta, opintojen toteuttamisesta ja niiden edistymi-
sen seuraamisesta. Opiskelijan tulee seurata oman opintorekisterinsä ajantasaisuutta.

Opintomenestystä ja opintojen edistymistä seuraavat myös kurssien johtajat, linjojen ja opintosuun-
tien johtajat, koulutussuunnittelijat sekä oppiaineiden opettajat. Opintomenestyksen seuraamiseen
liittyy tärkeänä osana mahdollisten oppimista haittaavien syiden selvittäminen ja poistaminen opiske-
lijoiden oppimisen tukemiseksi.

Sotatieteiden tohtoriopiskelijoiden osalta opintomenestystä ja opintojen edistymistä seuraavat ohjaa-
va professori, tutkimusjohtaja ja koulutussuunnittelija.
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67 § Todistuksista

Tutkintotodistuksista ja muista todistuksista säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun val-
tioneuvoston asetuksen 17 §:ssä. Myös sotilasammatillisista opinnoista annetaan todistus.

68 § Opiskeluaika ja lisäajan myöntäminen

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 25 §:n mukaan opiskelijan tulee suorittaa tutkintoon joh-
tavat ja sotilasammatilliset opinnot opetussuunnitelmassa määritellyssä ajassa.

Opiskelija tai kurssilainen, joka ei ole suorittanut opintojaan opetussuunnitelmassa määritellyssä
enimmäisajassa, menettää opiskeluoikeutensa Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 27 §:n
mukaisesti, jollei Maanpuolustuskorkeakoulu erityisestä syystä myönnä hänelle lisäaikaa opintojen
loppuun saattamiseksi. Opiskelija tai kurssilainen vastaa itse esityksen tekemisestä lisäajan myöntä-
miseksi.

Valmistelun lisäajan myöntämisestä tekee kurssin johtaja, asia käsitellään opettajaneuvostossa ja
sen esittelee asianosaisen tutkinto-osaston johtaja rehtorille ratkaistavaksi. Lisäaikaa puuttuvien
opintojen suorittamiseen mukaan luettuna opinnäytetyön täydentäminen voidaan myöntää enintään
yksi vuosi.

Mitä edellä 2 momentissa määrätään, ei kuitenkaan koske tilannetta, jossa opiskelijan tai kurssilaisen
opiskelu Maanpuolustuskorkeakoulussa on keskeytetty Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain
26 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella tai siihen verrattavissa olevin perustein.

Sotatieteiden tohtoriopiskelijoiden kohdalla, mitä edellä momenteissa 1, 2, 3 ja 4 määrätään, asia kä-
sitellään tutkimusneuvostossa ja jatkotutkinto-osaston johtaja esittelee asian rehtorin ratkaistavaksi.
Momentissa 3 määritettyä lisäajan enimmäismäärää ei sovelleta väitöskirjaan.

7 LUKU. OPINNÄYTETYÖT

69 § Opinnäytetöiden uudelleen arviointi ja oikaisuvaatimukset

Tässä johtosäännössä tarkoitettuja opinnäytetöitä ovat sotatieteiden kandidaattiopiskelijan tutkielma,
sotatieteiden maisteriopiskelijan pro gradu, yleisesikuntaupseerikurssin opiskelijan diplomityö ja sota-
tieteiden tohtoriopiskelijan väitöskirja.

Opinnäytetyön tekijä voi tehdä työnsä arvioinnista Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 33 §:n
2 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on osoitettava asian ratkaisevalle ta-
holle ja toimitettava Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaamoon 14 päivän kuluessa siitä kun opiskelijal-
la on ollut tilaisuus saada opinnäytteen arvosana ja arvostelu tietoonsa.

Opinnäytetyön uudelleen arviointi tapahtuu joko opiskelijan tekemän oikaisuvaatimuksen perusteella
tai tutkimusneuvoston aloitteesta. Uudelleen arvioinnissa opinnäytetyön arvosana voi nousta, laskea
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tai pysyä ennallaan.

Tieteellisessä jatkokoulutusohjelmassa opiskelevan henkilön oikaisuvaatimukset ratkaistaan tutki-
musneuvostossa.

Muun, kuin tieteellisessä jatkokoulutusohjelmassa opiskelevan henkilön tekemä opinnäytetyön arvos-
teluun kohdistuva oikaisuvaatimus ratkaistaan ainelaitoksessa. Poikkeuksellisesta syystä tutkimus-
neuvosto voi ottaa ainelaitokselle tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaistavakseen.

Tutkimusneuvoston aloitteesta tapahtuva opinnäytetyön uudelleen arviointi voidaan tehdä tutkinnon
valmistumisen jälkeen vain sellaisissa tapauksissa, kun on syytä epäillä vakavaa tutkimuseettistä rik-
komusta.

Tieteellisessä jatkokoulutusohjelmassa tohtoriksi opiskelevan henkilön mahdollisuudesta kommentoi-
da väitöskirjalleen ehdotettua arvolauseketta on säädetty aiempana 53 §:ssä.

