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Puolustuskykyä kehitetään 
kokonaisvaltaisesti
Puolustuskyvyn tavoitteena on ennaltaehkäistä Suomea vastaan 
kohdistuva sotilaallisen voiman käyttö tai sillä uhkaaminen ja 
tarvittaessa torjua hyökkäykset. Ennaltaehkäisykyky muodostetaan 
riittävällä sotilaallisella suorituskyvyllä, maanpuolustustahdolla 
ja yhteiskunnan kyvyllä tukea kaikin voimavaroin puolustuksen 
toteutusta. Monitahoisten uhkien ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan 
tarvitsemme sekä moderniin teknologiaan perustuvia järjestelmiä 
että asevelvollisuuteen perustuvaa laajaa reserviä.

Puolustusselonteon toimeenpanossa painottuu 
paikallispuolustuksen ja kokonaisvaltaisen aluepuolustuksen 
kehittäminen. Strategisilla hankkeilla turvataan meri- 
ja ilmapuolustuksen suorituskyky sekä tuetaan koko 
puolustusjärjestelmän taistelukykyä. Asevelvollisten koulutuksen 
uudistamista jatketaan Koulutus 2020 -ohjelman mukaisesti. 
Koronapandemian hallinnasta saatuja oppeja hyödynnetään 
henkilöstön käytön suunnittelussa sekä koulutuksen ja harjoitusten 
järjestelyissä. Lisäksi puolustuskykyä ja yhteensopivuutta 
kehitetään osallistumalla kansainvälisiin harjoituksiin ja 
kriisinhallintaoperaatioihin.
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Tähtäimessä laadukas koulutus
Varusmiespalveluksella rakennetaan Puolustusvoimien valmiutta 
ja koulutetaan asevelvolliset sotilaallisen maanpuolustuksen 
tehtäviin. Perustuslain mukaan jokainen suomalainen on 
maanpuolustusvelvollinen. Asevelvollisuus koskee 18–60-vuotiaita 
miehiä. Elo-joulukuussa noin 250 paikkakunnalla pidettäviin 
kutsuntoihin osallistuvat kaikki miehet sinä vuonna, jona he 
täyttävät 18 vuotta. Kutsunnoissa tarkistetaan palveluskelpoisuus 
ja kuullaan palvelukseen liittyvät toiveet, joiden perusteella 
päätetään palveluksen aloitusajankohta ja -paikka. Naiset voivat 
hakea vapaaehtoisina palvelukseen. Palvelukseen hakeneille naisille 
järjestetään oma info- ja valintatilaisuus.

Varusmiespalveluksen suorittanut kuuluu Puolustusvoimien 
laajaan reserviin, joka koostuu noin 900 000 suomalaisesta. 
Puolustusvoimien 280 000 sotilaan sodan ajan vahvuutta 
täydennetään tarvittaessa muilla reserviläisillä. Reserviläisten 
osaamista ylläpidetään kertausharjoituksilla sekä vapaaehtoisilla 
harjoituksilla ja koulutuksilla.

Varusmiespalveluksen aikana asevelvolliset saavat korkeatasoisen 
sotilaskoulutuksen. Kaikki asevelvolliset aloittavat palveluksen 
samalta viivalta. Varusmiespalvelus kestää koulutuksesta riippuen 
165, 255 tai 347 päivää. 

Puolustusvoimat on kehittänyt asevelvollisten koulutusjärjestelmää 
viime vuosina merkittävästi vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin 
ja mahdollisuuksiin. Varusmiesten valintajärjestelmää kehitetään 
parhaillaan huomioimaan paremmin nykyajan taistelukentän 
osaamis- ja toimintakykyvaatimukset. 

Asevelvollisen koulutuspolkua kutsunnanalaisesta reserviläiseksi 
kehitetään samalla mahdollisimman sujuvaksi. Tavoitteena 
on vaikuttava, mutta kustannustehokas koulutus, joka vastaa 
tulevaisuuden turvallisuusympäristön haasteisiin. Tehokkaasta 
ja tavoitteellisesta koulutuksesta saavat hyödyn sekä 
puolustusjärjestelmä että yksilö.

