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Puolustusvoimat 100 -tapahtumia juhlavuonna 2018
4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati, Seinäjoki
6.12. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati, Mikkeli

30.5.–4.6. Puolustusvoimat 100 -juhlaviikko, Helsinki

Puolustusvoimat 100 -kesäkiertue

Puolustusvoimat 100 -taistelunäytöskiertue

9.2. Itsenäisen Suomen kenttätykistön ja Tykistökoulun 100-vuotisjuhla, Helsinki
22.2. Maavoimien vuosipäivä, Tampere
24.2. Jääkäreiden kotiinpaluun 100-vuotisjuhla, Vaasa
6.3. Ilmavoimien vuosipäivä, Helsinki
16.–17.6. Ilmavoimat 100 vuotta -juhlalentonäytös, Jyväskylä
8.–9.7. Merivoimien vuosipäivä, Turku
30.7.–4.8. Hamina Tattoo 2018
27.11. Puolustusvoimat 100 -juhlakonsertti, Helsinki

Intti tutuksi – avoimet ovet -tapahtumia Puolustusvoimien joukko-osastoissa toukokuussa

Vartioparaatit ja MIL-Espa-konsertit Helsingissä touko-elokuussa

Suomen sotahistoriaa Sotamuseossa
Sotamuseo tallentaa kokoelmiinsa Suomen sota- ja asehisto-
riaan sekä Puolustusvoimien vaiheisiin liittyviä esineitä ja kuvia 
sekä esittelee niitä yleisölle näyttelyissään. Sotamuseon näytte-
lyissä vierailee vuosittain yli 80 000 kävijää, ja sen kuva-, kokoel-
ma- ja tietopalveluja käyttävät lisäksi tuhannet muut asiakkaat.
 Sotamuseon näyttelyt sijaitsevat Suomenlinnassa. Puolustus-
voimien 100-vuotisjuhlavuonna Sotamuseo toteuttaa uuden 
näyttelyn, joka avautuu yleisölle 9.5.2018. Kahteen rakennuk-
seen, Sotamuseon Maneesiin ja Kuntomaneesiin, sijoittuva 
näyttely kertoo Suomen itsenäisyyden aikana käymistä sodista 
sekä Puolustusvoimien toiminnasta sotien jälkeisestä ajasta 
nykyhetkeen. Avoinna on lisäksi Sotamuseon sukellusvene 
Vesikko. 
 Puolustusvoimien juhlavuonna ilmestyy myös uusi, Puolustus-
voimien 100-vuotista historiaa esittelevä julkaisu.K
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Lisätiedot: 
puolustusvoimat.fi/100

@Puolustusvoimat
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4.6. Seinäjoki
6.6. Tampere
7.6. Hämeenlinna
8.6. Lahti

9.8. Joensuu
10.8. Kouvola
16.8. Rovaniemi
17.8. Oulu

9.6. Mikkeli
13.6. Kuopio
15.6. Lappeenranta
16.6. Jyväskylä

18.8. Kajaani
23.8. Helsinki
24.8. Raasepori
25.8. Turku

18.7. Pori (SuomiAreena)
9.8. Joensuu (Kesäkiertue)

7.–8.9. Lahti 
(Kokonaisturvallisuus-messut)

17.8. Oulu (Kesäkiertue)
25.8. Turku (Kesäkiertue)

MAANPUOLUSTUS
KUULUU KAIKILLE



Puolustusvoimien tehtävät ovat

Maavoimat vastaa Suomen maa-alueen 
puolustamisesta ja toteuttaa kaikkia Puo-
lustusvoimien tehtäviä. 
 Maavoimat järjestää vuosittain ympäri 
Suomea noin 250 kunnassa kutsunnat, 
joihin osallistuu yli 30 000 nuorta, ja pitää 
samalla yhteyttä paikallishallintoon. Varus-
miehiä ja vapaaehtoisia naisia koulutetaan 
vuosittain Maavoimien kahdeksassa jouk-
ko-osastossa noin 20 000.
 Koko valtakunnan puolustaminen poh-
jautuu asevelvollisuuden kautta tuotettuun 
laajaan, suorituskykyiseen ja tarvittaessa 
nopeasti käytettävissä olevaan reserviin.  
Reserviläisten osaamista ylläpidetään ker-
tausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa har-
joituksissa, joissa koulutetaan vuosittain 
yhteensä lähes 20 000 reserviläistä. Muuta 
yhteiskuntaa Maavoimat tukee antamalla 
vuosittain yli 400 kertaa virka-apua muille 
viranomaisille.
 Maavoimat johtaa pääosan Puolustusvoi-
mien kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallin- 
nan operaatioista ja kouluttaa sekä varustaa 
kriisinhallintatehtäviin lähetettävät joukot.

Merivoimien tehtävä on alueellisen koske-
mattomuuden valvonta ja turvaaminen, me-
rellisen hyökkäyksen torjunta sekä meriyh-
teyksien turvaaminen. Merivoimat valvoo ja 
turvaa Suomen merialueita ympäri vuoden 
merivalvontajärjestelmillä ja aluksilla yhdes-
sä muiden puolustushaarojen ja merellisten 
viranomaisten kanssa. Merivoimat osallistuu 
Itämeren monikansalliseen valvontaan.
 Merivoimat tukee muita viranomaisia ja 
osallistuu kansainvälisen avun antamiseen 
sekä kriisinhallintaan. 
 Laivasto- ja rannikkojoukkojen osaamis-
ta ylläpidetään päivittäisessä toiminnassa, 
kansallisissa ja kansainvälisissä harjoituksissa 
sekä kertausharjoituksissa. Merivoimat kou-
luttaa varusmiehistä vuosittain noin 3 400 
reserviläistä.

