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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustusvoi-
mista annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Puolustusvoimien päällystön koulutusjär-
jestelmä on tarkoitus uudistaa lakkauttamalla
opistoupseerin koulutus ja kehittämällä ny-
kyistä upseerin koulutusjärjestelmää. Tilalle
luotaisiin upseerin akateeminen koulutusoh-
jelma, jossa suoritettaisiin perustutkintoina
upseerin alempi ja ylempi korkeakoulututkin-
to sekä yleisesikuntaupseerin ja sotatieteiden
tohtorin jatkotutkinnot. Opistoupseerin pe-
ruskoulutus lopetettaisiin lakkauttamalla
Maanpuolustusopisto.

Maanpuolustusopiston lakkauttamisen ta-
kia ehdotetaan puolustusvoimista annetusta
laista poistettavaksi Maanpuolustusopistoa
koskevat sääntelyt. Esityksessä ehdotetaan
lakiin lisättäväksi säännös, joka mahdollistaa
Maanpuolustuskorkeakoulun koulutusohjel-
mien osien suorittamisen muissa sotilaslai-
toksissa, ja valtuussäännös, jonka mukaan
puolustusministeriön asetuksella säädettäisiin
aina määräajaksi täytettävään sotilasvirkaan

nimitetyn uudelleen kouluttautumisen tuke-
misesta. Pääesikunta valtuutettaisiin mää-
räämään asiasta tarkemmin.

Uudessa perustuslaissa asetuksenantovallan
aineellista alaa on rajoitettu. Sen vuoksi
Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-
osaston opiskelijan ikärajoja ja palvelussi-
toumusta koskevat sääntelyt ehdotetaan nos-
tettaviksi asetuksesta lain tasolle. Samalla
upseerin peruskoulutukseen valittavan
yläikäraja ehdotetaan nostettavaksi nykyises-
tä 24 vuodesta 26 vuoteen.

Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi sään-
nös, jonka mukaan puolustusvoimien tehtä-
vänä olisi osaltaan huolehtia hallinnonalan
kansainvälisestä toiminnasta. Asiasta säädet-
täisiin tarvittaessa tarkemmin puolustusmi-
nisteriön asetuksella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan
1 päivänä elokuuta 2001.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö
ja siihen liittyen myös puolustusvoimien
toimintakenttä ovat muuttumassa. Muutosta
on kuvattu valtioneuvoston eduskunnalle
vuonna 1997 antamassa turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittisessa selonteossa. Puolustus-
voimien sisäistä rakennetta, välineistöä ja
toimintatapoja joudutaan kehittämään tätä
muutosta vastaaviksi.

Päällystön koulutusuudistus on nähty puo-
lustushallinnossa välttämättömäksi 1990-
luvun alussa tehdyn sotilaseläkeratkaisun ja
sitä seuranneen ammattisotilaiden keskimää-
räisen iän sekä suomalaisen koulutusjärjes-
telmän opistotasoisen koulutuksen lopettami-
sen takia. Lisäksi puolustusvoimien yhä li-
sääntyvä teknistyminen ja integroituminen
muuhun yhteiskuntaan sekä yleinen asevel-
vollisuus ovat tekijöitä, jotka on syytä ottaa
huomioon kehitettäessä puolustusvoimien
henkilöstön koulutusjärjestelmää.

Sotilaseläkejärjestelmä uudistettiin vuonna
1993. Muutosta tehtäessä oli jo tiedossa, että
vuoteen 2017 mennessä ammattisotilaiden
reservi tulee laskennallisesti pienenemään
noin puoleen nykyisestä ja palveluksessa
olevien sotilaiden keski-ikä nousemaan use-
alla vuodella.

Sotilaseläkejärjestelmän uudistamisen pe-
ruslähtökohtia oli, että muutoksesta aiheutu-
via haittoja kuten ammattisotilaiden keski-
määräisen iän nousua ja johtajareservin mää-
rän vähenemistä kompensoidaan muun mu-
assa kouluttamalla reserviin nuoria sotilas-
johtajia. Tässä määräaikaisena palvelevilla
sotilailla tulee olemaan keskeinen merkitys.
Päällystön koulutusuudistus määräaikaisine
palvelussuhteineen on välttämätön jatko soti-
laseläkeuudistukselle ja edellytys ammat-
tisotilaiden ikärakenteen hallinnalle.

Yleiseurooppalainen ilmiö on tällä hetkellä
yleisestä asevelvollisuudesta luopuminen ja
siirtyminen ammattiarmeijoihin. Syynä tähän

ovat erilaiset kansalliset lähtökohdat ja uhka-
kuvien muuttuminen sekä sotateknologian
nopea kehitys. Yleiseen asevelvollisuuteen
perustuvaa sotilaallista puolustusjärjestelmää
voidaan edelleen pitää Suomen lähtökohtia
ajatellen toimivana ratkaisuna sekä parhaana
tapana integroida maanpuolustus osaksi yh-
teiskuntaa. Tästä huolimatta sotilaallisten
uhkakuvien muuttuminen, yhteiskunnan tek-
nistyminen ja informaatiosodankäynnin tun-
keutuminen lähes kaikille yhteiskunnan alu-
eille sekä sotateknologian kehitys pakottavat
miettimään uusia ratkaisuja kehitettäessä
Suomen puolustusvoimia.

Puolustusvoimien henkilöstön lukumäärä
ja koulutuksellinen taso määräytyvät ensi si-
jassa sodan ajan lähtökohdista. Samalla on
otettava huomioon myös rauhan ajan koulu-
tuksen ja valmiuden ylläpidon asettamat vaa-
timukset. Nykyinen reserviin perustuva puo-
lustusratkaisumme edellyttää, että reservissä
on sodan ajan joukoille ammattitaitoisia ja
sopivan ikäisiä johtajia. Puolustusvoimien
sodan ajan joukkoihin on sijoitettu päällystöä
noin 197 000 henkilöä, joista upseereita noin
55 000 ja aliupseereita noin 142 000. Reser-
viläisten varusmiespalveluksessa ja muualla
yhteiskunnassa hankittu johtamistaito ei riitä
johtamaan uusien aseiden ja asejärjestelmien
käyttöä eikä ammattisotilaita riitä kaikkiin
tehtäviin. Tavoitteena on, että rauhan aikana
palveluksessa ja reservissä olisi kummassa-
kin noin 9 000 ammattisotilasta.

Ilman koulutusuudistusta koulutustehtävis-
sä olevan sotilashenkilöstön keskimääräinen
ikä nousisi noin 3,5 vuotta. Upseerien ja
opistoupseerien eläkkeellesiirtymisikä nou-
see 5—7 vuotta. Sodan ajan tehtäviin sijoi-
tuskelpoisten aktiivipalveluksessa olleiden
upseerien ja opistoupseerien määrä on jo nyt
vähentynyt noin 1 500 henkilöllä. Kriisinhal-
lintakyvyn kasvattaminen ja valmiusyhtymi-
en perustaminen edellyttävät teknisempää ja
tehokkaampaa kalustoa, jonka käyttämiseen
tarvitaan lisää koulutettua henkilöstöä. Suu-
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rin puute tulee olemaan upseereista, joiden
ikävaatimus operatiivisissa joukoissa on alle
35 vuotta.

2. Nykyt i la

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää ja
virkoja koskeva sääntely

Puolustusvoimista annetussa laissa
(402/1974) säädetään puolustusvoimien or-
ganisaatiosta. Lain 7 §:n nojalla puolustus-
voimien viroista säädetään asetuksella. Lain
10 a §:ssä säädetään opiskelijoiden hyväk-
symisestä opetuslaitoksiin, opiskelujen kes-
keyttämisestä ja opiskelijan erottamisesta se-
kä muutoksenhausta opetuslaitoksissa annet-
tuihin päätöksiin.

Puolustushallinnon oppilaitosten hallinnos-
ta, tutkinnoista, koulutuksesta ja opiskelijois-
ta säädetään maanpuolustuskorkeakoulusta
annetussa asetuksessa (668/1992) ja maan-
puolustusopistosta annetussa asetuksessa
(669/1992). Puolustusvoimista annetussa ase-
tuksessa (667/1992) säädetään tarkemmin
puolustusvoimien kokoonpanosta sekä puo-
lustusvoimien viroista ja niiden kelpoisuus-
vaatimuksista. Sotilas- ja palvelusarvoista
annetussa tasavallan presidentin asetuksessa
(283/2000) säädetään upseerien ja opistoup-
seerien sotilas- ja palvelusarvoista.

Maanpuolustuskorkeakoulu

Maanpuolustuskorkeakoulussa annetaan
upseerin virkoihin vaadittaviin tutkintoihin
johtava koulutus. Maanpuolustuskorkeakoulu
on pääesikunnan alainen ja sen toimintaa joh-
taa rehtori. Opetusta annetaan lisäksi eri puo-
lustushaarojen, aselajien ja toimialojen soti-
laslaitoksissa, joissa tapahtuvaa upseerikou-
lutusta ohjaa Maanpuolustuskorkeakoulun
rehtori.

Maanpuolustuskorkeakoulussa järjestetään
lisäksi upseerien koulutusjärjestelmän mu-
kainen säännöllisesti toimeenpantava täy-
dennys- ja jatkokoulutus. Rajavartiolaitoksen
upseerin tutkinto ja yleisesikuntaupseerin
tutkinto suoritetaan puolustusvoimissa. Näi-
hin tutkintoihin johtavaa opetusta voidaan

antaa myös raja- ja merivartiokoulussa. Op-
pilaitoksissa annetaan koulutusta myös muul-
le puolustusvoimien henkilöstölle.

Maanpuolustusopisto

Maanpuolustusopistosta annetun asetuksen
mukaan Maanpuolustusopisto suunnittelee ja
järjestää opistoupseerin tutkintoon johtavan
opetuksen. Tätä opetusta voidaan antaa muu-
allakin kuin Maanpuolustusopistossa. Maan-
puolustusopistossa voidaan järjestää myös
jatko- ja täydennyskoulutusta opistoupsee-
reille sekä antaa koulutusta muulle puolus-
tusvoimien henkilöstölle siten kuin pää-
esikunta siitä erikseen määrää. Rajavartiolai-
toksen opistoupseerin tutkinto suoritetaan
Maanpuolustusopistossa sekä raja- ja meri-
vartiokoulussa.

Maanpuolustusopisto on pääesikunnan
alainen. Maanpuolustusopiston opetuksen
järjestelystä, oppilasvalintamenettelystä, op-
piaineista, tutkintovaatimuksista, arvostelu-
menettelystä ja tarvittaessa muistakin opiston
toimintaa koskevista asioista määrätään pää-
esikunnan vahvistamassa johtosäännössä.

Maanpuolustusopiston opetustyötä, hallin-
toa ja muuta toimintaa johtaa, ohjaa ja valvoo
Maanpuolustusopiston johtaja. Maanpuolus-
tusopiston johtaja ohjaa myös muualla kuin
Maanpuolustusopistossa toimeenpantavaa
opistoupseerin tutkintoon johtavaa koulutusta
johtosäännössä tarkemmin määrättävällä ta-
valla.

Upseerikoulutus

Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa
asetuksessa säädetään korkeakoulun perus-
tutkinto-osastossa suoritettavasta upseerin
tutkinnosta. Perustutkinto-osastossa sekä eri
puolustushaarojen ja aselajien sotilaslaitok-
sissa järjestetään lisäksi jatkotutkintoa edel-
tävä upseerin koulutusjärjestelmän mukainen
jatkokoulutus. Hakijalta edellytetään, että
hän on upseerikoulutukseen hakiessaan suo-
rittanut ylioppilastutkinnon tai saanut vastaa-
van koulutuksen ulkomailla tai suorittanut
opistoasteen tutkinnon, saanut reservin up-
seerin koulutuksen, on henkisen ja fyysisen
kuntonsa ja terveytensä sekä elämäntapojen-
sa puolesta upseerin ammattiin sopiva sekä
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on enintään 24-vuotias, lentäjäksi koulutetta-
va kuitenkin enintään 23-vuotias. Lisäksi ha-
kijan on läpäistävä erikseen järjestettävät so-
veltuvuustestit ja kokeet. Opiskelijaksi voi-
daan hyväksyä opistoupseerin tutkinnon tai
toimiupseerin ylemmän virkatutkinnon suo-
rittanut hakija, vaikka hän ei täyttäisi kahta
ensimmäistä edellä mainituista edellytyksis-
tä.