Ainelaitoksen tai tutkimusneuvoston tekemän opinnäytetyön arvosanan uudelleenarvioinnista ja sen
perusteella tehtävästä päätöksestä ei voi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain (1121/2008) 33
§:n 3 momentin mukaan valittaa.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori vahvistaa Maanpuolustuskorkeakoulussa laadittavista opinnäyte-
töistä ja niiden arvostelusta annettavan normiasiakirjan, jossa voidaan antaa tarkempia määräyksiä
oikaisuvaatimuksen laatimisesta ja käsittelystä.

70 § Tutkimusetiikka

Maanpuolustuskorkeakoulu noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan [TENK] tutkimuseettistä
ohjeistusta.

Maanpuolustuskorkeakoulu voi käyttää asiantuntijoita tai sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää
tutkimuseettisen toiminnan varmistamiseksi.

Tutkimusneuvosto käsittelee Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkimuseettiset kysymykset ja tutkimus-
johtaja esittelee asiat rehtorin päätettäväksi.

Opiskelijan tutkimusetiikan vastainen toiminta voi johtaa Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain
26 §:n tarkoittamaan opiskelun keskeyttämiseen Maanpuolustuskorkeakoulun taholta tai vakavim-
missa tapauksissa opiskeluoikeuden menettämiseen saman lain 27 §:n nojalla sekä sotilaiden osalta
myös sotilaskurinpitomenettelyn käynnistämiseen sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustus-
voimissa annetun lain (255/2014) sekä rikoslain (39/1889) 45 luvun (559/2000) mukaisesti.

71 § Opinnäytetöiden jättäminen arvioitavaksi ja niiden tallentaminen

Opinnäytetyöt on jätettävä tarkastettaviksi kahtena kappaleena. Opinnäytetyön ensimmäinen ohjaaja
voi antaa tekijälle luvan palauttaa tarkastuskappale sähköisessä muodossa.
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Tämän lisäksi opinnäytetyö on toimitettava sekä kirjallisena että sähköisenä tallennettavaksi ja säh-
köisenä julkaistavaksi Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastolle. Muilta osin opinnäytetöiden tallentami-
sessa ja säilyttämisessä säilytysaikoineen noudatetaan arkistolain (831/1994) 8 §:n nojalla annettua
puolustusvoimien arkistonmuodostussuunnitelmaa.

72 § Opinnäytetöiden ja niiden arvosanojen sekä arvostelun julkisuus

Jokainen opinnäytetyö ja niiden arvosanat sekä arvostelu ovat lähtökohtaisesti julkisia, mistä voidaan
poiketa ainelaitoksen johtajan päätöksellä silloin, jos opinnäyte sisältää sellaisia seikkoja, joiden pe-
rusteella se voidaan katsoa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n
nojalla osittain tai kokonaan salassa pidettäväksi.

Opinnäytetöiden ja niiden arvosanojen sekä arvostelun julkaisutavat päättää Maanpuolustuskorkea-
koulu.

Esityksen salassa pitämisestä tekee lähtökohtaisesti opinnäytetyön laatija, jonka tulee oma-
aloitteisesti hankkia ja antaa päätöksenteon edellyttämä selvitys asiassaan. Myös muu opinnäytetyö-
hön perehtynyt taho voi esittää ainelaitokselle opinnäytetyön julkisuuden tarkastamista.

Väitöskirjat ovat aina julkisia samoin kuin niille annetut arvosanat ja niiden arvostelut.

8 LUKU. TÄYDENNYSKOULUTUS

73 § Maanpuolustuskorkeakoulun täydennyskoulutusvastuu

Maanpuolustuskorkeakoulussa annettava täydennyskoulutus jakautuu:
- yliopistotasoiseen täydennyskoulutukseen mukaan luettuna upseerien virkauraan kuu-

luva täydennyskoulutus;
- toimialakohtaiseen täydennyskoulutukseen;
- maanpuolustuskursseihin;
- kansainväliseen kurssitoimintaan; ja
- korkeakoulun oman henkilöstön osaamista kehittävään muuhun koulutukseen.

Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu Puolustusvoimien täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toi-
meenpanon koordinointiin, koordinoi Maanpuolustuskorkeakoulun vastuulla olevan toimialakohtaisen
täydennyskoulutuksen kehittämistä ja laadun varmistamista. Maanpuolustuskorkeakoulu vastaa puo-
lustusvoimien yliopistotasoisesta täydennyskoulutuksesta ja tukee toimialoja toimialakohtaisen täy-
dennyskoulutuksen toimeenpanossa (oppimisympäristöt, pedagoginen tuki ja asiantuntijatuki) sekä
järjestää Puolustusvoimien yhteisen toimialakohtaisen täydennyskoulutuksen Pääesikunnan käske-
millä toimialoilla.

Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisee vuosittain järjestämänsä täydennyskoulutustapahtumat toimi-
alakohtaisessa täydennyskoulutuskalenterissa.
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74 § Täydennyskoulutukseen valittavat täydennyskoulutusopiskelijat

Maanpuolustuskorkeakoulussa järjestettävään täydennyskoulutukseen valitaan kurssilaiset puolus-
tusvoimien täydennyskoulutustarpeen mukaisesti.

Pääesikunta määrittää opiskelijavalintojen perusteet ja tarkentaa täydennyskoulutusopiskelijoiden va-
lintojen kriteerit. Täydennyskoulutusopiskelijoiden valinnassa painottuvia tekijöitä ovat työnantajan
tarpeet ja työtehtävien edellyttämän osaamisen kehittäminen.

Maanpuolustuskorkeakoulun Opintoasiainosasto kokoaa hakemusasiakirjat, laatii yhteenvedon haki-
joista sekä valmistelee esitykset päätöksentekijälle. Kurssikohtaisesti määritelty päätöksentekijä te-
kee valintapäätöksen.

75 § Täydennyskoulutus sekä muu koulutus ja opetus ja sen maksullisuus

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 7 §:n mukaisesti Maanpuolustuskorkeakoulussa voidaan
järjestää sotatieteellistä täydennyskoulusta ja muuta koulutusta sekä antaa sotilasammatillista ope-
tusta. Lisäksi voidaan järjestää puolustushallinnon ja Rajavartiolaitoksen ulkopuolisille tarkoitettuja
kursseja.

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 5 §:n 2 momentin mukaisesti edellä 1 momentissa tarkoi-
tetusta koulutuksesta voidaan periä maksuja valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen pe-
rusteiden mukaisesti.

9 LUKU. TUTKINTO-OPETUKSEN TOIMEENPANO SOTILASOPETUSLAITOKSISSA

76 § Puolustushaarojen, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Rajavartiolaitoksen esikun-
nan tehtävistä Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinto-opetusta koskevissa asioissa

Puolustushaarojen, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Rajavartiolaitoksen esikunnat suunnitte-
levat ja valmistelevat yhteistoiminnassa Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa upseerikoulutukseen
liittyvien oman alansa osaamisvaatimusten ja -tavoitteiden määrittämisestä ja ohjaamisesta, tehtävi-
en ja resurssien käskemisestä alaisilleen sotilasopetuslaitoksille sekä laadunvarmistuksesta.

Em. esikuntien alaiset sotilasopetuslaitokset toteuttavat upseerikoulutuksen koulutusohjelmien ja
opintosuuntien opetuksen toimeenpanon Maanpuolustuskorkeakoulun johtamana.

Rajavartiolaitoksen esikuntaa on Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 36 §:n mukaan kuultava
ennen kuin tehdään päätös rajavartiolaitoksen virkaan koulutettavan tai Rajavartiolaitoksen virassa
olevan opiskelijan valintaa tai oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa, josta säädetään
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 4 ja 5 luvussa.

Rajavartiolaitoksen esikunta määrittää Rajavartiolaitoksen virkaan nimitettävien upseerien kelpoi-
suusehdot.
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77 § Sotilasopetuslaitosten tutkinto-opetuksen johtaminen ja sotilasammatillisten pätevyys-
vaatimusten ja upseerikasvatuksen yhteensovittaminen

Rehtorin alaisena toimivan Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtorin tehtävänä on johtaa tutkintoihin
johtavan opetuksen toimeenpanoa sekä opetuksen, sotilasammatillisten pätevyysvaatimusten ja up-
seerikasvatuksen yhteensovittamista ja toteuttamista sotilasopetuslaitoksissa.

Rehtori ja vararehtori muun muassa:
1) antavat tutkintoihin johtavaan opetukseen, sotilasammatillisten pätevyysvaatimusten ja upsee-

rikasvatuksen yhteensovittamiseen liittyviä käskyjä, määräyksiä, normeja ja ohjeita;
2) pitävät yhteyttä ohjauksen ja sisällöllisten perusteiden osalta Pääesikuntaan, puolustushaaro-

jen esikuntiin, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan ja Rajavartiolaitoksen esikun-
taan sen varmistamiseksi, että näillä oleva tieto sekä työelämän että tulevaisuuden osaamis-
tarpeista saadaan hyödyntämään opetuksen kehittämistä;

3) osallistuvat yhteistoiminta- ja tulosneuvotteluihin opetuksen perusteiden kehittämiseksi ja voi-
mavarojen hankkimiseksi; sekä

4) tekevät tarkastuskäyntejä sotilasopetuslaitoksiin.

Ainelaitokset ohjaavat oman alansa opetusta ja sen toteutusta sekä opinnäytetöihin liittyvää tutki-
muskoulutusta sotilasopetuslaitoksissa.

