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Laki
Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain (1121/2008) 16 §, sellaisena

kuin se on osaksi laissa 950/2017, seuraavasti:

16 §

Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin sekä upseerin virkaan johtaviin 
opintoihin asetettavat lisävaatimukset

Kelpoinen opiskelijaksi sotatieteellisiin opintoihin, jotka johtavat pelkästään alempaan
tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, on henkilö, joka on suorittanut
ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon tai
saanut ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaa-
viin korkeakouluopintoihin tai jolla Maanpuolustuskorkeakoulu toteaa muutoin olevan
opintoja varten vastaavat tiedot ja valmiudet.

Kelpoinen opiskelijaksi sotatieteellisiin opintoihin, jotka johtavat pelkästään ylempään
korkeakoulututkintoon, on henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulu-
tutkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai soveltuvan ulkomaisen koulutuk-
sen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
taikka jolla Maanpuolustuskorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät
tiedot ja valmiudet.

Upseerin virkaan johtaviin opintoihin otettavalta vaaditaan lisäksi, että hän on:
1) Suomen kansalainen;
2) ennen opintojen aloittamista saanut reservin upseerin koulutuksen;
3) terveydentilaltaan Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tehtävien asianmukai-

sen hoitamisen kannalta sopiva;
4) Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tehtävissä edellytettävällä tavalla nuhtee-

ton ja muutoinkin luotettava henkilö, jolla ei ole sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai
muuta turvallisuusselvityslain (726/2014) 3 §:n 1 momentin 9 a kohdassa tarkoitettua ul-
komaansidonnaisuutta, joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta,
maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita taikka palvelusturvallisuutta Puolus-
tusvoimissa tai Rajavartiolaitoksessa eikä muitakaan sidonnaisuuksia, jotka vaarantavat
tehtävien asianmukaista ja riippumatonta hoitamista;

5) enintään 26-vuotias, lentäjäksi koulutettava kuitenkin enintään 23-vuotias.
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori voi muualla aikaisemmin suoritetun tutkinnon tai

muiden opintojen vuoksi taikka muusta vastaavasta erityisestä syystä myöntää poikkeuk-
sen 3 momentin 5 kohdassa säädetystä vaatimuksesta.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.
Tämän lain voimaan tullessa upseerin virkaan johtavia opintoja jo suorittavaan sovel-

letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lakia sovelletaan niihin
opiskelijavalintoihin, jotka tehdään lain voimaantultua.
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