Pääesikunta päättää upseerin tutkintoa
opiskelemaan otettavien määrän. Ylioppilas-
tutkintoa vailla oleville muut kelpoisuuseh-
dot täyttäville opistotason tutkinnon suoritta-
neille varataan enimmillään 5 %:n kiintiö.

Upseerin tutkinnon laajuus on vähintään
160 opintoviikkoa ja sen suorittaminen kes-
tää noin neljä vuotta. Upseerin tutkinto on
ylempi korkeakoulututkinto. Peruskoulutuk-
sen tavoitteena on kouluttaa rauhan ja sodan
ajan joukkoyksikköjen päällystötehtäviin ky-
keneviä upseereita, joilla on hyvä perusta
virkauraa, erikoistumista ja jatko-opintoja
varten. Upseerin rauhan ajan tehtäviä perus-
tutkinnon jälkeen ovat perusyksikön opetus-
upseerin, varapäällikön ja päällikön tehtävät.
Sodan ajan tehtäviä ovat puolestaan joukko-
yksikön komentajan ja perusyhtymän esi-
kunnan toimistoupseerin tehtävät.

Ensimmäinen opintovuosi painottuu kaikil-
le linjoille yhteisiin opintoihin. Toisena opin-
tovuonna maa-, meri- ja ilmavoimien kadet-
tikurssien opinnot eriytyvät ja ne suoritetaan
puolustushaarakouluissa. Kolmantena vuon-
na siirrytään aselajijakson opintoihin eri soti-
laslaitoksiin. Upseerin tutkinnon eri linjoja
on yhteensä kahdeksan.

Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinto-
osastossa suoritetaan ylimpiin upseerin vir-
koihin vaadittava yleisesikuntaupseerin tut-
kinto. Siellä annetaan myös yleisesikuntaup-
seerin tutkinnon perusosaan liittyvä majurin
ja everstiluutnantin virkaan vaadittava jatko-
koulutus.

Jatkotutkinto-osastossa sekä puolustushaa-
rojen, aselajien ja toimialojen sotilaslaitok-
sissa järjestetään lisäksi jatkotutkinnon jäl-
keinen upseerien koulutusjärjestelmään sisäl-
tyvä täydennyskoulutus.

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon perusosan
eli esiupseerikurssin suorittavat kaikki upsee-
rit. Tutkinnon jatko-osan eli yleisesikuntaup-
seerin kurssin suorittavat valintamenettelyn

kautta hyväksytyt upseerit. Yleisesikuntaup-
seerin tutkinnon laajuus on yhteensä 100
opintoviikkoa.

Yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittanut
upseeri voidaan tietyin edellytyksin hyväksyä
suorittamaan sotatieteiden tohtorin tutkinto
Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Erikoisupseerikoulutus

Puolustusvoimat tarvitsee erikoistietoja ja -
taitoja hallitsevia asiantuntijoita sotilashenki-
löstöönsä. He ovat saaneet opisto- tai kor-
keakoulutasoisen ammatillisen koulutuksen
ja sotilaallisen peruskoulutuksen varusmies-
palveluksessa. Erikoisupseereita ovat sotilas-
insinöörit, sotilaslääkärit, sotilasteknikot ja
sotilaskapellimestarit. Puolustusvoimien soti-
laspapisto rinnastetaan erikoisupseereihin.

Erikoisupseerit toimivat oman toimialansa
suunnittelu-, asiantuntija- ja johtotehtävissä.
Insinöörit ja teknikot ovat usein myös esi-
mies- ja työnjohtotehtävissä. Erikoisupseeri-
en sotilasarvot vastaavat tehtävän mukaisesti
upseerin ja opistoupseerin sotilasarvoja.

Erikoisupseerin korkeakoulututkintoa edel-
lyttäviin virkoihin vaaditaan oman alan sivii-
likoulutuksen lisäksi reservin upseerin koulu-
tus ja opistotasoisiin virkoihin reservin aliup-
seerin koulutus.

Puolustusvoimien antama erikoisupseerei-
den koulutus on sotilasammatillista perus- ja
täydennyskoulutusta. Se käsittää erikoisup-
seerikurssin ja toimialoittain järjestettävän
täydennyskoulutuskurssin sekä opintokoko-
naisuuksia Maanpuolustuskorkeakoulussa.
Osa erikoisupseereista suorittaa ammatilli-
sesti pätevöittäviä laajoja opintoja Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa ja osa koulutetaan
ylemmän päällystön kurssilla. Lisäksi eri-
koisupseerit osallistuvat puolustusvoimien
ulkopuoliseen koulutukseen erikoistietojen
hankkimiseksi.

Opistoupseerikoulutus

Opistoupseerien koulutus on uudistunut
vuonna 1989. Se on sopeutettu opistoasteen
ammatillisena koulutuksena keskiasteen kou-
lutuksen uudistukseen. Jatko- ja täydennys-
koulutusta ollaan edelleen kehittämässä.

Opistoupseerikoulutukseen hakeudutaan
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varusmiespalveluksen jälkeen. Hakijalta
edellytetään vähintään kouluasteen ammatil-
linen tutkinto, lukion oppimäärä tai sotilas-
soittajan tutkinto. Lisäksi hakijalla on oltava
reservin upseerin tai aliupseerin koulutus se-
kä henkinen ja fyysinen soveltuvuus opis-
toupseerin ammattiin. Hakijan on läpäistävä
soveltuvuustestit ja pääsykokeet hyväksytys-
ti. Opistoupseerin tutkintoon johtavaan kou-
lutukseen hakeutuvan yläikäraja on 25 vuot-
ta.

Peruskoulutus jakautuu kolmeen vuosi-
kurssiin. Opintoihin sisältyy noin puolen
vuoden mittainen ohjattu työharjoittelu.
Yleisaineisiin painottuva ensimmäinen vuo-
sikurssi toteutetaan yhteiskoulutusjaksona
Maanpuolustusopistossa. Toisella ja kolman-
nella vuosikurssilla opiskelu jatkuu erikois-
aineiden opiskeluna linjoittain eri aselajikou-
luissa. Puolustushaaroilla ja rajavartiolaitok-
sella on yhteensä 20 eri linjaa.

Opistoupseerin tutkinnon suorittanut saa-
vuttaa pätevyyden rauhan ajan kouluttajan
tehtäviin ja sodan ajan perusyksikköpäällys-
tön tehtäviin. Hänellä on myös mahdollisuus
tutkinnon suoritettuaan hakeutua upseerikou-
lutukseen Maanpuolustuskorkeakouluun.

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta

Suomen ulkomaanedustuksen organisaatio
perustuu kansainväliseen käytäntöön ja kan-
sainvälisiin sopimuksiin, joista tärkein on
diplomaattisia suhteita koskeva Wienin yleis-
sopimus (SopS 4/1970), jäljempänä Wienin
diplomaattisopimus. Wienin diplomaattiso-
pimus on saatettu Suomessa voimaan lailla
71/1970 ja asetuksella 72/1970.

Suomen ulkoasiainhallinnon organisaatios-
ta, edustustojen tehtävistä ja toiminnasta sekä
ulkoasiainhallinnossa toimivien virkamiesten
ja muun henkilöstön asemasta säädetään ul-
koasiainhallintolaissa (204/2000), joka on
tullut voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Suomen ulkomaanedustustoissa on vakiin-
tuneesti toiminut sotilasasiamiehiä. Sotilas-
asiamiehet seuraavat maanpuolustuksen ke-
hittymistä asemamaassa ja hankkivat sotilaal-
listen tietojen lisäksi tietoja muun muassa po-
litiikan, talouden ja hallinnon aloilta puolus-
tushallinnon tarpeisiin. Sotilasasiamiehet
ovat myös yhteydessä asemamaan sotilasvi-

ranomaisiin sekä muiden maiden sotilas-
asiamiehiin.

Sotilasasiamiesjärjestelmä on perustunut
ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön
välisissä neuvotteluissa vuonna 1955 laadit-
tuun asiakirjaan sotilasasiamiesten asemasta
edustustossa. Varsinaisia säännöksiä on ollut
ainoastaan upseerin määräämisestä sotilas-
asiamiehen ja apulaissotilasasiamiehen ja
näitä vastaavaan tehtävään. Sääntely on sisäl-
tynyt puolustusvoimista annettuun asetuk-
seen.

Ensimmäiset laintasoiset sääntelyt sotilas-
asiamiehistä sisältyvät ulkoasiainhallintola-
kiin. Lain 25 §:n mukaan edustustossa voi
toimia puolustusvoimien virkamiehiä soti-
las-, laivasto- ja ilmailuasiamiesten sekä soti-
lasedustajan tehtävissä ja näitä avustavaa
puolustusvoimien palveluksessa olevaa hen-
kilökuntaa.

Pykälän perusteluissa viitataan Wienin dip-
lomaattisopimuksen 7 artiklassa tarkoitettui-
hin sotilas-, laivasto- ja ilmailuasiamiehen
tehtäviin ja todetaan, ettei tehtäviä sopimuk-
sessa ole tarkemmin määritelty. Pykälän pe-
rusteluissa todetaankin, että siinä tarkoitetaan
kansainvälisen käytännön mukaisia sotilas-
asiamiehen tehtäviä.

Pykälän mukaan puolustushallinnon toimi-
alaan kuuluvissa tehtävissä palvelevat henki-
löt toimivat sanotun hallinnonalan viran-
omaisten ohjauksessa ja valvonnassa.
Puolustushallinnon viranomaisilla pykälässä
tarkoitetaan perustelujen mukaan
puolustusministeriötä ja puolustusvoimia.
Muutoin sanotut henkilöt toimivat edustuston
päällikön alaisena sekä ulkoasiainministeriön
ohjauksessa ja valvonnassa siten kuin
ulkoasiainhallintolaissa säädetään.

Ulkoasiainhallintolain 25 §:ssä säädetään
puolustusvoimien virkamiesten edustustossa
toimimisen edellytyksistä sekä heidän ase-
mastaan ja tehtäviensä rajaamisesta. Pykä-
lään sisältyvän viittaussäännöksen mukaan
edustustossa toimivien puolustusvoimien
virkamiesten nimittämisestä ja tehtävään
määräämisestä sekä sotilaallisen käskyvallan
alaisuudesta säädetään puolustusvoimia kos-
kevassa lainsäädännössä.

Säännös puolustusvoimien upseerin tai eri-
koisupseerin määräämisestä sotilasasiamie-
hen, apulaissotilasasiamiehen ja sotilasedus-
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tajan tehtävään sekä näitä vastaavaan tehtä-
vään on 1 päivänä maaliskuuta 2000 voimaan
tulleessa puolustusvoimista annetun lain
8 c §:ssä. Sen mukaan tasavallan presidentti
tekee tehtävään määräämistä koskevan pää-
töksen valtioneuvostossa sen ratkaisuehdo-
tuksesta. Pykälän perustelujen mukaan (HE
192/1999 vp) sotilas-, laivasto- ja ilmai-
luasiamiestehtäviä vastaavia tehtäviä ovat ol-
leet sotilasedustajatehtävät Euroopan turval-
lisuus- ja yhteistyöjärjestössä ja Suomen py-
syvässä edustustossa Yhdistyneissä Kansa-
kunnissa. Näissä tehtävissä asianomaiset vir-
kamiehet ovat edustaneet Suomen valtiota
diplomaattistatuksella. Sotilasasiamiesten
tehtävään määräämismenettelyä on peruste-
lujen mukaan tarkoituksenmukaista käyttää
vain niissä uusissa kansainvälisissä tehtävis-
sä, joissa asianomainen työskentelee Suomen
edustajana ja hänellä on asianmukainen dip-
lomaattistatus.