78 § Sotilasopetuslaitosten saama tuki Maanpuolustuskorkeakoululta

Sen lisäksi, mitä 74 §:ssä on säädetty, Maanpuolustuskorkeakoulu tukee sotilasopetuslaitoksia seu-
raavasti:

1) Opintoasiainosasto pitää yllä Maanpuolustuskorkeakoulun omaa opintohallinnon ja opetuksen
normiasiakirjakokoelmaa;

2) Opintoasianosasto ohjaa ja koordinoi upseerikoulutuksen opetussuunnitelmien ja pedagogis-
ten käsikirjoitusten laatimista ainelaitoksissa ja sotilasopetuslaitoksissa;

3) Opintoasiainosasto pitää yllä upseerikoulutuksen ja Maanpuolustuskorkeakoulun vastuulla
olevan täydennyskoulutuksen opetussuunnitelmia ja taltioi hyväksytyt pedagogiset käsikirjoi-
tukset sekä ohjaa opintohallintoa;

4) Opintoasiainosasto julkaisee opinto-oppaita;
5) Tutkinto-osastot ja ainelaitokset yhdessä Opintoasiainosaston kanssa kehittävät yhteisiä kou-

lutusperiaatteita ja opetus- ja oppimismenetelmiä palaute-, arviointi- ja laadunvarmistusjärjes-
telmällä;

6) Maanpuolustuskorkeakoulu toimeenpanee Maanpuolustuskorkeakoulun ja sotilasopetuslaitos-
ten yhteisiä sotakoulukokouksia ja suunnitteluseminaareja;

7) Maanpuolustuskorkeakoulu koordinoi opetuksen toteutukseen kuuluvaa yhteistoimintaa kurs-
sikohtaisesti Maanpuolustuskorkeakoulun asianomaisen kurssin johtajan johdolla;

8) ainelaitokset johtavat alaansa kuuluvan tutkinto-opetuksen toteutusta; sekä
9) toteuttamalla ja ohjaamalla opetuksen laadunvarmistusta.
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10 LUKU. PROFESSORIN SOTILASPROFESSORIN, APULAISPROFESSORIN JA APULAISSO-
TILASPROFESSORIN VIRAN TÄYTTÖMENETTELY MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUSSA

79 § Ehdollepanotoimielin

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto toimii ehdollepanotoimielimenä professorin, sotilas-
professorin, apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virantäytössä.

80 § Virantäyttötyöryhmä

Tutkimusneuvoston apuna virantäytön valmistelussa toimii virantäyttötyöryhmä, jonka rehtori nimittää
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusjohtajan esittelystä.

81 § Nimittävä viranomainen ja virkaan nimittäminen

Sotilasprofessorin ja apulaissotilasprofessorin nimittää virkaan tasavallan presidentti puolustusvoi-
main komentajan esittelystä sotilaallisena nimitysasiana puolustusvoimista annetun lain (551/2007)
38 §:n 2 momentin mukaisesti. Puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen (1319/2007)
15 §:n mukaisesti professorin virkaan nimittää hallinnollisena nimitysasiana puolustusministeriö ja
apulaisprofessorin virkaan puolustusvoimain komentaja.

Tasavallan presidentti, puolustusministeriö ja puolustusvoimain komentaja ovat edellä mainituissa ti-
lanteissa nimittäviä viranomaisia.

Nimittävä viranomainen nimittää virkaan professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin ja apu-
laissotilasprofessorin tutkimusneuvoston tekemän ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin vahvista-
man virkaehdotuksen perusteella.

Virkaan nimittämisestä säädetään puolustusvoimista annetun lain 38 §:ssä ja nimittämisestä määrä-
aikaiseen virkasuhteeseen säädetään puolustusvoimista annetun asetuksen (1319/2007) 19 §:ssä
sekä valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 20 §:ssä.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori nimittää professorin ja apulaisprofessorin enintään vuoden kes-
tävään määräaikaiseen virkasuhteeseen. Puolustusministeriö nimittää professorin vuotta pidempään
määräaikaiseen virkasuhteeseen. Puolustusvoimain komentaja nimittää apulaisprofessorin vuotta pi-
dempään määräaikaiseen virkasuhteeseen.

82 § Viran haettavaksi julistaminen

Puolustusvoimista annetun lain 38 a §:n 2 momentin mukaan professorin, sotilasprofessorin, apulais-
professorin ja apulaissotilasprofessorin virka tulee asettaa julkisesti haettavaksi. Pääesikunta julistaa
viran haettavaksi Maanpuolustuskorkeakoulun esityksestä.

Virkaa ei saa julistaa haettavaksi ennen kuin virantäyttöseloste on hyväksytty.
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83 § Nimittäminen hakumenettelyllä

Täytettäessä professorin ja sotilasprofessorin virkaa hakumenettelyllä pysyvästi tai vähintään kahden
vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen hakuaika on 30 päivää.

Täytettäessä apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virkaa hakumenettelyllä pysyvästi tai vä-
hintään kahden vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen hakuaika on 14 päivää.

