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Försvarsmaktens Finland 100-jubileumskonsert
20.11 Tammerfors, 21.11 Helsingfors, 22.11 Lahtis
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Rovaniemi

6.12 Självständighetsdagens riksparad, Kuopio
Vaktparader och MIL-Espa konserter i Helsingfors från maj
till augusti
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The Finnish Defence Forces
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Kuopio
Vaasa
Vasa

Militärmusik för själ och hjärta
Försvarsmakten har sju musikkårer som ansvarar för militärmusiken. Vid armén är det Gardets musikkår, Dragonmusikkåren,
Lapplands militärmusikkår och Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår, vid marinen Flottans musikkår och vid flygvapnet Flygvapnets musikkår (Flygvapnets Big Band).
Militärmusikkårerna är Finlands enda professionella blåsorkestrar och den äldsta av dem, Gardets musikkår, har verkat ända sedan 1819. Musikerna till värnpliktsmusikkåren väljs genom
inträdesprov. Varje år genomför ungefär 80 begåvade musiker,
ljud- och ljustekniker samt proffs inom mediebranschen sin
militärtjänstgöring. Under jubileumsåret 2017 är militärmusiken
starkt närvarande vid Försvarsmaktens Finland 100-evenemang.
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OM FÖRSVARSMAKTEN
FAKTA I FICKFORMAT

Det militära försvaret av Finland
• övervakning av landområdena, vattenområdena och 		
luftrummet samt tryggande av den territoriella integriteten
• tryggande av befolkningens livsbetingelser, de
grundläggande fri- och rättigheterna och statsledningens
handlingsfrihet samt försvar av den lagliga samhällsordningen
• givande av militär utbildning och styrning av den frivilliga
försvarsutbildningen samt stärkande av försvarsviljan
Stödet till andra myndigheter
• handräckning för upprätthållande av allmän ordning och
säkerhet, för förhindrande och avbrytande av terroristbrott
samt för skyddande av samhället i övrigt
• deltagande i räddningsverksamheten genom
att tillhandahålla utrustning, personalresurser och
sakkunnigtjänster som behövs i räddningsverksamheten
• deltagande i lämnande av bistånd till en annan stat till följd av
en terroristattack, en naturkatastrof, en storolycka eller någon
annan motsvarande händelse
Deltagande i internationell krishantering

Kommendören för försvarsmakten

general Jarmo Lindberg

Marinen

Armén försvarar hela rikets landområde och
genomför alla uppgifter som försvarsmakten har.
Försvaret av hela riket utgår från den omfattande reserven som produceras genom
värnplikten. Vid arméns åtta truppförband
utbildas årligen ungefär 20 000 beväringar
och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst.
Vid repetitionsövningarna som upprätthåller
reservens kunnande och kompetens utbildas årligen tusentals reservister.
Armén stöder det övriga samhället genom att årligen ge handräckning över 400
gånger till de andra myndigheterna.
Armén leder huvuddelen av försvarsmaktens internationella militära krishanteringsoperationer och utbildar samt utrustar
de trupper som sänds till krishanteringsuppdrag.

Flygvapnet

Jarkko Tahvanainen

Armén

Jaakko Ala-Hiiro

Tyngdpunkten i försvarsmaktens verksamhet år 2016 låg på
strävandena att utveckla beredskapen så att den motsvarar förändringen i säkerhetsmiljön. Den territoriella integriteten upprätthölls genom övervakning och tryggande åtgärder. År 2016 gav
försvarsmakten handräckning nästan 600 gånger. Största delen
av handräckningsuppgifterna gällde röjning av krigstida militära
sprängmedel. Försvarsmakten fortsatte sitt deltagande i militär
krishantering. År 2016 tjänstgjorde som mest över 500 finländska
soldater i 14 olika krishanteringsoperationer runt om i världen.
Beredskapen upprätthålls på det sätt som säkerhetsmiljön
förutsätter. Förberedelserna för försvarsmaktens strategiska prestationsförmågeprojekt, marinens Flottilj 2020 och ersättandet
av flygvapnets jaktplan, fortsätter. Försvaret av hemlandet stöds
genom bilateralt och multilateralt försvarssamarbete, inom ramen
för vilket man deltar i internationella övningar. Deltagandet i militära krishanteringsoperationer fortsätter. Statsrådets försvarsredogörelse drar upp riktlinjer för användningen och upprätthållandet
av Finlands försvarsförmåga samt för utvecklingen av försvarsmakten inför nästa årtionde.