Suomen ulkomaanedustustoissa palvelevi-
en sotilasasiamiesten lisäksi Suomella on ny-
kyisin puolustusvoimien virassa oleva soti-
lasedustaja Suomen pysyvässä edustustossa
Yhdistyneissä Kansakunnissa New Yorkissa
sekä Euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjes-
tössä Wienissä. Pohjois-Atlantin liitossa
(NATO) olevassa Suomen erityisedustustos-
sa palvelee sotilaita ulkoasiainhallinnon ja
puolustushallinnon virkamiehinä. Puolustus-
voimien palveluksessa olevia upseereita
työskentelee myös Euroopan unionin sotilas-
komiteassa ja sotilasesikunnassa.

Edellä mainittujen lisäksi eräitä puolustus-
hallinnon virkamiehiä palvelee NATOn ala-
esikunnissa. Kansainvälisissä tehtävissä pal-
velevan henkilöstön etuisuudet määräytyvät
jossain määrin eri perustein tehtävän luon-
teen mukaan. Rauhanturvaamishenkilöstöllä
on oma järjestelmänsä ja ulkomaisella vir-
kamatkalla sekä kansainvälisissä esikunnissa
työskentelevillä oma järjestelmänsä. Lisäksi
on eräitä muita erityisjärjestelyjä.

2.2. Upseerikoulutuksen yleisjärjestelyt
eräissä maissa

Norjassa upseerin yhden vuoden pituista
peruskoulutusta seuraa vuoden pakollinen
palvelus kersanttina. Koulutus annetaan up-
seerikokelaskouluissa. Varusmiespalveluksen

voi suorittaa opiskelemalla vuoden upseeri-
kokelaskoulussa. Seuraavan vaiheen koulutus
kestää kaksi vuotta ja se annetaan puolustus-
haarojen kadettikouluissa. Koulutusta seuraa
kahden vuoden pakollinen palvelus joukko-
osastossa. Tämän jälkeen osa upseereista
suorittaa vielä kahden vuoden koulutuksen.
Tällöin upseerin tutkinto on akateeminen
loppututkinto. Merivoimissa upseerin perus-
koulutus kestää neljä vuotta. Se sisältää up-
seerikokelaskoulutuksen ja kolmen vuoden
upseerikoulutuksen.

Ruotsissa upseereilla on kahden vuoden
peruskoulutus. Upseerikoulutukseen pääse-
miseksi edellytetään pisimmän eli 15 kuu-
kauden varusmiespalveluksen suorittamista.
Upseerin peruskoulutusta seuraa pakollinen
noin kolmen vuoden palvelus joukko-
osastossa. Tämän jälkeen peruskoulutus jat-
kuu vuoden kapteenikurssilla. Koulutusoh-
jelmaan sisältyy myös reserviupseerin koulu-
tus. Reserviupseerin opinnot sisältävät upsee-
rin koulutusohjelmasta sodan ajan tehtäviin
liittyvät opinnot. Ruotsissa upseerien perus-
koulutusta ollaan kehittämässä Suomen uu-
den päällystön koulutusjärjestelmän suuntai-
sesti.

Saksan asevoimien sotilashenkilöstö koos-
tuu eläkeikään asti palvelevista ammattisoti-
laista (Berufssoldaten) ja määräaikaisista so-
tilaista (Soldaten auf Zeit). Koulutusjärjes-
telmä perustuu siihen, että he kaikki ovat
koulutuksen alkuvaiheessa määräaikaisia.
Vasta koulutuksen edetessä ja työuran alku-
vaiheessa tehdään päätös siitä, ketkä jatkavat
ammattisotilaina aina eläkeikään saakka.
Määräaikaisille sotilaille annettava taloudel-
linen tuki ja uudelleen koulutus vaihtelevat
palvelusajan pituuden mukaan. Tukimuotoja
ovat neuvontapalvelut, ammatillinen kehit-
täminen palvelusaikana, yleisammatillinen
opetus palvelusajan loppupuolella ja uuteen
ammattiin kouluttaminen palvelusajan pää-
tyttyä. Määräaikaiset sotilaat jaetaan palve-
lusajan pituuden perusteella viiteen kategori-
aan: alle kolme vuotta, 4—5 vuotta, 6—7
vuotta, 8—11 vuotta ja 12—15 vuotta palve-
leviin. Tukimuodot ovat sitä monipuolisem-
pia, mitä pidempään on palveltu. Esimerkiksi
12—15 vuotta palvelevilla on oikeus viimei-
sen kahden vuoden aikana saada vapaata
opiskeluun asevoimien ammatillisissa oppi-
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laitoksissa ja heille maksetaan palveluksen
päätyttyä opiskelua varten 75 % palkasta 36
kuukauden ajalta. Opiskelua ja siirtymistä si-
viiliin tuetaan erorahalla, jonka suuruus on
myös sidottu palvelusaikaan.

Monissa maissa palkatun sotilashenkilös-
tön koulutusjärjestelmien perusteet poikkea-
vat merkittävästi suomalaisen järjestelmän
perusteista. Useiden maiden sotalaitosjärjes-
telmät perustuvat ammattiasevoimiin. Ylei-
nen suuntaus ammattiasevoimissa näyttää
olevan palkatun sotilashenkilöstön selkeä
kahtiajako upseereihin ja aliupseereihin.
Muun muassa NATOn laajentuessa uusilta
jäsenmailta edellytettiin palkatun aliupseeris-
ton olemassaoloa. Upseerintutkintojen vas-
taavuus siviilijärjestelmän tutkintojen kanssa
vaihtelee maittain.

2.3. Nykytilan arviointi

Yleistä

Puolustusvoimien henkilöstön määrä, kou-
lutuksellinen taso ja sen mukainen jakautu-
minen eri tehtäviin määräytyvät sodan ajan
lähtökohdista. Puolustusvoimien sodan ajan
suorituskyky ja rauhan ajan valmiusvaati-
mukset edellyttävät, että osa sodan ajan
joukkojen johto-, asiantuntija- ja ammatti-
henkilöstöstä on jo rauhan aikana palveluk-
sessa olevaa henkilöstöä.

Sodan ajan tehtävien perusteella henkilöstö
voidaan ryhmitellä ylimpään johtoon, yhty-
mäpäällystöön, joukkoyksikköpäällystöön,
perusyksikköpäällystöön ja ammattihenkilös-
töön.

Ylimmän johdon ja lähes koko yhtymä- se-
kä joukkoyksikköpäällystön on oltava tehtä-
vien vaativuudesta johtuen palveluksessa jo
rauhan aikana. Poikkeusolojen operatiivinen
suunnittelu, valmistelu ja valmiuden ylläpito
edellyttävät korkeaa ammattitaitoa ja jatku-
vuutta.

Upseereiden ja opistoupseereiden palvelus-
ajan pidentyminen 25 vuodesta 30 vuoteen
ennen eläkkeelle siirtymistä pienentää aktii-
vipalveluksessa ollutta johtajareserviä. Ikään-
tynyttä reserviä ei voida sodan kuvan moni-
mutkaistumisesta johtuen sijoittaa muuttu-
neisiin tehtäviin ja sen käytettävyysaika on
lyhentynyt 5—7 vuotta. Puolustusvoimien

palveluksesta nuorena reserviin siirtyvien
määrää olisikin tämän vuoksi välttämätöntä
lisätä.

Puolustusvoimien sodan ajan joukot jaotel-
laan operatiivisiin, alueellisiin ja paikallis-
joukkoihin. Niiden henkilöstöllä on tehtävien
mukaan vaihtelevat ikä- ja koulutusvaati-
mukset. Koska tällä hetkellä palveluksessa
tai reservissä oleva sotilasammatillisen kou-
lutuksen saanut henkilöstö ei kokonaan riitä
kattamaan sodan ajan johtajatarvetta, reser-
viin on koulutettava lisää ammattitaitoisia
nuoria sotilasjohtajia.

Nykyiset kaksi eri koulutusjärjestelmää
ovat aiheuttaneet sen, että koulutusresursseja
ei käytetä parhaalla mahdollisella tavalla.
Päällekkäisyyksiä poistamalla pystyttäisiin
tehostamaan koulutusta ja kohdentamaan re-
surssit oikein. Varusmieskoulutusta ei myös-
kään hyödynnetä riittävästi henkilökunnan
peruskoulutuksessa.

Puolustusvoimien koulutusjärjestelmän
mukaisia tutkintoja on pyritty kehittämään
niin, että ne vastaavat yleisen koulutusjärjes-
telmän mukaisia tutkintoja. Ammattikorkea-
koulu-uudistus ja opistoasteen koulutuksen
lakkaaminen suomalaisesta koulutusjärjes-
telmästä edellyttävät siten myös päällystö-
koulutuksen uudistamista. Puolustusvoimiin
ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista pe-
rustaa ammattikorkeakoulua Maanpuolustus-
korkeakoulun rinnalle, koska se lisäisi enti-
sestään toimintojen päällekkäisyyttä.

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta

Puolustusvoimia koskevasta lainsäädännös-
tä puuttuu yleinen sääntely puolustusvoimien
osallistumisesta kansainväliseen toimintaan
rauhanturvaamistoimintaa lukuun ottamatta.

Kuten edellä todetaan, sotilasasiamiehistä
ja muista puolustusvoimien palvelussuhtees-
sa edustustossa olevista henkilöistä säädetään
nykyisin ulkoasiainhallintolaissa. Sanottujen
virkamiesten määräämisestä kyseiseen tehtä-
vään säädetään puolustusvoimista annetussa
laissa. Siltä osin kuin kansainvälisissä tehtä-
vissä palveleva puolustusvoimien henkilöstö
ei kuulu Suomen ulkomailla olevaan edustus-
toon eikä rauhanturvaamishenkilöstöön,
sääntely on puutteellista.
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3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

Upseerien koulutuksessa ehdotetaan siirryt-
täväksi yhtenäiseen akateemiseen koulutus-
ohjelmaan. Koulutusohjelma rakentuisi up-
seerin alemmasta korkeakoulututkinnosta,
joka sisältäisi upseerin perusopinnot, ja up-
seerin ylemmästä korkeakoulututkinnosta.
Varusmiesaikana saatu johtaja- ja kouluttaja-
koulutus olisi koulutuksen lähtökohtana ja
sen johtaja- ja aselajikoulutuksen osia luet-
taisiin osaksi korkeakouluopintoja. Soti-
lashenkilöstö jaettaisiin upseereihin ja eri-
koishenkilöstöön. Erikoishenkilöstön koulu-
tusta kehitettäisiin. Maanpuolustusopisto
lakkautettaisiin ja opistoupseerin peruskoulu-
tuksesta luovuttaisiin. Maanpuolustusopiston
tilalle perustettaisiin Maasotakoulu, jossa
suoritettaisiin maavoimien upseerin perus-
opinnot ja annettaisiin korkeakoulututkinto-
jen jalkaväkilinjojen opetusta sekä siirtymä-
kauden aikana opistoupseerien perus- ja jat-
kokoulutus.

Uudistettu koulutusjärjestelmä soveltuisi
entistä paremmin puolustusvoimien sodan ja
rauhan ajan tarpeisiin. Koulutettavien luku-
määrää voitaisiin säädellä nykyistä nopeam-
min ja joustavammin. Odottamattomaan
henkilöstön poistumaan voitaisiin reagoida
yhden vuoden kuluessa tarkistamalla opiske-
lijoiksi hyväksyttävien ja opintojen seuraa-
vaan vaiheeseen valittavien opiskelijoiden
lukumäärää.

Puolustusvoimien kehittämisen sotilashen-
kilöstölle asettamat vaatimukset voitaisiin ot-
taa huomioon uudessa koulutusjärjestelmäs-
sä. Suorituskykyinen henkilöstö kyettäisiin
kouluttamaan myös operatiivisesti tärkeim-
piin joukkoihin ja sen ikärakennetta pystyt-
täisiin hallitsemaan.

Upseerin koulutusohjelmaan otettaisiin
vuosittain noin 400—500 opiskelijaa. Pääosa
valituista hyväksyttäisiin suoraan suoritta-
maan joko upseerin alempaa tai ylempää
korkeakoulututkintoa. Muut hyväksyttäisiin
suorittamaan upseerin perusopinnot. Heillä
olisi perusopintojen jälkeen mahdollisuus
hakeutua suorittamaan muita tutkintoja.