84 § Nimittäminen alle kahden vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen hakumenettelyllä

Täytettäessä professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin tai apulaissotilasprofessorin virkaa al-
le kahden vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen hakuaika on 14 päivää.

Hakijoiden kelpoisuuden ratkaisee ja virkaehdotuksen tekee tutkimusneuvosto. Hakijoiden kelpoisuu-
desta ja ansioituneisuudesta ei tarvitse pyytää asiantuntijalausuntoja.

Tässä pykälässä tarkoitettuun virantäyttöön ei sovelleta 100 §:ssä tarkoitettua oikaisumenettelyä.

85 § Virantäyttöseloste

Viran täyttämistä varten Maanpuolustuskorkeakoulun on laadittava hakijoita, asiantuntijoita ja asian
käsittelyyn osallistuvia varten virantäyttöseloste, josta tulee käydä ilmi virkaa ja viran täyttämistä kos-
kevat tiedot seuraavasti:

1) virka;
2) tieteenalan kuvaus;
3) viran tehtävät;
4) viran kelpoisuusvaatimukset;
5) viran julistaminen haettavaksi;
6) hakemukseen liitettävät asiakirjat;
7) asiantuntijoiden valinta, tehtävät ja toiminta;
8) opetusnäyte ja sen vaikutus valintaan;
9) virkaehdotuksesta päättäminen; ja
10)  nimittäminen.

Jos virka on tarkoitus täyttää määräajaksi, tieto tästä sisällytetään virantäyttöselosteeseen. Virantäyt-
töselosteeseen voidaan sisällyttää myös arvio virantäyttömenettelyn kestosta. Virantäyttöselosteen
on oltava Maanpuolustuskorkeakoululta maksutta saatavissa, kun virka on julistettu haettavaksi.

86 § Virantäyttöselosteen hyväksyminen

Rehtori hyväksyy virantäyttöselosteen tutkimusneuvoston esityksestä. Ennen tutkimusneuvoston esi-
tystä rehtorille on puolustusministeriön tutkimusyksikköä ja henkilöstöyksikköä kuultava virantäyt-
töselosteesta. Jos rehtori ei katso voivansa hyväksyä esitystä virantäyttöselosteeksi, se palautetaan
tutkimusneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi. Palautuksen yhteydessä ilmoitetaan perusteet uudel-
leen valmistelun tarpeellisuudesta.
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87 § Hakemukseen liitettävä aineisto

Hakijan on liitettävä hakemukseensa luettelo niistä julkaisuista ja muista töistä, joilla hän haluaa
osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa virkaan. Lisäksi viran hakijan on liitettävä hakemukseensa nimi-
kirjanote, joka saa olla enintään kolme kuukautta ennen hakemuksen jättämistä annettu. Jos hakija ei
kuulu nimikirjalain (1010/1989) piiriin, hänen tulee liittää hakemukseensa nimikirjaa vastaava luotet-
tava selvitys.

Tutkimusneuvosto voi ennen viran haettavaksi julistamista päättää asiantuntijoille toimitettavien jul-
kaisujen ja muiden töiden enimmäismäärästä. Tällöin hakijan tulee asetetun rajoituksen mukaisesti
hakemuksessaan ilmoittaa ne julkaisut ja muut työt, jotka on otettava huomioon arvioitaessa hänen
kelpoisuuttaan ja ansioitaan.

Tutkimusneuvosto määrää, miten sellaiset työt, joita niiden luonteen vuoksi ei voida liittää hakemuk-
seen, on esitettävä Maanpuolustuskorkeakoulun ja asiantuntijoiden arvioitaviksi.

Tutkimusneuvosto voi päättää, että hakijan on liitettävä hakemukseensa lyhyt kirjallinen selostus täy-
tettävän viran kannalta merkittävistä ansioistaan ja toiminnastaan.

88 § Asiantuntijoiden valinta

Tutkimusneuvosto valitsee puolustusvoimista annetun lain 38 a §:n 3 momentin tarkoittamat asian-
tuntijat. Asiantuntijoita kutsuttaessa on otettava huomioon hakijoiden edustamat viran alaan kuuluvat
tieteelliset oppisuunnat. Lisäksi asiantuntijoita valittaessa on muutoinkin noudatettava tasapuolisuut-
ta.

Ennen asiantuntijoiden valitsemista hakijoille tulee varata tilaisuus esittää huomautuksensa asiantun-
tijaehdokkaiden mahdollisesta esteellisyydestä sekä 1 momentissa mainituista seikoista.

89 § Asiantuntijoiden antama lausunto

Jokaisen asiantuntijan on annettava kirjallinen lausunto. Lausunnossaan asiantuntijan tulee perustel-
la hakijan kelpoisuus niiden kelpoisuusvaatimusten osalta, joiden kohdalta häneltä on ensisijaisesti
pyydetty asiantuntijalausuntoa. Kelpoisuusehdot määritetään virantäyttöselosteessa.

90 § Asiantuntijoiden toiminta

Asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa myös yhteisen lausunnon.

Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kahta kuukaut-
ta pitempi.

Sen jälkeen kun asiantuntijat ovat antaneet 89 §:ssä tarkoitetun lausuntonsa, he eivät enää saa osal-
listua samaan virantäyttömenettelyyn.
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91 § Asiantuntijoille toimitettava materiaali

Asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljennökset asiantuntijan tehtävän kannalta tarpeellisis-
ta hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt julkaisut ja muut työt.

Tarvittaessa tutkimusneuvoston tulee huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita ei voida toimittaa asian-
tuntijoille, ovat asiantuntijoiden arvioitavissa, jos näitä töitä tarvitaan virkaa hakevien pätevyyden ar-
vioinnissa.

92 § Opetusnäyte ja haastattelu

Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa tutkimusneuvosto voi varata hakijalle tilaisuuden antaa ope-
tusnäyte. Opetusnäyte on julkinen.

Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa tutkimusneuvosto voi varata hakijalle tilaisuuden haastatte-
luun.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa on hakijoita kohdeltava yhdenvertaisesti.

93 § Virkaehdotus

Asiantuntijalausunnot saatuaan tutkimusneuvosto tekee virkaehdotuksen rehtorin hyväksyttäväksi.

Hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ei päätetä jokaisen hakijan osalta erikseen. Virkaehdotukseen on
sisällytettävä säädetyt kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista enintään kolme vahvistettujen perustei-
den mukaan ansiokkainta. Lausuntoa annettaessa käytetään apuna Maanpuolustuskorkeakoulun
rehtorin vahvistamaa tieteellisten edellytysten tulkintanormiasiakirjaa.

Arvioidessaan hakijoiden kelpoisuutta ja asettaessaan hakijoita järjestykseen tutkimusneuvosto päät-
tää miten ja missä määrin asiantuntijalausunnot, 92 §:n mukainen opetusnäyte ja haastattelu sekä
muut virantäyttöön liittyvät seikat otetaan virkaehdotusta tehtäessä huomioon.

Jos ketään hakijoista ei voida asettaa ehdolle virkaan, virkaehdotuksena on tällöin virantäyttöasian
raukeaminen.

Tutkimusneuvoston tekemä virkaehdotus ja päätös virantäyttöasian raukeamisesta on perusteltava.

Tutkimusneuvosto voi tehdä virkaehdotuksen, vaikka kaikki asiantuntijat eivät ole antaneet lausunto-
jaan, jos:

1) asiantuntijalausuntojen antamiselle asetettu määräaika on kulunut umpeen;
2) lausunto on saatu vähintään kahdelta asiantuntijalta; ja
3) kahta useammasta saapumatta jääneestä lausunnosta voidaan luopua vaarantamatta hakijoi-

den tasapuolista arvostelua.



31 (38)

94 § Äänestysmenettely virantäyttöasioissa

Päätökset tehdään läsnä olevien tutkimusneuvoston jäsenten enemmistöpäätöksellä. Äänten men-
nessä tasan voittaa päätösesitys, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Tarkemmasta äänestysmenettelystä virantäyttöasioissa määrätään Maanpuolustuskorkeakoulun työ-
järjestyksessä.

95 § Virkaehdotuksesta tiedottaminen

Maanpuolustuskorkeakoulun on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava virkaehdotusta koskevasta pää-
töksestä hallintolaissa (434/2003) säädettyä tiedoksiantotapaa noudattaen niille, jotka ovat hakeneet
virkaa tai ovat siihen kutsuttavaksi ehdolla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen tulee sisältyä tiedot oikeudesta vaatia oikaisua sekä
oikaisuvaatimusmenettelystä.

Virkaehdotus on viivytyksettä toimitettava rehtorille.

Saadakseen tässä johtosäännössä tarkoitetut tiedot ja ilmoitukset hakijan on ilmoitettava Maanpuo-
lustuskorkeakoululle, miten hänet tavoitetaan virantäyttömenettelyn aikana, ja annettava osoite tai
sähköpostiosoite, johon ilmoitukset lähetetään.

Jokaiselle hakijalle tiedotetaan kirjeitse edellä 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä edellä 4 mo-
mentissa tarkoitettuun osoitteeseen. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemänte-
nä päivänä kirjeen lähettämisestä.

96 § Oikaisuvaatimus virkaehdotuksesta

Hakijalle on varattava tilaisuus tehdä oikaisuvaatimus virkaehdotuksesta ennen virkaehdotuksen hy-
väksymistä. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava rehtorille. Oikaisuvaatimusmenette-
lystä säädetään hallintolain (434/2003) 49 a-g §:ssä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa 95 §:ssä tarkoitetun päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen tekemisaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

97 § Tarkastus- ja hyväksymismenettely

Tutkimusneuvoston tekemä virkaehdotus on toimitettava rehtorille tarkastettavaksi ja hyväksyttäväk-
si.

