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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasopetuslaitoksis
ta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan sotilasopetuslaitok
sista annettua lakia muutettavaksi toimiupsee
reiden koulutusjärjestelmän kehittämisen joh
dosta. Uuden koulutusjärjestelmän mukaan 
opiskelunsa aloittaneet toimiupseerit suoritta
vat opistotasoisen opistoupseerin tutkinnon. 
Ensimmäisen uusimuotoisen koulutuksen suo
rittaneet valmistuvat vuoden 1991 kesäkuun 

lopulla. Mainittuun ajankohtaan mennessä on 
kaikki nykyiset toimiupseerien virat tarkoitus 
muuttaa opistoupseerin viroiksi. Esityksessä 
ehdotetaan lähinnä teknisluonteisena muutok
sena korvattavaksi toimiupseerinimike opis
toupseerinimikkeellä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 
päivänä kesäkuuta 1991. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Sotilasopetuslaitoksista annetun lain 4 §:n 
(93/74) mukaan päällystöopiston sekä meriso
takoulun ja ilmasotakoulun toimiupseeriosas
tojen tehtävänä on antaa toimiupseerin toi
meen vaadittava tietopuolinen ja käytännölli
nen koulutus. Toimiupseerien jatkokoulutusta 
voidaan antaa myös muissa kuin 1 momentissa 
mainituissa sotilasopetuslaitoksissa. 

Vuoden 1989 alusta toimiupseerien koulutus 
on mukautettu keskiasteen koulunuudistukseen 
siten, että entinen kolmetoista kuukautta kes
tänyt alempi toimiupseerin virkatutkintoon 
johtanut koulutus ja vuoden kestänyt ylempään 
toimiupseerin virkatutkintoon johtanut koulu
tus on yhdistetty uudeksi kaksi ja puoli vuotta 
käsittäväksi opistoupseerin tutkintoon johta
vaksi koulutukseksi. Uusi koulutusaika jakaan
tuu kahteen vuosikurssiin ja niiden väliseen 
puolen vuoden harjoittelujaksoon. Uuden kou
lutusjärjestelmän kautta valmistuvat suoritta
vat opistoasteen tutkinnon. Ensimmäiset uuden 
tutkinnon suorittaneet oppilaat valmistuvat 28 
päivänä kesäkuuta 1991 opistoupseereiksi. 
Mainittuun päivämäärään mennessä on tarkoi
tus muuttaa kaikki nykyiset toimiupseerin virat 
vastaaviksi opistoupseerin viroiksi. 
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Edellä olevasta johtuen lakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että päällystöopistossa, 
merisotakoulussa ja ilmasotakoulussa suoritet
taisiin opistoupseerin tutkinto ja annettaisiin 
jatko- ja täydennyskoulutusta. Edellä mainit
tuun tutkintoon johtavaa koulutusta sekä jat
ko- ja täydennyskoulutusta opistoupseereille 
voitaisiin kuitenkin pääesikunnan hyväksymäl
lä tavalla antaa muuallakin kuin edellä maini
tuissa sotilasopetuslaitoksissa kuten nykyisin
kin. 

2. Esityksen taloudelliset ja orga
nisatoriset vaikutukset 

Koulutusjärjestelmän uudistamisesta ei ai
heudu merkittäviä välittömiä kustannuksia. 
Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 15 päi
vänä kesäkuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
sotilasopetuslaitoksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sotilasopetuslaitoksista 21 päivänä tammikuuta 1966 annetun lain (15/66) 4 §, 

sellaisena kuin se on 1 päivänä helmikuuta 1974 annetussa laissa (93/74) seuraavasti: 

4 § 
Päällystöopistossa, merisotakoulussa ja ilma

sotakoulussa suoritetaan opistoupseerin vir
kaan vaadittava tutkinto sekä annetaan opis
toupseereille jatko- ja täydennyskoulutusta. 

Opistoupseerin tutkintoon johtavaa koulu
tusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta voi
daan pääesikunnan hyväksymällä tavalla antaa 

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1991 

myös muualla kuin 1 momentissa mainituissa 
sotilasopetuslaitoksissa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
1991. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Puolustusministeri Elisabeth Rehn 
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Laki 
sotilasopetuslaitoksista annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sotilasopetuslaitoksista 21 päivänä tammikuuta 1966 annetun lain (15/66) 4 §, 

sellaisena kuin se on 1 päivänä helmikuuta 1974 annetussa laissa (93/74) seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Päällystöopiston sekä merisotakoulun ja il

masotakoulun toimiupseeriosastojen tehtävänä 
on antaa toimiupseerin toimeen vaadittava 
tietopuolinen ja käytännöllinen koulutus. 

Toimiupseerin jatkokoulutusta voidaan an
taa myös muissa kuin 1 momentissa mainituis
sa sotilasopetuslaitoksissa. 

Ehdotus 

4 § 
Päällystöopistossa, merisotakoulussa ja ilma

sotakoulussa suoritetaan opistoupseerin virkaan 
vaadittava tutkinto sekä annetaan opistoupsee
reille jatko- ja täydennyskoulutusta. 

Opistoupseerin tutkintoon johtavaa koulutusta 
sekä jatko- ja täydennyskoulutusta voidaan pää
esikunnan hyväksymällä tavalla antaa myös 
muualla kuin 1 momentissa mainituissa sotila
sopetuslaitoksissa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1991 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 