Koska tällä hetkellä palveluksessa oleva
sotilashenkilöstö ei kata kokonaan sodan ajan
johtajatarvetta, reserviin on koulutettava soti-

lasammatillisen koulutuksen saaneita nuoria
sotilasjohtajia. Olennainen osa koulutusuu-
distuksen tavoitteiden saavuttamisessa ovat
vakinaisten virkojen rinnalle perustettavat ai-
na määräajaksi täytettävät sotilasvirat. Aina
määräajaksi täytettäviä sotilasvirkoja olisivat
määräaikainen nuoremman upseerin virka ja
määräaikainen reserviupseerin virka uuden
päällystökoulutuksen suorittaneille sekä mää-
räaikainen erikoisupseerin ja määräaikainen
sotilasammattihenkilön virka. Aina määrä-
ajaksi täytettävistä sotilasviroista säädettäi-
siin puolustusvoimista annettavassa valtio-
neuvoston asetuksessa.

Upseerin perusopintojen suorittaminen an-
taisi kelpoisuuden määräaikaisen reserviup-
seerin virkaan, joka täytettäisiin viideksi
vuodeksi kerrallaan. Upseerin alempi kor-
keakoulututkinto antaisi kelpoisuuden mää-
räaikaisen nuoremman upseerin virkaan, joka
on tarkoitus täyttää kymmeneksi vuodeksi
kerrallaan, ja upseerin ylempi korkeakoulu-
tutkinto nuoremman upseerin virkaan, joka
täytettäisiin toistaiseksi. Asetuksella on tar-
koitus säätää, että kokonaispalvelusaika olisi
edellä mainituissa aina määräajaksi täytettä-
vissä viroissa yhteensä enintään 15 vuotta.

Johtajareservin nuorentamisella ja soti-
lashenkilöstön ikärakenteen hallitsemisella
turvataan yleiseen asevelvollisuuteen perus-
tuvan puolustusjärjestelmän toimiminen
myös tulevaisuudessa.

Puolustusvoimiin luotaisiin järjestelmä, jol-
la voitaisiin tukea aina määräajaksi täytettä-
viin sotilasvirkoihin nimitettyjen uudelleen
kouluttautumista toisiin tehtäviin puolustus-
voimissa tai sijoittumista muille työmarkki-
noille määräaikaisen palvelussuhteen jälkeen.
Ensisijainen tukimuoto olisi rahallinen kor-
vaus, jolla olisi tarkoitus kattaa määräaikai-
sen palvelussuhteen aikana suoritettavista
opinnoista aiheutuvia kustannuksia.

Muita tukimuotoja voisivat olla esimerkiksi
opintovapaajärjestelyt, etäopiskelumahdolli-
suuksien luominen, uuteen ammattiin liittyvä
opintoneuvonta sekä neuvonta yhteiskunnan
muihin tukitoimenpiteisiin, opiskelupaikkaan
tai opiskeluajan asumiseen liittyvissä asiois-
sa, yrittäjyyteen liittyvää koulutus ja avusta-
minen uuden työpaikan hankinnassa. Tuki-
toimenpiteistä ja neuvontapalveluista huoleh-
tisi keskitetysti puolustusvoimiin perustetta-
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va yksikkö.
Päällystön uudessa koulutusjärjestelmässä

kyettäisiin kouluttamaan puolustusvoimien
henkilöstöstrategian tavoitteiden mukainen
sotilashenkilöstö. Virkarakennetta voitaisiin
muuttaa sodan ja rauhan ajan tarpeita pa-
remmin vastaavaksi. Määräaikaisen päällys-
tön kouluttaminen alentaisi myös kouluttaji-
en keski-ikää. Varusmiesten kouluttajien
määrä lisääntyisi. Tavoitteena olisi, että re-
serviin siirtyisi ammatillisen sotilaskoulutuk-
sen saaneita kaksi prosenttia sodan ajan vah-
vuudesta.

Koulutusuudistuksen edellyttämät säädös-
muutokset ovat pääosin asetustasoisia. Puo-
lustusvoimista annettuun lakiin ehdotetaan
tehtäväksi opistoupseerin peruskoulutuksen
päättymisestä ja Maanpuolustusopiston lak-
kauttamisesta johtuvat muutokset. Maanpuo-
lustuskorkeakoulua koskevaan säännökseen
ehdotetaan sisällytettäväksi ikärajoja ja pal-
velussitoumusta koskeva nykyinen asetuk-
sentasoinen sääntely. Lakiin ehdotetaan lisät-
täväksi aina määräajaksi täytettävään sotilas-
virkaan nimitettävän uudelleen kouluttautu-
misen tukemista koskeva valtuutussäännös.

Puolustusvoimista annettuun lakiin ehdote-
taan otettavaksi säännös, jonka mukaan puo-
lustusvoimien tehtäviin kuuluu myös osal-
taan huolehtia puolustushallinnonalan kan-
sainvälisestä toiminnasta. Asiasta säädettäi-
siin tarkemmin puolustusministeriön asetuk-
sella. Lisäksi puolustusministeriön asetuksel-
la voitaisiin säätää tarkemmin henkilöiden
rinnastamisesta ulkoasiainhallinnon virka-
miehiin silloin kun kysymys on henkilön
etuuksien määräytymisestä ulkoasiainhallin-
nossa noudatettavan järjestelmän mukaan.

4. Esityksen vaikutukset

4.1. Taloudelliset vaikutukset

Koulutusuudistus ja Maanpuolustusopiston
lakkauttaminen

Koulutusuudistus ei lisää merkittävästi
puolustusvoimien koulutusjärjestelmän ko-
konaiskustannuksia eikä siihen liittyviä hen-
kilöstön palkka- ja toimintamenoja eikä ti-
lanhallinnan kustannuksia. Henkilöstöresurs-
seja pystytään käyttämään nykyistä tehok-

kaammin koulutusryhmien määrän pienenty-
essä. Lähtökohtana on, että koulutusuudis-
tuksesta ei sellaisenaan aiheudu merkittäviä
säästöjä eikä lisämenoja.

Nykyisen koulutusjärjestelmän kokonais-
kustannukset ovat noin 500 miljoonaa mark-
kaa vuodessa. Koulutusjärjestelmän koko-
naiskustannukset nousevat kustannusten ylei-
sen nousun sekä palkkojen ja opiskelijoiden
päivärahojen nousun vuoksi noin 2—5 %
vuosittain.

Opistoupseereiden peruskoulutusta ei aloi-
teta vuoden 2000 jälkeen. Viimeinen opis-
toupseerien jatkokurssi järjestetään vuonna
2012. Jatkokurssin opiskelijamäärä on noin
200 ja pituus kuusi kuukautta. Tämän jälkeen
jatkokurssin noin 20 miljoonan markan vuo-
sittaisia kustannuksia vastaavat määrärahat
voidaan kohdentaa muuhun täydennyskoulu-
tukseen ja koulutusjärjestelmän kehittämi-
seen.

Maanpuolustusopiston tilalle perustettaisiin
Maasotakoulu, joka aloittaisi toimintansa 1
päivänä elokuuta 2001.

Aina määräajaksi täytettäviin sotilasvirkoihin
nimitettyjen uudelleen kouluttautumisen tu-
keminen

Sotilaseläkejärjestelmää uudistettaessa to-
dettiin valtion eläkelain (HE 343/1992 vp)
perusteluissa, että osa syntyvistä eläkesääs-
töistä voidaan kohdentaa muun muassa nuo-
ren johtajareservin muodostamiseen. Tällöin
varauduttiin siihen, että vuositasolla on käy-
tettävissä 50—100 miljoonaa markkaa uuden
reservinmuodostamisjärjestelmän kuluihin.
Määräaikaiset palvelussuhteet olisivat mer-
kittävä keino saada reserviin nuoria sotilas-
johtajia.

Varat aina määräajaksi täytettäviin sotilas-
virkoihin nimitettyjen uudelleen kouluttau-
tumisen tukemiseen saataisiin säästöistä, jot-
ka syntyvät sotilaseläkejärjestelmän ja valti-
on yleisen eläkejärjestelmän eläkemaksujen
erosta sekä sotilaseläkejärjestelmän eläke-
maksun alenemisesta. Sotilaseläkemaksujen
on arvioitu edelleen alenevan, kun vanhan
eläkejärjestelmän piirissä olevat siirtyvät re-
serviin vuoteen 2017 mennessä. Niinpä tu-
keen on mahdollista käyttää myös niitä sääs-
töjä, joita syntyy puolustusvoimien eläke-
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maksumenoissa toimintamenomomentilla.
Jos aina määräajaksi täytettäviin sotilasvir-

koihin nimitettävien uudelleen sijoittumista
muille työmarkkinoille voidaan tukea eläke-
maksujen alenemisen takia säästyneillä mää-
rärahoilla, ei sitä koskeva säädösmuutos ai-
heuta merkittäviä lisäkustannuksia edellyttä-
en, ettei säästöjä vähennetä momentin määrä-
rahoista hallinnonalan määrärahakehyksiä
vahvistettaessa.

4.2. Organisaatio ja henkilöstövaikutuk-
set

Yleistä

Uudessa koulutusjärjestelmässä koulutet-
taisiin valtioneuvoston turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittisen selonteon edellyttämällä ta-
valla puolustusvoimien henkilöstöstrategian
tavoitteiden mukainen rauhan aikana palve-
luksessa oleva sotilashenkilöstö.

Koulutusuudistukseen liittyen puolustus-
voimien sotilashenkilöstön virkarakennetta
muutetaan sodan ja rauhan ajan tarpeita ny-
kyistä paremmin vastaavaksi. Tämä tapahtuu
hallinnonalan sisäisin järjestelyin, joista ei
aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia.

Pääesikunnan laskelmien mukaan perus-
koulutuksen aloittaisi noin 400—500 henki-
löä vuodessa. Nykyisin upseereita ja opis-
toupseereita valmistuu vuosittain noin 290.
Uudessa järjestelmässä arvioidaan upseerin
alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneita valmistuvan yhteensä noin 200
vuosittain ja upseerin perusopinnot suoritta-
neita noin 130 vuosittain.

Maasotakoulun toiminta voidaan aloittaa
Maanpuolustusopiston nykyisellä henkilös-
töllä. Henkilöstörakennetta on tarkoitus ke-
hittää akateemisen koulutusjärjestelmän vaa-
timuksia vastaavaksi. Maasotakoulussa opis-
kelun aloittavien määrä kasvaa vuodesta
2002 alkaen 170:stä 280:een.

Opistoupseereille luodaan mahdollisuus
opistoupseerin tai aiemman toimiupseerin
tutkinnon täydentämiseen upseerin ylem-
mäksi korkeakoulututkinnoksi ja mahdolli-
suus hakeutua erikoishenkilöstön tehtäviin.
Opistoupseerien virat lakkautetaan vaiheit-
tain muuttamalla avautuvia virkoja nuorem-
man upseerin, määräaikaisen nuoremman up-

seerin, määräaikaisen reserviupseerin, eri-
koisupseerin, määräaikaisen erikoisupseerin,
sotilasammattihenkilön ja määräaikaisen so-
tilasammattihenkilön viroiksi.

Aina määräajaksi täytettävät sotilasvirat

Reservissä olevien ammattisotilaiden kes-
kimääräisen iän nuorentaminen edellyttäisi
määräaikaisten palvelussuhteiden lisäämistä
puolustusvoimissa. Määräaikaisiin palvelus-
suhteisiin nimitettäisiin upseerin perusopin-
not ja upseerin alemman korkeakoulututkin-
non suorittaneita.

Määräaikaisia palvelussuhteita on tarkoitus
lisätä asteittain uuden koulutusjärjestelmän
käynnistymisen jälkeen. Tavoitteena on, että
25 % sotilasviroista olisi aina määräajaksi
täytettäviä.

Puolustusvoimien tavoitteena on ensisijai-
sesti koulutuksellisin keinoin sijoittaa aina
määräajaksi täytettäviin sotilasvirkoihin ni-
mitetyt uudelleen toisiin tehtäviin puolustus-
voimissa tai tukea heidän sijoittumistaan
muille työmarkkinoille.