Rehtorin tulee tarkastaa virkaehdotus. Rehtori ei saa hyväksyä virkaehdotusta ennen kuin hakijoille
96 §:ssä määrätty aika virkaehdotukseen tehtävän oikaisuvaatimuksen tekemiseen on kulunut um-
peen.
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Rehtori voi palauttaa virantäytön valmistelun tutkimusneuvostolle ja määrätä sen menettelyn vaiheen,
josta virantäyttöä jatketaan, virkaesitykseen tehdyn muistutuksen perusteella tai mikäli virantäyttö-
menettelyn aikana esiin nousseet Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus- ja opetusrakenteen tarpeet
edellyttävät virkojen uudelleenjärjestelyä tai asiassa on ilmaantunut tähän rinnastuvia tai muita erityi-
siä syitä.

Rehtori voi myös palauttaa virantäyttöasian uudelleen käsiteltäväksi:

1) jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa esitykseen; tai
2) jos esityksen valmistelussa on sovellettu väärää lakia tai siinä on tapahtunut erehdys, joka on voi-
nut olennaisesti vaikuttaa esitykseen; tai
3) jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa esityksen sisäl-
töön; tai
4) milloin tähän on muu sellainen erityinen syy, joka ei ole ollut tiedossa virantäyttöasian aikaisem-
missa vaiheissa.

Rehtorin on tällöin perusteltava päätöksensä ja määrättävä, mistä menettelyn vaiheesta asian uusi
käsittely on aloitettava.

98 § Virkaan ja vähintään kahden vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen kut-
susta

Sen estämättä, mitä edellä määrätään professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin ja apulais-
sotilasprofessorin viran täyttämisestä, voidaan puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 38 a §:n 2
momentin mukaan professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin vir-
ka täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun virkaan voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai
henkilö nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virkaan tai määräaikai-
seen virkasuhteeseen voidaan nimittää kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaati-
mukset. Asiantuntijan antamasta lausunnosta tulee käydä ilmi, onko kutsuttavaksi ehdotettu asian-
tuntijan käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen professorin, sotilasprofessorin, apulasiprofessorin tai
apulaissotilasprofessorin virkaan ensisijaisesti niiden kelpoisuusvaatimusten kohdalta, joista häneltä
on pyydetty lausuntoa. Lausuntoa annettaessa käytetään apuna Maanpuolustuskorkeakoulun rehto-
rin vahvistamaa tieteellisten edellytysten tulkintanormiasiakirjaa.

Kutsumismenettelyn käyttämisestä professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin ja apulaissoti-
lasprofessorin virkaa täytettäessä päättää rehtori tutkimusneuvoston esityksestä vahvistaessaan vi-
rantäyttöselosteen.  Rehtori hyväksyy virantäyttöselosteen tutkimusneuvoston esityksestä.

Virantäyttöselosteen hyväksymisestä määrätään tarkemmin tämän johtosäännön 86 §:ssä.

Sen jälkeen kun virantäyttöseloste on hyväksytty ja kutsuttavaksi ehdotettu on antanut suostumuk-
sensa virkaan nimittämiseen, tutkimusneuvosto kutsuu asiantuntijat. Tutkimusneuvosto voi perustel-
lusta syystä käyttää aiempaan vastaavansisältöiseen virantäyttöselosteeseen perustuvia asiantuntija-
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lausuntoja.

Asiantuntijalausunnon antamiselle on asetettava määräaika, joka ei ilman erityistä syytä saa olla kah-
ta kuukautta pitempi.

Asiantuntijalausunnot saatuaan tutkimusneuvosto päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdotetun ni-
mittämistä virkaan ja tekee päätöksen mukaisen virkaehdotuksen.

Mikäli virkaehdotus on virantäyttöselosteen mukainen, tässä pykälässä tarkoitettuun virantäyttöön ei
sovelleta 96 §:ssä tarkoitettua oikaisuvaatimusmenettelyä. Virantäytöstä on muutoin soveltuvin osin
voimassa, mitä 79 - 97 §:ssä määrätään.

99 § Alle kahden vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen kutsusta

Sen estämättä, mitä edellä 84 §:ssä määrätään, puolustusvoimista annetun lain 38 a §:n 2 momentin
mukaan professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin virka voidaan
täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun virkaan voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai
henkilö nimitetään määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Professorin, sotilasprofessorin, apulaisprofessorin ja apulaissotilasprofessorin määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen voidaan nimittää kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.
Lausuntoa annettaessa käytetään apuna Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin vahvistamaa tieteellis-
ten edellytysten tulkintanormiasiakirjaa.

Kutsumismenettelyn käyttämisestä virkaa täytettäessä päättää rehtori tutkimusneuvoston esityksestä
vahvistaessaan virantäyttöselosteen.  Rehtori hyväksyy virantäyttöselosteen tutkimusneuvoston esi-
tyksestä.

Virantäyttöselosteen hyväksymisestä määrätään tarkemmin tämän johtosäännön 86 §:ssä.