intti.fi
puolustusvoimat.fi/koulutus2020 #inttiedessä



puolustusvoimat.fi/aluetoimistot
facebook.com/aluetoimisto

Aluetoimistot asevelvollisen asialla
•  asevelvollisuusasioiden hoito
 – asevelvollisten asiakaspalvelu ja neuvonta
 – kutsuntojen järjestäminen
 – reservin harjoituksiin määrääminen
•  sotilaallisen maanpuolustuksen suunnittelu
• viranomaisyhteistyö
• maanpuolustustyö



Maavoimat
Maavoimat vastaa Suomen maa-alueen puolustamisesta ja 
toteuttaa kaikkia Puolustusvoimien tehtäviä. Maavoimat hoitaa 
asevelvollisuusasioita ja järjestää vuosittain kutsunnat ympäri 
Suomea. Varusmiehiä ja vapaaehtoisia naisia koulutetaan vuosittain 
Maavoimien kahdeksassa joukko-osastossa noin 20 000, ja reservin 
osaamista ylläpitävissä harjoituksissa koulutetaan vuosittain 
tuhansia reserviläisiä. Muuta yhteiskuntaa Maavoimat tukee 
antamalla vuosittain yli 400 kertaa virka-apua muille viranomaisille. 
Maavoimat johtaa pääosan Puolustusvoimien kansainvälisen 
sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioista ja kouluttaa sekä varustaa 
kriisinhallintatehtäviin lähetettävät joukot.



Merivoimat
Merivoimien tehtävä on alueellisen koskemattomuuden valvonta ja 
turvaaminen, merellisen hyökkäyksen torjunta sekä meriyhteyksien 
turvaaminen. Merivoimat valvoo ja turvaa Suomen merialueita 
ympäri vuoden merivalvontajärjestelmillä ja aluksilla yhdessä 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 
osaamista ylläpidetään päivittäisessä toiminnassa, kansallisissa ja 
kansainvälisissä harjoituksissa sekä kertausharjoituksissa. Merivoimat 
kouluttaa varusmiehistä vuosittain noin 3 400 reserviläistä.



Ilmavoimat
Ilmavoimat vastaa Suomen ilmapuolustuksesta ja ilmaoperaatioista. 
Ilmavoimien päätehtävä on Suomeen ilmoitse kohdistuvan 
hyökkäyksen ennaltaehkäisy ja torjunta. Ilmavoimat on 
aluehallintoviranomainen, joka valvoo ja turvaa Suomen ilmatilan 
koskemattomuutta vuorokauden ympäri. Kriisiaikana Ilmavoimien 
päätehtävä on hävittäjätorjunta. Lisäksi Ilmavoimat johtaa kaikkien 
puolustushaarojen ilmapuolustuksen tulenkäyttöä ja tukee niiden 
taistelua ilmasta maahan -aseistuksella. Ilmavoimat antaa virka-
apua muille viranomaisille. Ilmavoimat osallistuu kansainväliseen 
kriisinhallintaan sekä kehittää ja ylläpitää valmiutta kansainvälisen 
avun antamiseen ja vastaanottamiseen muun muassa kansainvälisiin 
harjoituksiin osallistumalla. Ilmavoimat työllistää noin 2 000 sotilas- 
ja siviilihenkilöä sekä kouluttaa vuosittain noin 1 300 varusmiestä.

Valtioneuvosto valtuutti 10.12.2021 Puolustusvoimat hankkimaan 
64 F-35A-hävittäjää vuonna 2030 poistuvan Ilmavoimien Hornet-
kaluston korvaajaksi. Vuosina 2026–2030 toimitettavat F-35A:t 
sijoitetaan Ilmavoimien lennostoihin, jossa ne muodostavat 
puolustushaaran päälentokaluston. 



Puolustusvoimien soiva käyntikortti
Sotilasmusiikkialan kuusi soittokuntaa esiintyvät Puolustusvoimien 
tapahtumissa ja konserteissa, joissa eri musiikkityylit ovat kattavasti 
edustettuina.

Löydä itseäsi kiinnostavat tapahtumat osoitteesta:

konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi
sotilasmusiikki.fi

m i l i tä r m u s i k -  m i l i ta ry m u s i c

http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi
http://sotilasmusiikki.fi
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Löydät meidät verkosta
puolustusvoimat.fi

Puolustusvoimien tehtävät ovat
• Suomen sotilaallinen puolustaminen 

• Muiden viranomaisten tukeminen

• Osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen

• Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan

ruotuvaki.fi

http://puolustusvoimat.fi
http://ruotuvaki.fi