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta

Ehdotetulla nykyistä käytäntöä vastaavalla
sääntelyllä puolustusvoimien kansainvälises-
tä toiminnasta ei ole taloudellisia eikä orga-
nisaatioon tai henkilöstöön kohdistuvia vai-
kutuksia.

5. Asian valmiste lu

Pääesikunnan sisäinen työryhmä laati vuo-
sina 1998 ja 1999 perusselvityksen puolus-
tusvoimien palkatun sotilashenkilöstön kou-
lutuksen kehittämisestä. Työryhmän työ pe-
rustui valtioneuvoston turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittiseen selontekoon (VNS 1/1997
vp) ja puolustusvoimien pitkän tähtäimen
suunnitteluun. Puolustusministeri ja puolus-
tusvoimain komentaja allekirjoittivat 16 päi-
vänä kesäkuuta 2000 aiepöytäkirjan puolus-
tusvoimien päällystön koulutusjärjestelmän
kehittämisestä. Henkilöstöjärjestöt ovat osal-
listuneet puolustusvoimissa tapahtuneeseen
koulutusjärjestelmän kehittämisen jatko-
suunnitteluun.

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyö-
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nä puolustusministeriössä. Esityksestä on
pyydetty lausunto valtiovarainministeriöltä,
ulkoasiainministeriöltä, opetusministeriöltä,
työministeriöltä, Rajavartiolaitoksen esikun-
nalta, pääesikunnalta, Upseeriliitto ry:ltä,
Päällystöliitto ry:ltä, Maanpuolustuksen
Henkilökuntaliitto MPHL ry:ltä, Sotilasam-
mattiliitto SoAL ry:ltä, Maanpuolustuksen
teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL
r.y:ltä, Valtion ja erityispalvelujen ammatti-
liitto VAL ry:ltä ja Metallityöväen Liitto
ry:ltä.

Lausunnoissa on ehdotuksiin suhtauduttu
pääosin myönteisesti. Valtiovarainministeriö,
opetusministeriö, työministeriö, Rajavartio-
laitoksen esikunta ja pääesikunta sekä Soti-
lasammattiliitto SoAL ry ovat puoltaneet esi-
tystä. Upseeriliitto ry toteaa lausunnossaan,
ettei suunnitteluvaiheessa ole selvitetty kaik-
kia koulutusuudistuksen seurannaisvaikutuk-
sia eikä vaihtoehtoisena ratkaisuna ole mie-
titty reserviläisjärjestelmän kehittämistä.

Päällystöliitto ry puoltaa esitystä muutoin
mutta ei pidä määräaikaisia palvelussuhteita
välttämättömänä jatkona sotilaseläkeuudis-
tukselle eikä kannata niihin perustuvan jär-
jestelmän luomista.

Lisäksi lausunnonantajat esittivät joitakin
yksityiskohtia koskevia huomautuksia, jotka
on mahdollisuuksien mukaan otettu huomi-
oon. Ulkoasiainministeriö on lausunut puo-
lustusvoimien kansainvälistä toimintaa ja ul-
komaanedustuksessa virkamiehille suoritet-
tavia korvauksia koskevista säännöksistä se-
kä esittänyt niiden ja yksityiskohtaisten pe-
rustelujen selventämistä siten, että ne vastaa-
vat ulkoasiainhallintolain sääntelyä. Esitystä
on muutettu ulkoasiainministeriön lausuntoa
vastaavaksi.

Esityksestä on käyty yhteistoiminnasta val-
tion virastoissa ja laitoksissa annetun lain
(651/1988) ja siihen liittyvien sopimusten
mukaiset neuvottelut valtion henkilöstöä
edustavien järjestöjen kanssa.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

2 §. Puolustusvoimien tehtäviä koskevaan
pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi
7 a kohta, jossa puolustusvoimien tehtäväksi
säädettäisiin osaltaan huolehtia hallinnonalan
kansainvälisestä toiminnasta. Puolustusvoi-
mien osallistumisesta kansainväliseen toi-
mintaan säädettäisiin tarvittaessa tarkemmin
puolustusministeriön asetuksella. Koska puo-
lustusministeriöllä säilyy edelleen hallin-
nonalan kansainvälistä toimintaa koskeva po-
liittinen ohjausvastuu ja hallinnollinen val-
vontavastuu, se voisi ehdotetun 7 a kohdan
mukaan tarvittaessa antaa säännöksiä puolus-
tushallinnon kansainvälisestä toiminnasta.

Voimassa oleva lainsäädäntö on tältä osin
puutteellinen. Yleinen sääntely puolustus-
voimien osallistumisesta kansainväliseen
toimintaan puuttuu rauhanturvaamistoimintaa
koskevaa sääntelyä lukuun ottamatta. Puolus-
tusvoimista annetussa laissa säädetään aino-
astaan sotilasasiamiehen, apulaissotilasasia-
miehen ja sotilasedustajan tehtävään mää-
räämisestä. Lisäksi uuteen ulkoasiainhallinto-
lakiin sisältyy asiaa koskevia säännöksiä, joi-
ta on selostettu yleisperustelujen jaksossa
2.1. puolustusvoimien kansainvälinen toi-
minta.

Ulkoasiainhallintolain 25 §:n mukaan edus-
tustossa voi toimia puolustusvoimien virka-
miehiä sotilas-, laivasto- ja ilmailuasiamies-
ten sekä sotilasedustajan tehtävissä ja näitä
avustavaa puolustusvoimien palvelussuhtees-
sa olevaa henkilökuntaa. Puolustushallinnon
toimialaan kuuluvissa tehtävissä nämä henki-
löt toimivat puolustusministeriön hallin-
nonalan viranomaisten ohjauksessa ja val-
vonnassa ja muutoin edustuston päällikön
alaisena sekä ulkoasiainministeriön ohjauk-
sessa ja valvonnassa ulkoasiainhallintolain
2 §:n 2 momentin ja 3 §:n mukaisesti. Pykä-
lässä tarkoitettujen henkilöiden nimittämises-
tä ja tehtävään määräämisestä, sotilaallisen
käskyvallan alaisuudesta sekä ohjauksesta ja
valvonnasta puolustushallinnon toimialalla

säädetään ulkoasiainhallintolain 25 §:n
3 momentin mukaan erikseen.

Ulkoasianhallintolakia koskevan hallituk-
sen esityksen (HE 139/1999 vp) perustelujen
mukaan lain 25 §:n 3 momentti sisältää viit-
taussäännöksen, joka täsmentää ulkoasiain-
hallintolain ja puolustushallintoa koskevan
lainsäädännön suhdetta. Ulkoasiainhallinto-
lain 25 §:ssä säädetään vain puolustusvoimi-
en virkamiesten edustustossa toimimisen
edellytyksistä, heidän asemastaan ja tehtävi-
ensä rajaamisesta, toisin sanoen puolustus-
voimista tulevien virkamiesten asemasta ul-
koasiainhallinnon organisaatiossa. Sen sijaan
edustustossa toimivien puolustusvoimien
virkamiesten nimittämisestä ja tehtävään
määräämisestä sekä sotilaallisen käskyvallan
alaisuudesta säädettäisiin edelleen puolustus-
voimia koskevassa lainsäädännössä.

Puolustushallinnon alalla kansainvälisen
toiminnan tehtäväjako on käytännössä muo-
toutunut puolustusministeriön ja puolustus-
voimien välillä siten, että puolustusministeriö
määrittää yleisperiaatteet puolustushallinnon
osallistumiselle kansainväliseen toimintaan
niiden linjausten pohjalta, jotka valtionjohto
on hyväksynyt. Puolustusministeriö johtaa ja
ohjaa puolustuspoliittiseen päätöksentekoon
ja sen valmisteluun liittyvää kansainvälistä
toimintaa ja siihen osallistuvia henkilöitä.
Pääesikunta ohjaa, johtaa ja hallinnoi puolus-
tushallinnonalan kansainvälistä toimintaa
käytännön tasolla puolustusministeriön mää-
rittämien linjauksia ja suuntaviivoja noudat-
taen. Toisin sanoen puolustusvoimat huoleh-
tii kansainvälisestä toiminnasta siltä osin,
kuin se ei kuulu puolustusministeriölle tai ul-
koasiainministeriölle tai näitä ylemmille ta-
hoille.

Puolustusvoimien kansainväliset yhteydet
ja yhteistoiminta muiden maiden puolustus-
voimien kanssa ovat lisääntyneet viime vuo-
sien aikana. Kehitys näyttää jatkuvan. Myös
sen vuoksi on perusteltua, että kansainväli-
nen toiminta mainitaan puolustusvoimien la-
kisääteisten tehtävien luettelossa.
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Edellä mainituilla perusteilla puolustus-
voimien tehtäväksi säädettäisiin osaltaan
huolehtia hallinnonalan kansainvälisestä toi-
minnasta siten kuin siitä tarvittaessa puolus-
tusministeriön asetuksella säädetään. Puolus-
tusministeriön on tarkoitus antaa asetus puo-
lustushallinnon kansainvälisessä toiminnassa
noudatettavista yleisistä suuntaviivoista. Ase-
tukseen otettaisiin säännökset esimerkiksi
puolustushallinnon sisäisestä tehtäväjaosta
sekä henkilöstön toiminnallisesta ja hallin-
nollisesta johtamisesta.

Ehdotetun perussäännöksen lisääminen
puolustusvoimien osallistumisesta hallin-
nonalan kansainväliseen toimintaan merkit-
see vakiintuneen käytännön kirjaamista la-
kiin. Säännöksen tarkoituksena ei ole muut-
taa edellä kuvattua viranomaisten välistä teh-
täväjakoa vaan ainoastaan korjata nykyisen
sääntelyn puutteita.

4 §. Pykälä sisältää perussäännöksen puo-
lustusvoimien kokoonpanosta. Maanpuolus-
tusopiston lakkauttamisesta johtuen Maan-
puolustusopistoa koskeva maininta pykälän
1 momentin 6 kohdasta ehdotetaan poistetta-
vaksi.

7 §. Puolustusvoimien tavoitteena on tukea
aina määräajaksi täytettäviin sotilasvirkoihin
nimitettyjen uudelleen kouluttautumista uu-
siin tehtäviin joko puolustusvoimiin tai muil-
le työmarkkinoille. Uudelleen kouluttautu-
mista tuettaisiin määräaikaisen palvelussuh-
teen aikana tai sen päättyessä maksettavalla
korvauksella.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi
2 momentti, jonka sisältämän valtuutussään-
nöksen nojalla puolustusministeriö voisi an-
taa asetuksen aina määräajaksi täytettävään
sotilasvirkaan nimitetyn uudelleen kouluttau-
tumisen tukemisesta. Asetuksella säädettäi-
siin taloudellisen tuen keskeisistä määräyty-
misperusteista ja etuuksien kertymisestä.
Pääesikunta antaisi tarkemmat määräykset
etuuksien kertymisestä ja niiden käytännön
hallinnoinnista.

Koska määräaikaisten virkamiesten uudel-
leen kouluttautumista tukevat taloudelliset
etuudet eivät kaikilta osin kuulu virastolle
valtion virkaehtosopimuslain (664/1970)
5 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetyn palk-
katoimivallan piiriin ja ne voivat osin kohdis-
tua määräaikaisen palvelussuhteen päättymi-

sen jälkeiseen ajankohtaan, on etuuksista
syytä säätää erikseen. Määräämällä taloudel-
lisista etuuksista lain tasolla halutaan taata
tietyt perusteet toimivan järjestelmän luomi-
seksi. Tämä ei kuitenkaan estä myöhemmin
parantamasta etuuksia käytettävissä olevien
voimavarojen puitteissa. Tarkoituksena ei ole
myöskään rajoittaa valtion virkaehtosopi-
muslain mukaista sopimistoimivaltaa.