Kutsuttaessa henkilö alle kahden vuoden määräaikaiseen professorin, sotilasprofessorin, apulaispro-
fessorin ja apulaissotilasprofessorin virkaan tutkimusneuvosto arvioi henkilön kelpoisuuden ja tekee
tämän arvioinnin perusteella virkaehdotuksen. Virkaehdotuksen hyväksyy rehtori.

Tässä pykälässä tarkoitettuun virantäyttöön ei sovelleta 100 §:ssä tarkoitettua oikaisumenettelyä. Vi-
rantäytöstä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 79 - 99 §:ssä määrätään.

100 § Valituskielto, muutoksenhaku ja oikaisuvaatimusmenettely

Tässä luvussa tarkoitettu virantäyttömenettely on sellaista valtion virkamieslain (750/1994) tarkoitta-
maa virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä ja sen valmistelua, mistä mainitun lain 57 §:n 3 momen-
tin nojalla ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muutoksenhausta ja oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun
lain 33 §:ssä.
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11 LUKU. MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUN DOSENTIT

101 § Dosentin arvon hakeminen ja myöntäminen

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 37 a §:n mukaisesti dosentin arvo voidaan hakemukses-
ta myöntää henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoi-
tettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Henkilön tulee hakea dosentin arvoa osoittamalla hakemuksensa Maanpuolustuskorkeakoulun rehto-
rille. Dosentuurin alan, dosentuurin tarpeellisuuden opetuksen, tutkimuksen tai asiantuntijatehtävien
toteuttamiseksi arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto ainelaitoksen esityksen perus-
teella. Tutkimusneuvosto arvioi myös dosentiksi esitetyn henkilön kelpoisuuden saada Maanpuolus-
tuskorkeakoulun dosentin arvon. Tutkimusneuvoston arvioidessa hakijaa käytetään apuna Maanpuo-
lustuskorkeakoulun rehtorin vahvistamaa tieteellisten edellytysten tulkintanormiasiakirjaa.

Dosentin arvon myöntää tutkimusjohtajan esittelystä Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori.

Dosentin arvon myöntäminen ei perusta virka- eikä työsuhdetta.

102 § Dosentin tehtävät

Dosentin tehtävistä, niiden laajuudesta ja muodosta sovitaan kussakin yksittäistapauksessa erikseen.
Tarkemmat määräykset sopimismenettelystä annetaan Maanpuolustuskorkeakoulun työjärjestykses-
sä.

103 § Dosentuurin määräaikaisuus ja päättyminen

Dosentin arvo myönnetään pääsääntöisesti määräajaksi. Dosentin arvo voidaan uusia tai peruuttaa
Maanpuolustuskorkeakoulun tarpeiden mukaisesti.

Dosentin arvo voidaan peruuttaa myös, mikäli dosentin ei enää katsota nauttivan puolustusvoimien
tehtävien edellyttävää luottamusta.

Mikäli dosentti haluaa luopua dosentin arvostaan myönnetyn dosentuurin aikana, hänen tulee tehdä
tästä rehtorille osoitettu eropyyntö. Pyydettäessä Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori antaa erotodis-
tuksen.

12 LUKU. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

104 § Käynnissä olevat tutkinnot ja kurssit

Tätä johtosääntöä sovelletaan sen voimaantulohetken jälkeen käynnistyviin tutkintoihin ja kursseihin.

Johtosäännön voimaantulohetkellä käynnissä oleviin, johtosäännön voimaantuloa ennen käynnisty-
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neisiin Maanpuolustuskorkeakoulun tutkintoihin ja kursseihin sovelletaan tämän johtosäännön mää-
räyksiä niiden päättymiseen saakka, kuitenkin siten, että seuraavissa asiakokonaisuuksissa noudate-
taan pääsääntöisesti aiemman johtosäännön (HH208) määräyksiä:

1. opetussuunnitelmien periaatteet;
2. sotilasammatillisten opintojen kirjaaminen;
3. tutkintotodistusten antaminen;
4. arviointi ja arvostelu;
5. tutkielmat ja tutkimustyöt eri kursseilla; sekä
6. keskeneräiset professorien virantäytöt.

LIITTEET 1. Upseerikoulutuksen johto- ja ohjaussuhteet
2. Maanpuolustuskorkeakoulun kokoonpano
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Liite1. Upseerikoulutuksen johto- ja ohjaussuhteet 2017

Ylätaso
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Alempi taso
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Liite 2. Maanpuolustuskorkeakoulun kokoonpano 1.1.2017 lukien

REHTORI

Kadettikoulu Maisteri-osasto Jatkotutkinto-osasto Puolustusvoimien kansainvälinen
keskus

Maanpuolustuskurssit Sotamuseo Kirjasto

VARA-REHTORI

Sotataidon
laitos

Johtamisen laitos Sotatekniikan laitos Kielikeskus Opintoasiainosasto

HALLINTO-
JOHTAJA

Esikunta


