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Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja puolustusvoimista
annettuja lakeja. Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on yksi viidestätoista suomalaisesta
yliopistosta. MPKK antaa suomalaisen tutkintojärjestelmän mukaisia tutkintoja kaikilla
Bolognan prosessin mukaisilla koulutustasoilla. MPKK antaa myös tohtorintutkintoja, mitä
pidetään
eurooppalaisessa
kontekstissa
yhtenä
keskeisenä
tunnusmerkkinä
yliopistostatuksesta.
Tämän
perusteella
UNIFI
pitää
tärkeänä,
että
Maanpuolustuskorkeakoulua (MPKK) säätelevällä lailla on täysi rinnastus yliopistolakiin ja
että lainsäädäntö takaa sille muiden yliopistojen kanssa yhdenvertaisen aseman. UNIFI
perustaa lausuntonsa tähän tärkeään lähtökohtaan.
Suomen yliopistoissa ei tehdä erottelua niin sanottujen tieteellisten ja ammatillisten
opintojen välillä, vaan ne muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Valtioneuvoston
asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määritellään tavoitteet alemmalle ja
ylemmälle korkeakoulututkinnolle. Tavoitteet koskevat opinnoissa saatavia valmiuksia,
oman alan seuraamis‐ ja kehittämisvalmiuksia sekä tieteellisen ajattelun ja taiteellisen työn
edellyttämiä valmiuksia, työelämän kehittämis‐ ja asiantuntijavalmiuksia sekä viestinnällisiä
valmiuksia. Kyse on tieteellisistä ja ammatillisista valmiuksista, joiden erottelu on
yliopistollisen koulutuksen kyseessä ollen mahdotonta ja tarpeetonta. UNIFI vastustaa
voimakkaasti aloitetta järjestää koulutus MPKK:ssa muista yliopistoista poikkeavalla tavalla.
Lakiesityksessä
puolustusministeriön
uudeksi
tehtäväksi
säädettäisiin
Maanpuolustuskorkeakoulun tiedepoliittinen ohjaus. UNIFI ei kannata tätä. MPKK:n
ohjauksen tulee säilyä kokonaisuudessaan yhden tahon alaisuudessa. Korkeakoulu tuottaa
tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa koulutusta. Näiden perustehtävien
erottamista ohjauksellisesti toisistaan ei voida pitää millään tavoin tarkoituksenmukaisena.
Maanpuolustuskorkeakoulua säätelevää lakia uudistettaessa tulee huolehtia siitä, että
korkeakoululla on edellytykset muiden yliopistojen tapaan kerätä budjettivarojen
ulkopuolista rahoitusta ja siten laajentaa ja monipuolistaa rahoituspohjaansa. Tämä
mahdollistaisi tieteellisen tutkimuksen vahvistamisen kilpaillun rahoituksen turvin.
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Korkeakoululta tulee myös poistaa esteet myydä ainutlaatuista osaamistaan kysyntää
vastaavasti.
Puolustusvoimista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännöksiä viroista ja virkojen
täyttömenettelystä. Virantäyttöprosessit ovat hallinnollisesti raskaita ja kalliita. UNIFI
esittääkin harkittavaksi arvonimien käyttöä virkojen asemesta.
UNIFI pitää tärkeänä, että Maanpuolustuskorkeakoulun nimi muutettaisiin lakimuutoksen
yhteydessä Maanpuolustusyliopistoksi (MY). Myös tällä viestitettäisiin siitä asemasta, joka
Maanpuolustuskorkeakoululla on osana yliopistolaitostamme.
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