Valtion virkaehtosopimuslain mukaan vir-
kaehtosopimuksin voidaan sopia virkamies-
ten palvelussuhteen ehdoista. Valtion virka-
ehtosopimuslain 5 §:n 2 momentin 2 kohdan
nojalla virasto voi tarvittaessa omilla päätök-
sillään päättää virkamiesten palkkauksista.
Aina määräajaksi täytettävään sotilasvirkaan
nimitetyn uudelleen kouluttautumista tuettai-
siin ensisijaisesti maksamalla palvelussuh-
teen aikana koulutustukea opiskelusta synty-
vien kustannusten korvaamiseksi. Jos virka-
miehelle ei maksettaisi koulutustukea, hänel-
lä olisi määräaikaisen palvelussuhteen päät-
tyessä oikeus vastaavan suuruiseen kerralla
suoritettavaan palvelusaikakorvaukseen.

Koulutustuen määrä muodostuisi sotilas-
eläkejärjestelmään kuuluvissa sotilasviroissa
olevien eläkemaksun ja aina määräajaksi täy-
tettävissä sotilasviroissa oleville määrättävän
erityisen eläkemaksun erotuksen perusteella.
Koulutustuki kertyisi prosenttiosuutena mää-
räaikaisessa palvelussuhteessa palveltujen
täysien kalenterikuukausien verotettavan työ-
tulon yhteismäärästä kuitenkin siten, että sen
määrä olisi vähintään 12 % verotettavasta
työtulosta. Ansaittu koulutustuki laskettaisiin
kalenterivuosittain. Siitä vähennettäisiin
vuoden aikana uudelleen kouluttautumisesta
maksetut kustannukset.

Koulutustukea maksettaisiin vain puolus-
tusvoimien ulkopuolella tapahtuvia, opinto-
suunnitelmaan perustuvia opintovapaalaissa
(273/1979) tarkoitettuja opintoja varten. Pal-
velusaikakorvauksen maksaminen puolestaan
edellyttäisi, että määräaikainen palvelussuh-
de puolustusvoimiin on päättynyt. Jos henki-
lö määräaikaisen palvelussuhteensa jälkeen
nimitetään myöhemmin pysyvästi toiseen so-
tilasvirkaan, määräaikaisessa palvelussuh-
teessa palveltu aika luetaan hyväksi valtion
eläkelaissa (280/1966) tarkoitettua sotilas-
eläkettä laskettaessa. Tällöin puolustusvoi-
mille syntyy velvoite suorittaa työnantajan
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eläkemaksu taannehtivasti valtiokonttorille
siitä lukien, kun henkilö on aloittanut palve-
luksensa aina määräajaksi täytettävässä soti-
lasvirassa.

Rahana maksettavien taloudellisten etuuk-
sien lisäksi uudelleen kouluttautumista ja si-
joittumista muille työmarkkinoille voidaan
edesauttaa työnantajan toimenpitein usealla
eri tavalla. Tukitoimenpiteet voisivat olla
esimerkiksi joustavia opintovapaajärjestelyjä,
uuteen ammattiin liittyvää opintoneuvontaa
sekä neuvontaa yhteiskunnan muihin tuki-
toimenpiteisiin, opiskelupaikkaan tai opiske-
luajan asumiseen liittyvissä asioissa, etäopis-
kelumahdollisuuden järjestämistä, yrittäjyy-
teen liittyvää koulutusta ja avustamista työ-
paikan hankinnassa.

8 d §. Suomen edustustoissa palvelevien
etuudet määräytyvät ulkoasiainhallinnon
korvausjärjestelmän mukaan. Nykyisin asias-
ta säädetään puolustusvoimista annetun ase-
tuksen 64 §:ssä. Sen mukaan sotilasasiamie-
hen ja apulaissotilasasiamiehen ja näitä vas-
taavan sekä heitä avustavan henkilökunnan
palkkauksesta, paikalliskorotuksesta ja eri-
näisistä korvauksista sekä vuosilomasta on
soveltuvin osin voimassa, mitä niistä ulko-
maanedustuksen virkamiesten osalta sääde-
tään tai määrätään. Siitä, miten heidät rinnas-
tetaan ulkomaanedustuksen virkamiehiin,
määrää puolustusministeriö.

Puolustusvoimista annettuun lakiin ehdote-
taan lisättäväksi uusi 8 d §, jossa lain tasolle
nostettaisiin perussäännös sotilasasiamiehen
ja apulaissotilasasiamiehen ja näitä vastaavan
sekä heitä avustavan puolustusvoimien hen-
kilöstön taloudellisten etuuksien määräyty-
misestä. Korvaukset ja muut taloudelliset
etuudet määräytyisivät soveltuvin osin ulko-
maanedustuksen virkamiehille paikallisten
erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista
korvauksista sekä muista etuuksista annetun
lain (651/1993) nojalla. Pykälään otettaisiin
myös valtuutus puolustusministeriön asetuk-
sella säätää tarkemmin sotilasasiamiehen,
apulaissotilasasiamiehen, sotilasedustajan ja
vastaavaan tehtävään määrätyn sekä avusta-
van henkilön rinnastamisesta ulkoasiainhal-
linnon virkamieheen.

10 a §. Pykälä sisältää Maanpuolustuskor-
keakoulua ja Maanpuolustusopistoa koskevat
säännökset niiden asemasta, opiskelijoiden

hyväksymisestä, opiskelun keskeyttämisestä
ja opiskelijan erottamisesta sekä oikaisume-
nettelystä. Koulutusuudistuksesta ja Maan-
puolustusopiston lakkauttamisesta johtuen
pykälästä ehdotetaan poistettaviksi
Maanpuolustusopistoa ja Maanpuolustus-
opiston johtajaa koskevat maininnat.

Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-
osastoon hyväksyttäville hakijoille asetetuis-
ta ikärajoista säädetään tällä hetkellä Maan-
puolustuskorkeakoulusta annetussa asetuk-
sessa, jonka mukaan opiskelijaksi upseerin
koulutusohjelmaan voidaan hyväksyä hakija,
joka on enintään 24-vuotias, lentäjäksi koulu-
tettava kuitenkin enintään 23-vuotias. Erityi-
sistä syistä voidaan ikärajoista poiketa.

Tällaisia erityisiä syitä, joiden perusteella
ikärajat ylittäviä hakijoita voidaan hyväksyä
opiskelemaan perustutkinto-osastoon, voivat
olla esimerkiksi muualla aikaisemmin suori-
tetut opinnot tai tutkinnot. Sääntely on ollut
tarpeen erityisesti niiden hakijoiden kohdalla,
jotka ovat suorittaneet opistoupseerin tutkin-
non.

Ikärajoista poikkeamisesta päättää Maan-
puolustuskorkeakoulun rehtori, joka lain
10 a §:n nojalla hyväksyy Maanpuolustus-
korkeakoulun opiskelijat.

Puolustusvoimien toiminnan luonteesta
johtuneita päällystökoulutukseen hakeutuvil-
le asetettavia nykyisiä ikärajoja lievennettäi-
siin. Yläikäraja ehdotetaan pykälän
1 momentissa nostettavaksi nykyisestä 24
vuodesta 26 vuoteen. Yläikäraja on kuitenkin
tarpeen upseerin tehtävien asettamien fyysis-
ten vaatimusten sekä työn ja koulutuksen
vuorotteluun perustuvan koulutusjärjestel-
män takia. Sodan ajan joukkojen henkilöstön
kouluttamisessa tarvittava henkilöstö on
määrällisesti suurin ryhmä päällystössä. Kou-
lutushenkilöstön yleisin sodan ajan tehtäväta-
so on perusyksikön päällikkötaso, jonka ikä-
vaatimus operatiivisissa joukoissa on alle 35
vuotta. Tästä syystä koulutushenkilöstön ikä-
rakenne on pidettävä nuorena. Upseerien teh-
tävien toimenkuva ja sen muuttuminen uran
edetessä, upseerien eläkkeellesiirtymisikä se-
kä puolustusvoimien luonne kriisiorganisaa-
tiona edellyttävät ikärajojen asettamista kou-
lutukseen haettaessa. Koska ikärajoja koske-
valla sääntelyllä on yhtymäkohtia perustus-
lain yhdenvertaisuutta ja asetuksenantovallan
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rajaamista koskeviin säännöksiin, ikäraja-
säännös ehdotetaan nostettavaksi lain tasolle.

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväk-
si vain Maanpuolustusopiston lakkauttami-
sesta aiheutuvat muutokset.

Pykälän 3 momentin nojalla Maanpuolus-
tuskorkeakoulun opiskelija voi hakea oi-
kaisua opintosuorituksen arvosteluun ja vas-
taavaan opintoja koskevaan päätökseen. Ny-
kyisen säännöksen mukaan oikaisua haetaan
rehtorilta. Käytännössä on osoittautunut, ettei
oikaisua koskevaa päätöksentekoa ole tarkoi-
tuksenmukaista osoittaa rehtorille asti. Mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että
oikaisua haettaisiin Maanpuolustuskorkea-
koululta.

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan tehtäväk-
si vain Maanpuolustusopiston lakkauttami-
sesta aiheutuvat muutokset.

Pykälän 5 momentti vastaa nykyistä
5 momenttia.

Pykälän 6 momentin valtuutussäännöksessä
luetellaan ne asiat, joista voidaan tarkemmin
säätää valtioneuvoston asetuksella. Moment-
tiin ehdotetaan lisättäväksi oikaisumenettely.
Oikaisun tekemisestä säädettäisiin tarkem-
min Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa
asetuksessa. Siinä säädettäisiin edelleen
myös Maanpuolustuskorkeakoulussa suori-
tettavista tutkinnoista.

Uudessa koulutusjärjestelmässä suoritettai-
siin upseerin alempi korkeakoulututkinto, jo-
ka tuottaisi kelpoisuuden määräaikaisen nuo-
remman upseerin virkaan, ja upseerin ylempi
korkeakoulututkinto, joka tuottaisi kelpoi-
suuden nuoremman upseerin virkaan, sekä
jatkotutkintoina ylimpiin upseerin virkoihin
kelpoisuuden tuottava yleisesikuntaupseerin
tutkinto ja sotatieteiden tohtorin tutkinto.
Tutkintojen sisällöstä ja nimistä säädettäisiin
valtioneuvoston asetuksella.

Vuoden 2001 syyskuusta alkaen upseerit
koulutetaan yhtenäisessä upseerin akateemi-
sessa koulutusohjelmassa. Opinnot järjeste-
tään Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Maan-
puolustuskorkeakoulun ohjaamana puolus-
tushaara-, aselaji- ja toimialakoulujen kor-
keakouluosastoissa sekä raja- ja merivartio-
koulussa. Puolustushaarakouluja ovat Meri-
sotakoulu, Ilmasotakoulu ja Maanpuolustus-
opiston tilalle perustettava Maasotakoulu,
jossa suoritettaisiin maavoimien upseerin pe-

rusopinnot sekä korkeakoulututkintojen jal-
kaväkilinjojen opinnot. Aselajikoulutusta an-
nettaisiin Tykistökoulussa, Ilmatorjuntakou-
lussa, Pioneerikoulussa sekä Viestikoulussa
ja toimialakoulutusta Panssarikoulussa, Suo-
jelukoulussa, Huoltokoulutuskeskuksessa,
Teknillisessä Koulutuskeskuksessa, Urheilu-
koulussa, Ilmavoimien Teknillisessä Koulus-
sa, Ilmavoimien Viestikoulussa ja Sähkötek-
nillisessä koulussa. Muissa sotilaslaitoksissa
opiskellessaan opiskelijat olisivat Maanpuo-
lustuskorkeakoulun opiskelijoita.

Pykälän 6 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös, joka mahdollistaa Maanpuo-
lustuskorkeakoulun koulutusohjelmien osien
suorittamisen muissa sotilaslaitoksissa.

10 b §. Perustuslain 80 §:n 1 momentti si-
sältää asetuksenantovallan aineellista alaa ra-
joittavan säännöksen, jonka mukaan lailla on
säädettävä yksilön oikeuksien ja velvolli-
suuksien perusteista. Lailla voidaan kuiten-
kin valtuuttaa antamaan asetuksella tarkem-
pia säännöksiä yksilön oikeuksiin ja velvolli-
suuksiin liittyvistä vähäisistä yksityiskohdis-
ta, kunhan laki sisältää riittävän täsmälliset
perussäännökset.