Ilmavoimien päätehtävä on ilmoitse ta-
pahtuvan hyökkäyksen ennaltaehkäisy ja 
torjunta.
 Ilmavoimat ylläpitää kykyä toteuttaa il-
maoperaatioita ja johtaa ilmapuolustusta 
valtakunnallisesti. Ilmavoimat on alueval-
vontaviranomainen, joka vastaa ilmatilan 
valvonnasta ja ilmoitse tapahtuvien alue-
loukkausten torjunnasta. 
 Rauhan aikana toiminnassa korostuvat 
Suomen alueellisen koskemattomuuden 
valvonta ja turvaaminen. Sotilaallisen kriisin 
aikana Ilmavoimien keskeisin tehtävä on 
hävittäjätorjunta. Ilmavoimat myös tukee 
kaikkien puolustushaarojen taistelua ilmasta 
maahan -aseiden vaikutuksella.
 Ilmavoimat antaa virka-apua muille viran-
omaisille ja tukee yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaamisessa, pitää yllä 
valmiutta kansainvälisen avun antamiseen 
ja vastaanottamiseen sekä vastaa osallistu-
misesta sille käskettyihin kriisinhallintatehtä-
viin. Ilmavoimissa työskentelee noin 2 000  
sotilas- ja siviilihenkilöä. Puolustushaara 
kouluttaa vuosittain noin 1 300 varusmiestä. 

• Suomen sotilaallinen puolustaminen 
 – valvoa maa- ja vesialuetta sekä turvata alueellinen   
  koskemattomuus
 – taata kansan elinmahdollisuudet, perusoikeudet ja turvata  
  valtiojohdon toimintavapaus sekä laillinen 
  yhteiskuntajärjestys
 – antaa sotilaskoulutusta, ohjata vapaaehtoista maanpuolus- 
  tuskoulutusta sekä edistää maanpuolustustahtoa

• Muiden viranomaisten tukeminen

• Osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen

• Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen   
 kriisinhallintaan

Puolustusvoimat 100 vuotta

Puolustusvoimain komentaja 

kenraali Jarmo Lindberg

Yleinen asevelvollisuus
Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen 
vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jo-
na hän täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu 
varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liike-
kannallepanon aikainen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja 
palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Asevelvollinen on palveluksessa, 
kuuluu reserviin tai varareserviin.
 Varusmieskoulutuksella tuotetaan Puolustusvoimien sodan ajan jou-
kot. Varusmiespalvelusaika on joko 165, 255 tai 347 päivää. Reservin 
kertausharjoituksilla varusmiesaikana annettua koulutusta ylläpidetään 
ja täydennetään sekä mahdollistetaan sotilaallisen valmiuden joustava 
kohottaminen. Reservissä oleva asevelvollinen on velvollinen osallistu-
maan kertausharjoituksiin varusmieskoulutuksesta riippuen 80, 150 
tai 200 päivän ajaksi. Normaaliolojen vakavassa häiriötilanteessa tai 
poikkeusoloissa puolustusvalmiutta voidaan kohottaa kertausharjoi-
tuksilla, ylimääräisellä palveluksella tai liikekannallepanolla.

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus
Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen pääsemisen edellytyksenä on 
Suomen kansalaisuus, 18–29 vuoden ikä sekä terveydentilan ja mui-
den henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen. 
Naisten koulutuksen sisältö on sama kuin muilla varusmiehillä. Palve-
luksen jälkeen naiset siirretään reserviin sekä määrätään kertausharjoi-
tuksiin samoin perustein kuin miehetkin, ja he ovat asevelvollisuuslain 
alaisia sen vuoden loppuun, jona täyttävät 60 vuotta.

Puolustusvoimat täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlistamme 
merkkivuottamme yli 120 tapahtumassa ympäri Suomea. 
 Puolustusvoimilla on ollut tärkeä tehtävä Suomen itsenäi-
syyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamisessa läpi 
historian sekä rauhan että sotien aikana. 
 Maanpuolustus kuuluu kaikille. Suomen puolustuksen perus-
ta on olosuhteisiimme ja tarpeisiimme rakennettu Suomen mal-
li. Sen kulmakivinä ovat asevelvollisuus, uskottava, koko maan 
kattava puolustus ja sotilasliittoihin kuulumattomuus. Taustalla 
on kansalaisten luja maanpuolustustahto. Puolustuskyky koos-
tuu Maavoimien, Merivoimien ja Ilmavoimien suorituskyvyistä 
sekä yhteisistä suorituskyvyistä. Puolustuskykyä ylläpidetään ja 
osoitetaan vuoden jokaisena päivänä ja hetkenä.
 Eduskunnan kesällä 2017 hyväksymä valtioneuvoston puo-
lustusselonteko linjaa puolustuksemme kehittämisen pitkälle 
ensi vuosikymmenelle. Painopisteinä ovat joukkojen valmius, 
koulutus, puolustushaarojen käytöstä poistuvien suorituskykyjen 
korvaaminen, tiedustelu, kyberpuolustus ja kauaskantoinen 
tulivaikutus. Toimeenpanemalla selonteon linjaukset puolustus-
kykymme säilyy myös tulevaisuudessa.