Försvarsmaktens uppgifter

Tatu Pääskynen

Översikt över försvarsmaktens
verksamhet

Marinens uppgifter är att övervaka och trygga vårt lands territoriella integritet, avvärja
angrepp från havet och trygga sjöförbindelserna. Finlands havsområden övervakas och
tryggas året runt med hjälp av sjöövervakningssystem och fartyg. Detta sker i samarbete med de andra försvarsgrenarna och
marina myndigheter. Marinen deltar också
i Östersjöområdets multinationella övervakningssamarbete.
Marinen upprätthåller beredskap för att
kunna uppfylla sina lagstadgade uppgifter,
stöda andra myndigheter och delta i internationell krishantering. De marina förbandens och kustförbandens kunnande upprätthålls genom den dagliga verksamheten,
nationella och internationella övningar
samt repetitionsövningar. Inom ramen för
beväringsutbildningen utbildar marinen årligen ca 3 400 nya reservister.

Flygvapnets huvuduppgift är att förebygga
och avvärja luftangrepp.
Flygvapnet upprätthåller förmåga att
genomföra luftoperationer och leder
luftförsvaret nationellt. Flygvapnet är en
territorialövervakningsmyndighet, som
svarar för övervakningen av luftrummet
och för avvärjning av territoriella kränkningar som sker i luften.
I verksamheten under fredstid betonas
övervakningen och tryggandet av den
territoriella integriteten samt ingripande
i kränkningar av luftrummet.
Flygvapnet ger handräckning till andra
myndigheter och stöder tryggandet av
samhällets vitala funktioner samt svarar
för att delta i krishanteringsuppgifter som
beordrats flygvapnet.

Frivillig militärtjänst för kvinnor

Varje manlig finsk medborgare är värnpliktig från ingången av det år när han fyller 18 år till utgången av det
år när han fyller 60 år. Fullgörandet av värnplikten omfattar beväringstjänst, repetitionsövning, extra tjänstgöring och tjänstgöring under mobilisering samt deltagande i uppbåd och granskning av tjänstdugligheten. De
värnpliktiga tjänstgör, hör till reserven eller den ersättande reserven.
Genom beväringsutbildningen producerar man försvarsmaktens krigstida trupper. Tjänstgöringstiderna är
antingen 165, 255 eller 347 dagar. Den utbildning som ges under beväringstiden upprätthålls och kompletteras genom repetitionsövningar i reserven, som också möjliggör en flexibel höjning av den militära beredskapen. En värnpliktig i reserven är förpliktigad att delta i repetitionsövningar för en tid av 80, 150 eller 200
dagar beroende på beväringsutbildning. I en allvarlig störningssituation under normala förhållanden eller
under undantagsförhållanden kan försvarsberedskapen höjas genom extra tjänstgöring eller mobilisering.

En förutsättning för att bli antagen till frivillig militärtjänst för
kvinnor är att du har finskt medborgarskap, är 18–29 år och att
ditt hälsotillstånd och dina övriga personliga egenskaper är lämpade för militärutbildning. Innehållet i kvinnornas utbildning är
detsamma som i de andra beväringarnas. Efter tjänstgöringen
överförs kvinnorna till reserven och beordras till repetitionsövningar på samma grunder som männen. De lyder under värnpliktslagen till slutet av det år de fyller 60 år.

Valtteri Nevalainen

Allmän värnplikt