Nykyisin Maanpuolustuskorkeakoulusta
annetun asetuksen 26 §:ssä säädetään, että
Maanpuolustuskorkeakouluun pyrkivän on
annettava kirjallinen sitoumus siitä, että hän
palvelee puolustusvoimissa tai rajavartiolai-
toksessa koulutuksen alkamispäivästä tai tut-
kinnon suorittamispäivästä lukien tietyn vä-
himmäisajan. Sotatieteiden tohtorin tutkin-
non suorittamisessa sitoumus vaaditaan vain
opiskeltaessa täysin palkkaeduin. Jos asian-
omainen tänä aikana irtisanoutuu tai irtisano-
taan taikka hänen koulutuksensa keskeyte-
tään tai hänet erotetaan muun syyn kuin sai-
rauden vuoksi, hänen on korvattava opiske-
lustaan aiheutuneet kustannukset niin kuin
pääesikunta tarkemmin määrää.

Koska suoraan tutkintoihin johtavaan kou-
lutukseen hyväksytylle opiskelijalle sääde-
tään velvollisuus antaa sitoumus ja korvata
opiskelukustannukset tietyin edellytyksin,
niitä koskeva perussäännös ehdotetaan perus-
tuslain 80 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla siirrettäväksi asetuksesta lain tasolle.
Säännös on asiasisällöltään sama kuin Maan-
puolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen
26 §. Tarkoituksena ei ole muuttaa nykyistä
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käytäntöä.
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset. Vii-

meinen nykymuotoinen opistoupseerien pe-
ruskurssi on aloittanut syksyllä 2000 ja se
valmistuu vuonna 2003. Nykyisessä koulu-
tusjärjestelmässä opintonsa aloittaneita opis-
toupseereita on palveluksessa vielä vuoteen
2033 saakka.

Opistoupseeria koskevia säännöksiä on
muualla lainsäädännössä muun muassa ase-
velvollisuuslaissa (452/1950), sotilasoikeu-
denkäyntilaissa (326/1983), rajavartiolaitosta
koskevissa säädöksissä ja valtion eläkelaissa.
Sen vuoksi ehdotetaan säädettäväksi, että mi-
tä muualla laissa tai asetuksessa säädetään
opistoupseerista, koskisi lain voimaan tultua
soveltuvin osin myös määräaikaisen nuo-
remman upseerin ja määräaikaisen reserviup-
seerin virassa palvelevaa virkamiestä, jollei
laissa tai asetuksessa muuta säädetä.

Lakiin ehdotetaan otettavaksi nykymuotoi-
sen opistoupseerikoulutuksen ennen opis-
toupseerin peruskoulutuksen ja Maanpuolus-
tusopiston lakkauttamista aloittaneita tai suo-
rittaneita opiskelijoita ja heidän oikeustur-
vaansa koskeva siirtymäsäännös. Sen mu-
kaan opistoupseerin tutkintoa varten opiske-
levat ja opistoupseerin tutkinnon suorittaneet
voisivat uuden lain voimaantullessa jatkaa ja
täydentää opintojaan vanhan koulutusjärjes-
telmän mukaan pääesikunnan tarkemmin
määräämällä tavalla.

2. Tarkemmat säännökset ja mää-
räykset

Maanpuolustusopistosta annettu asetus on
tarkoitus kumota erillisellä valtioneuvoston
asetuksella. Kumoamisasetukseen otettaisiin
tarpeelliset siirtymäsäännökset muun muassa
oikeudesta suorittaa opistoupseerin tutkinto
vanhan järjestelmän mukaisesti, opistoupsee-
rin tutkinnon täydentämisestä, opistoupseerin
tutkintoa suorittavan mahdollisuudesta siirtyä
opiskelemaan upseerin tutkintoja, opintosuo-
ritusten hyväksilukemisesta ja opistoupseerin
tutkinnon suorittaneiden jatko- ja täydenny-
sopiskelijoiden oikeudellisesta asemasta.

Maanpuolustuskorkeakoulusta annettuun
asetukseen ja sotilas- ja palvelusarvoista an-
nettuun tasavallan presidentin asetukseen
tehtäisiin ehdotetusta laista johtuvat muutok-

set. Koulutusuudistuksesta johtuvista uusista
viroista ja virkanimikkeistä sekä virkojen
kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin tar-
kemmin puolustusvoimista annetussa asetuk-
sessa.

Aina määräajaksi täytettävään sotilasvir-
kaan nimitetyn uudelleen kouluttautumisen
tukemisesta säädettäisiin ehdotetun lain val-
tuutussäännöksen nojalla tarkemmin puolus-
tusministeriön asetuksella.

3. Voimaantulo

Uusi koulutusjärjestelmä on tarkoitus
käynnistää syksyllä 2001. Tämän vuoksi on
tärkeää varata riittävän pitkä aika lain voi-
maantuloon valmistautumista varten. Lain
täytäntöönpano vaatii laajamittaista koulutus-
ta ja tiedottamista. Tämän vuoksi ehdotetaan,
että laki tulisi voimaan 1 päivänä elokuuta
2001. Lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin voitaisiin kuitenkin ryhtyä jo ennen
kuin se tulee voimaan.

4. Säätämisjärjes tys

Muu viranomainen asetuksia antavien tasa-
vallan presidentin, valtioneuvoston ja minis-
teriön lisäksi voidaan perustuslain 80 §:n
2 momentin mukaan lailla valtuuttaa anta-
maan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos
siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä eri-
tyisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys
edellytä, että asiasta säädetään lailla tai ase-
tuksella. Tällöin valtuutuksen on oltava so-
veltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.

Esityksessä ehdotetaan puolustusvoimista
annetun lain 7 §:ään lisättäväksi valtuutus-
säännös, jonka mukaan pääesikunta voisi
määrätä tarkemmin aina määräajaksi täytet-
tävään sotilasvirkaan nimitetyn uudelleen
kouluttautumisen tukemiseen liittyvien
etuuksien kertymisestä ja hallinnoinnista.

Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-
osastoon hyväksyttäville hakijoille asetetuis-
ta ikärajoista ja heiltä vaadittavasta kirjalli-
sesta palvelussitoumuksesta säädetään nykyi-
sin Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa
asetuksessa. Koska ikärajoja koskevalla
sääntelyllä on yhtymäkohtia perustuslain yh-
denvertaisuutta ja asetuksenantovallan ra-
jaamista koskeviin säännöksiin, ikärajasään-
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nös ehdotetaan nostettavaksi lain tasolle.
Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien

hoitamisen ja virkarakenteen sekä reservin
muodostamisen kannalta yläikärajojen aset-
taminen upseerikoulutukseen valittaville on
välttämätöntä. Upseerikoulutukseen hakijoi-
den riittävistä oikeusturvajärjestelyistä on
huolehdittu. Maanpuolustuskorkeakouluun
opiskelijaksi hakenut henkilö, jota ei ole hy-
väksytty opiskelijaksi, saa hakea Maanpuo-
lustuskorkeakoululta kirjallisesti oikaisua
asiassa annettuun päätökseen.

Perussäännös suoraan tutkintoihin johta-
vaan koulutukseen hyväksytylle opiskelijalle
säädetystä velvollisuudesta antaa sitoumus ja
korvata opiskelukustannukset tietyin edelly-

tyksin ehdotetaan perustuslain 80 §:n
1 momentissa tarkoitetulla tavalla siirrettä-
väksi asetuksesta lain tasolle.

Lakiehdotuksen perustuslakiin ja erityisesti
perusoikeusjärjestelmään liittyviä säännöksiä
on pidettävä siten hyväksyttävinä ja välttä-
mättöminä, että se voidaan hallituksen mie-
lestä käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjes-
tyksessä. Hallitus pitää kuitenkin tärkeänä,
että perustuslakivaliokunnalle varataan tilai-
suus antaa esityksestä lausuntonsa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus
Laki

puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/1974) 4 §:n

1 momentin 6 kohta ja 10 a §, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 momentin 6 kohta laissa
490/1992 ja 10 a § laissa 228/2000, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 740/1994 ja 751/2000 sekä mainitussa
laissa 228/2000, uusi 7 a kohta, 7 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 572/1988, uusi
2 momentti ja lakiin uusi 8 d ja 10 b § seuraavasti:

2 §
Puolustusvoimien tehtävänä on:

— — — — — — — — — — — — — —
7 a) osaltaan huolehtia hallinnonalan kan-

sainvälisestä toiminnasta siten kuin siitä tar-
vittaessa puolustusministeriön asetuksella
säädetään;
— — — — — — — — — — — — — —

4 §
Puolustusvoimat käsittää:

— — — — — — — — — — — — — —
6) Maanpuolustuskorkeakoulun.

— — — — — — — — — — — — — —

7 §
— — — — — — — — — — — — — —

Aina määräajaksi täytettävään sotilasvir-
kaan nimitetyn uudelleen kouluttautumisen
tukemisesta on voimassa, mitä puolustusmi-
nisteriön asetuksella säädetään ja pääesikun-
nan päätöksellä etuuksien kertymisestä ja
hallinnoinnista tarkemmin määrätään.

8 d §
Sotilasasiamiehen, apulaissotilasasiamie-

hen ja sotilasedustajan tehtävään sekä vas-
taavaan kansainväliseen tehtävään määrätylle
ja näitä avustavalle henkilölle paikallisten
erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista
korvauksista sekä muista taloudellisista
etuuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä
ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallis-
ten erikoisolosuhteiden perusteella suoritet-
tavista korvauksista sekä muista etuuksista
annetussa laissa (651/1993) säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön

rinnastamisesta ulkoasiainhallinnon virka-
mieheen säädetään puolustusministeriön ase-
tuksella.

10 a §
Maanpuolustuskorkeakoulu on pääesikun-

nan alainen korkeakoulu. Maanpuolustuskor-
keakoulun opiskelijat hyväksyy Maanpuolus-
tuskorkeakoulun rehtori pääesikunnan mää-
räämien perusteiden ja johtosäännössä mää-
rätyn valintajärjestelmän mukaisesti. Opiske-
lijaksi upseerin koulutusohjelmaan voidaan
hyväksyä hakija, joka on enintään 26-
vuotias, lentäjäksi koulutettava kuitenkin
enintään 23-vuotias. Erityisistä syistä voi-
daan ikärajoista poiketa.

Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijan
opiskelu voidaan keskeyttää pitkäaikaisen
sairauden vuoksi, riittävän opintomenestyk-
sen puuttuessa tai muusta vastaavasta paina-
vasta syystä. Jos opiskelija on syyllistynyt ri-
kokseen tai muutoin sotilaan arvolle sopimat-
tomaan käyttäytymiseen, hänet voidaan erot-
taa. Opiskelijan opiskelun keskeyttämisestä
ja hänen erottamisestaan päättää rehtori.

Maanpuolustuskorkeakouluun opiskelijaksi
hakenut henkilö, jota ei ole 1 momentissa
tarkoitetussa menettelyssä hyväksytty opis-
kelijaksi, saa hakea Maanpuolustuskor-
keakoululta kirjallisesti oikaisua asiassa an-
nettuun päätökseen. Opiskelija saa hakea
Maanpuolustuskorkeakoululta oikaisua opin-
tosuorituksen arvosteluun ja vastaavaan opin-
toja koskevaan päätökseen.

Maanpuolustuskorkeakoulun päätökseen
haetaan muutosta valittamalla hallinto-
oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
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(586/1996) säädetään. Edellä 3 momentissa
tarkoitettuun päätökseen, johon saa hakea oi-
kaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen
haetaan muutosta valittamalla hallinto-
oikeudelta. Opintosuoritusten arvostelua
koskevaan oikaisumenettelyssä annettuun
päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta
valittamalla.

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee
1 momentissa tarkoitettua opiskelijaksi hy-
väksymistä tai 2 momentissa tarkoitettua
opintojen keskeyttämistä taikka opiskelijan
erottamista, ei saa hakea muutosta valittamal-
la.

Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä siellä
suoritettavista tutkinnoista ja annettavasta
muusta koulutuksesta samoin kuin
1 momentissa tarkoitetusta opiskelijan hy-
väksymismenettelystä, 2 momentissa tarkoi-
tettua opiskelun keskeyttämistä ja opiskelijan
erottamista koskevasta menettelystä sekä
3 momentissa tarkoitetusta oikaisumenette-
lystä säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella. Osa tutkintoihin johtavasta kou-
lutuksesta järjestetään puolustushaara-, asela-
ji- ja toimialakouluissa.

10 b §
Maanpuolustuskorkeakoulun valintako-

keessa suoraan tutkintoihin johtavaan koulu-
tukseen hyväksytyn on annettava kirjallinen
sitoumus siitä, että hän palvelee puolustus-
voimissa tai rajavartiolaitoksessa koulutuk-
sen alkamispäivästä tai tutkinnon suoritta-
mispäivästä lukien pääesikunnan määräämän
vähimmäisajan. Sotatieteiden tohtorin ja

yleisesikuntaupseerin tutkinnon osalta sitou-
mus koskee vain täysin palkkaeduin tapahtu-
vaa opiskelua.

Jos asianomainen palvelussitoumusaika-
naan irtisanoutuu tai irtisanotaan puolustus-
voimien palveluksesta taikka hänen opiske-
lunsa Maanpuolustuskorkeakoulussa keskey-
tetään tai hänet erotetaan muun syyn kuin
sairauden vuoksi, hänen on korvattava opis-
kelustaan valtiolle aiheutuneet kustannukset
niin kuin pääesikunta tarkemmin määrää.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

20 .
Mitä muualla laissa tai asetuksessa sääde-

tään opistoupseerista, koskee tämän lain
voimaan tultua soveltuvin osin myös määrä-
aikaisen nuoremman upseerin ja määräaikai-
sen reserviupseerin virassa palvelevaa vir-
kamiestä, jollei laissa tai asetuksessa muuta
säädetä.

Maanpuolustusopistossa tämän lain voi-
maan tullessa opiskeleva jatkaa ja opistoup-
seerin tutkinnon suorittanut täydentää opinto-
jaan opistoupseerille vahvistetun koulutusjär-
jestelmän mukaisesti pääesikunnan tarkem-
min määräämällä tavalla. Opiskelua jatketaan
ja täydennyskoulutusta annetaan valtioneu-
voston asetuksella säädettävässä puolustus-
haarakoulussa. Koulun johtaja on tämän kou-
lutuksen osalta Maanpuolustusopiston johta-
jan asemassa ja hänellä on tällöin sama toi-
mivalta kuin Maanpuolustusopiston johtajal-
la on tämän lain voimaan tullessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

—————

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam
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Liite
Rinnakkaistekstit

Laki

puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/1974) 4 §:n

1 momentin 6 kohta ja 10 a §, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 momentin 6 kohta laissa
490/1992 ja 10 a § laissa 228/2000, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 740/1994 ja 751/2000 sekä mainitussa
laissa 228/2000, uusi 7 a kohta, 7 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 572/1988, uusi
2 momentti ja lakiin uusi 8 d ja 10 b § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 §
Puolustusvoimien tehtävänä on:

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
7 a) osaltaan huolehtia hallinnonalan

kansainvälisestä toiminnasta siten kuin siitä
tarvittaessa puolustusministeriön asetuksel-
la säädetään;
— — — — — — — — — — — — — —

4 §
Puolustusvoimat käsittää:

— — — — — — — — — — — — — —
6) maanpuolustuskorkeakoulun ja maan-

puolustusopiston.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
6) Maanpuolustuskorkeakoulun.

— — — — — — — — — — — — — —

7 §
— — — — — — — — — — — — — —

Aina määräajaksi täytettävään sotilasvir-
kaan nimitetyn uudelleen kouluttautumisen
tukemisesta on voimassa, mitä puolustus-
ministeriön asetuksella säädetään ja pää-
esikunnan päätöksellä etuuksien kertymi-
sestä ja hallinnoinnista tarkemmin määrä-
tään.
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8 d §
Sotilasasiamiehen apulaissotilasasiamie-

hen ja sotilasedustajan tehtävään sekä vas-
taavaan kansainväliseen tehtävään määrä-
tylle ja näitä avustavalle henkilölle paikal-
listen erikoisolosuhteiden perusteella suori-
tettavista korvauksista sekä muista talou-
dellisista etuuksista on soveltuvin osin voi-
massa, mitä ulkomaanedustuksen virkamie-
hille paikallisten erikoisolosuhteiden perus-
teella suoritettavista korvauksista sekä
muista etuuksista annetussa laissa
(651/1993) säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön
rinnastamisesta ulkoasiainhallinnon virka-
mieheen säädetään puolustusministeriön
asetuksella.

10 a §
Maanpuolustuskorkeakoulu ja Maanpuo-

lustusopisto ovat pääesikunnan alaisia ope-
tuslaitoksia. Opetuslaitosten opiskelijat hy-
väksyy Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori
tai Maanpuolustusopiston johtaja pää-
esikunnan määräämien perusteiden ja johto-
säännössä määrätyn valintajärjestelmän
mukaisesti.

Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maan-
puolustusopiston opiskelijan opiskelu voi-
daan keskeyttää pitkäaikaisen sairauden
vuoksi, riittävän opintomenestyksen puuttu-
essa tai muusta vastaavasta painavasta syys-
tä. Jos opiskelija on syyllistynyt rikokseen
tai muutoin sotilaan arvolle sopimattomaan
käyttäytymiseen, hänet voidaan erottaa.
Opiskelijan opiskelun keskeyttämisestä ja
hänen erottamisestaan päättää opetuslaitok-
sen rehtori tai johtaja.

Opetuslaitokseen opiskelijaksi hakenut
henkilö, jota ei ole 1 momentissa tarkoite-
tussa menettelyssä hyväksytty opiskelijaksi,
saa hakea Maanpuolustuskorkeakoululta tai
Maanpuolustusopistolta kirjallisesti oi-
kaisua asiassa annettuun päätökseen. Opis-
kelija saa hakea opetuslaitoksen rehtorilta
tai johtajalta oikaisua opintosuorituksen ar-
vosteluun ja vastaavaan opintoja koskevaan
päätökseen.

10 a §
Maanpuolustuskorkeakoulu on pää-

esikunnan alainen korkeakoulu. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun opiskelijat hyväksyy
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori pää-
esikunnan määräämien perusteiden ja johto-
säännössä määrätyn valintajärjestelmän
mukaisesti. Opiskelijaksi upseerin koulu-
tusohjelmaan voidaan hyväksyä hakija, jo-
ka on enintään 26-vuotias, lentäjäksi koulu-
tettava kuitenkin enintään 23-vuotias. Eri-
tyisistä syistä voidaan ikärajoista poiketa.

Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijan
opiskelu voidaan keskeyttää pitkäaikaisen
sairauden vuoksi, riittävän opintomenestyk-
sen puuttuessa tai muusta vastaavasta pai-
navasta syystä. Jos opiskelija on syyllisty-
nyt rikokseen tai muutoin sotilaan arvolle
sopimattomaan käyttäytymiseen, hänet voi-
daan erottaa. Opiskelijan opiskelun kes-
keyttämisestä ja hänen erottamisestaan
päättää rehtori.

Maanpuolustuskorkeakouluun opiskeli-
jaksi hakenut henkilö, jota ei ole 1 momen-
tissa tarkoitetussa menettelyssä hyväksytty
opiskelijaksi, saa hakea Maanpuolustuskor-
keakoululta kirjallisesti oikaisua asiassa an-
nettuun päätökseen. Opiskelija saa hakea
Maanpuolustuskorkeakoululta oikaisua
opintosuorituksen arvosteluun ja vastaavaan
opintoja koskevaan päätökseen.
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Maanpuolustuskorkeakoulun ja Maan-
puolustusopiston päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeudelta siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään. Edellä 3 momentissa tarkoitet-
tuun päätökseen, johon saa hakea oikaisua,
ei saa hakea muutosta valittamalla. Oi-
kaisumenettelyssä annettuun päätökseen
haetaan muutosta valittamalla hallinto-
oikeudelta. Opintosuoritusten arvostelua
koskevaan oikaisumenettelyssä annettuun
päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutos-
ta valittamalla.

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka kos-
kee 1 momentissa tarkoitettua opiskelijaksi
hyväksymistä tai 2 momentissa tarkoitettua
opintojen keskeyttämistä taikka opiskelijan
erottamista, ei saa hakea muutosta valitta-
malla.

Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Maan-
puolustusopistosta sekä niissä suoritettavis-
ta tutkinnoista ja annettavasta muusta kou-
lutuksesta samoin kuin 1 momentissa tar-
koitetusta opiskelijan hyväksymismenette-
lystä sekä 2 momentissa tarkoitettua opiske-
lun keskeyttämistä ja opiskelijan erottamis-
ta koskevasta menettelystä säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

Maanpuolustuskorkeakoulun päätökseen
haetaan muutosta valittamalla hallinto-
oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölais-
sa (586/1996) säädetään. Edellä
3 momentissa tarkoitettuun päätökseen, jo-
hon saa hakea oikaisua, ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. Oikaisumenettelyssä an-
nettuun päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeudelta. Opintosuoritus-
ten arvostelua koskevaan oikaisumenette-
lyssä annettuun päätökseen ei kuitenkaan
saa hakea muutosta valittamalla.

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka kos-
kee 1 momentissa tarkoitettua opiskelijaksi
hyväksymistä tai 2 momentissa tarkoitettua
opintojen keskeyttämistä taikka opiskelijan
erottamista, ei saa hakea muutosta valitta-
malla.

Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä siellä
suoritettavista tutkinnoista ja annettavasta
muusta koulutuksesta samoin kuin
1 momentissa tarkoitetusta opiskelijan hy-
väksymismenettelystä, 2 momentissa tar-
koitettua opiskelun keskeyttämistä ja opis-
kelijan erottamista koskevasta menettelystä
sekä 3 momentissa tarkoitetusta oikaisume-
nettelystä säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. Osa tutkintoihin johta-
vasta koulutuksesta järjestetään puolustus-
haara-, aselaji- ja toimialakouluissa.

10 b §
Maanpuolustuskorkeakoulun valintako-

keessa suoraan tutkintoihin johtavaan kou-
lutukseen hyväksytyn on annettava kirjalli-
nen sitoumus siitä, että hän palvelee puo-
lustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa
koulutuksen alkamispäivästä tai tutkinnon
suorittamispäivästä lukien pääesikunnan
määräämän vähimmäisajan. Sotatieteiden
tohtorin ja yleisesikuntaupseerin tutkinnon
osalta sitoumus koskee vain täysin palkka-
eduin tapahtuvaa opiskelua.

Jos asianomainen palvelussitoumusaika-
naan irtisanoutuu tai irtisanotaan puolus-
tusvoimien palveluksesta taikka hänen opis-
kelunsa Maanpuolustuskorkeakoulussa kes-
keytetään tai hänet erotetaan muun syyn
kuin sairauden vuoksi, hänen on korvattava
opiskelustaan valtiolle aiheutuneet kustan-
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nukset niin kuin pääesikunta tarkemmin
määrää.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 20 .
Mitä muualla laissa tai asetuksessa sää-

detään opistoupseerista, koskee tämän lain
voimaan tultua soveltuvin osin myös mää-
räaikaisen nuoremman upseerin ja määrä-
aikaisen reserviupseerin virassa palvelevaa
virkamiestä, jollei laissa tai asetuksessa
muuta säädetä.

Maanpuolustusopistossa tämän lain voi-
maan tullessa opiskeleva jatkaa ja opis-
toupseerin tutkinnon suorittanut täydentää
opintojaan opistoupseerille vahvistetun
koulutusjärjestelmän mukaisesti pääesikun-
nan tarkemmin määräämällä tavalla. Opis-
kelua jatketaan ja täydennyskoulutusta an-
netaan valtioneuvoston asetuksella säädet-
tävässä puolustushaarakoulussa. Koulun
johtaja on tämän koulutuksen osalta Maan-
puolustusopiston johtajan asemassa ja hä-
nellä on tällöin sama toimivalta kuin
Maanpuolustusopiston johtajalla on sää-
dösten mukaisesti tämän lain voimaan tul-
lessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

———


