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Puolustusvoimien Suomi 100 -juhlakonsertti
20.11. Tampere, 21.11. Helsinki, 22.11. Lahti

Rovaniemi

6.12. Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati, Kuopio
Vartioparaatit ja MIL-Espa-konsertit Helsingissä touko-elokuussa
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Försvarsmakten

•

The Finnish Defence Forces
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Kuopio
Vaasa
Vasa

Sotilasmusiikkia sieluun ja sydämeen
Puolustusvoimien sotilasmusiikkialaa edustavat maavoimissa
Kaartin soittokunta, Rakuunasoittokunta, Lapin sotilassoittokunta ja Puolustusvoimien varusmiessoittokunta, merivoimissa
Laivaston soittokunta, sekä ilmavoimissa Ilmavoimien soittokunta (Ilmavoimien Big Band).
Sotilassoittokunnat ovat maamme ainoita ammattipuhallinorkestereita ja vanhin, Kaartin soittokunta, on toiminut jo
vuodesta 1819 lähtien. Varusmiessoittokuntaan valitaan soittajat pääsykokeiden kautta. Vuosittain varusmiespalveluksensa
suorittaa noin 80 lahjakasta muusikkoa, ääni- ja valoteknikkoa
tai media-alan osaajaa. Juhlavuonna 2017 sotilasmusiikkiala on
vahvasti mukana Puolustusvoimien Suomi 100 -tapahtumissa.
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TUSVOIMISTA 2017
TASKUTIETOA PUOLUS

Valmius ylläpidetään turvallisuusympäristön edellyttämällä tavalla. Puolustusvoimien strategisten suorituskykyhankkeiden, merivoimien Laivue 2020:n ja ilmavoimien hävittäjien korvaamisen
valmisteluita jatketaan. Kotimaan puolustusta tuetaan kahdenja monenvälisellä puolustusyhteistyöllä, jonka puitteissa osallistutaan kansainvälisiin harjoituksiin. Osallistumista sotilaallisiin
kriisinhallintaoperaatioihin jatketaan. Valtioneuvoston puolustusselonteko linjaa Suomen puolustuskyvyn käytön ja ylläpidon
sekä Puolustusvoimien kehittämisen ensi vuosikymmenelle.

Suomen sotilaallinen puolustaminen
• maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä 		
alueellisen koskemattomuuden turvaaminen
• kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja
valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja laillisen
yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen
• sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen sekä
maanpuolustustahdon edistäminen
Muiden viranomaisten tukeminen
• virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi,
terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä
muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi
• pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi
tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja
• osallistuminen avun antamiseen toiselle valtiolle terrori-iskun,
luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun 		
vastaavan tapahtuman johdosta
Osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan

Puolustusvoimain komentaja

kenraali Jarmo Lindberg

Merivoimat

Maavoimat puolustaa koko valtakunnan
maa-aluetta ja toteuttaa kaikkia puolustusvoimien tehtäviä.
Koko valtakunnan puolustaminen pohjautuu asevelvollisuuden kautta tuotettuun
laajaan reserviin. Maavoimien kahdeksassa
joukko-osastossa koulutetaan vuosittain
noin 20 000 varusmiestä ja vapaaehtoista
naista. Reservin osaamista ylläpitävissä kertausharjoituksissa koulutetaan vuosittain
tuhansia reserviläisiä.
Maavoimat tukee muuta yhteiskuntaa
antamalla vuosittain yli 400 kertaa virka-apua muille viranomaisille.
Maavoimat johtaa pääosan puolustusvoimien kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioista ja kouluttaa sekä
varustaa kriisinhallintatehtäviin lähetettävät
joukot.

Ilmavoimat

Jarkko Tahvanainen

Maavoimat

Jaakko Ala-Hiiro

Vuonna 2016 Puolustusvoimien toiminnan painopisteenä oli
valmiuden kehittäminen turvallisuusympäristön muutosta vastaavaksi. Alueellinen koskemattomuus ylläpidettiin valvonta- ja
turvaamistoimenpitein. Puolustusvoimat antoi vuonna 2016 virka-apua lähes 600 kertaa. Pääosa virka-aputehtävistä kohdistui
sodanaikaisten sotilasräjähteiden raivaamiseen. Puolustusvoimat
jatkoi osallistumistaan sotilaalliseen kriisinhallintaan. Vuonna
2016 enimmillään yli 500 suomalaista sotilasta palveli 14 erillisessä kriisinhallintaoperaatiossa ympäri maailmaa.

Puolustusvoimien tehtävät

Tatu Pääskynen

Katsaus Puolustusvoimien
toimintaan

Merivoimien tehtäviä ovat alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen, merellisen hyökkäyksen torjunta sekä meriyhteyksien turvaaminen. Suomen merialueita
valvotaan ja turvataan ympäri vuoden merivalvontajärjestelmillä ja aluksilla yhdessä
muiden puolustushaarojen ja merellisten
viranomaisten kanssa. Lisäksi merivoimat
osallistuu Itämeren monikansalliseen valvontaan.
Merivoimien valmiuden tavoitteena on
suoriutua lakisääteisistä tehtävistä, tukea
muita viranomaisia ja osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan. Laivasto- ja rannikkojoukkojen osaamista ylläpidetään
päivittäisessä toiminnassa, kansallisissa ja
kansainvälisissä harjoituksissa sekä kertausharjoituksissa. Merivoimat kouluttaa varusmiehistä vuosittain noin 3 400 reserviläistä.

Ilmavoimien päätehtävä on ilmoitse tapahtuvan hyökkäyksen ennaltaehkäisy ja torjunta.
Ilmavoimat ylläpitää kykyä toteuttaa ilmaoperaatioita ja johtaa ilmapuolustusta
valtakunnallisesti. Ilmavoimat on aluevalvontaviranomainen, joka vastaa ilmatilan
valvonnasta ja ilmoitse tapahtuvien alueloukkausten torjunnasta.
Rauhan aikana toiminnassa korostuvat
alueellisen koskemattomuuden valvonta
ja turvaaminen sekä ilmatilan loukkauksiin
puuttuminen.
Ilmavoimat antaa virka-apua muille viranomaisille ja tukee yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa sekä vastaa
osallistumisesta ilmavoimille käskettyihin
kriisinhallintatehtäviin.

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus

Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta,
sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu varusmiespalvelus,
kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan
ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Asevelvollinen on palveluksessa, kuuluu reserviin tai varareserviin.
Varusmieskoulutuksella tuotetaan puolustusvoimien sodan ajan joukot. 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 osallistumaan kertausharjoituksiin varusmieskoulutuksesta riippuen 80, 150 tai 200 päivän ajaksi.
Normaaliolojen vakavassa häiriötilanteessa tai poikkeusoloissa puolustusvalmiutta voidaan kohottaa ylimääräisellä palveluksella tai liikekannallepanolla.

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen pääsemisen edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, 18–29 vuoden ikä sekä terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus
sotilaskoulutukseen. Naisten koulutuksen sisältö on sama kuin
muilla varusmiehillä. Palveluksen jälkeen naiset siirretään reserviin sekä määrätään kertausharjoituksiin samoin perustein kuin
miehetkin, ja he ovat asevelvollisuuslain alaisia sen vuoden loppuun, jona täyttävät 60 vuotta.

Valtteri Nevalainen

Yleinen asevelvollisuus

