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Försvarsmakten 100-evenemang 
under jubileumsåret 2018
4.6 Riksparaden på försvarets fanfest, Seinäjoki
6.12 Självständighetsdagens riksparad, S:t Michel

30.5–4.6 Försvarsmakten 100-jubileumsvecka, Helsingfors

Försvarsmakten 100-sommarturné

Försvarsmakten 100-stridsuppvisningsturné

9.2 Det självständiga Finlands fältartilleris och Artilleriskolans 100-årsjubileum, Helsingfors
22.2 Arméns årsdag, Tammerfors
24.2 100-årsjubileum till minnet av jägarnas hemkomst, Vasa
6.3 Flygvapnets årsdag, Helsingfors
16–17.6 Flygvapnet 100 år-jubileumsflyguppvisning, Jyväskylä
8–9.7 Marinens årsdag, Åbo
30.7–4.8 Hamina Tattoo 2018
27.11 Försvarsmakten 100-jubileumskonsert, Helsingfors

Öppna dörrar-evenemang med temat Bekant med milin vid försvarsmaktens truppförband i maj

Vaktparader och MIL-Espa-konserter i Helsingfors från maj till augusti

Finlands krigshistoria i Krigsmuseet
Krigsmuseet bevarar Finlands krigs- och vapenhistoria för efter-
världen i sina samlingar samt föremål och bilder som hänför sig 
till försvarsmaktens olika skeden samt visar dem för allmänheten 
på sina utställningar. Krigsmuseets utställningar besöks årligen 
av över 80 000 personer och dess bild-, samlings- och informa-
tionstjänster används dessutom av tusentals övriga kunder.
 Krigsmuseets utställningar finns på Sveaborg. Under försvars-
maktens 100-årsjubileumsår förverkligar Krigsmuseet en ny ut-
ställning, som öppnas för allmänheten 9.5.2018. Utställningen 
som kommer att finnas i två byggnader, Krigsmuseets manege 
och Kuntomaneesi berättar om de krig som utkämpats under 
Finlands självständighetstid samt om försvarsmaktens verksam-
het från efterkrigstiden fram till våra dagar. Även Krigsmuseets 
ubåt Vesikko är öppen för besökare.
 Under försvarsmaktens 100-årsjubileumsår utges även en ny 
publikation, som presenterar försvarsmaktens 100-åriga historia.K
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4.6 Seinäjoki
6.6 Tammerfors
7.6 Tavastehus
8.6 Lahtis

9.8 Joensuu
10.8 Kouvola
16.8 Rovaniemi
17.8 Uleåborg

9.6 S:t Michel
13.6 Kuopio
15.6 Villmanstrand
16.6 Jyväskylä

18.8 Kajana
23.8 Helsingfors
24.8 Raseborg
25.8 Åbo

18.7 Björneborg (SuomiAreena)
9.8 Joensuu (Sommarturné)

7–8.9 Lahtis 
(Övergripande säkerhet-mässa)

17.8 Uleåborg (Sommarturné)
25.8 Åbo (Sommarturné)

Ytterligare uppgifter:

puolustusvoimat.fi/100

Försvaret 
angår alla 



Försvarsmaktens uppgifter är

Armén ansvarar för försvaret av Finlands 
landområde och genomför alla uppgifter 
som försvarsmakten har. 
 Armén ordnar årligen, i ca 250 kommu-
ner runt om i Finland uppbåd, i vilka över 
30 000 unga deltar. Samtidigt upprätthåller 
armén kontakterna med lokalförvaltningen. 
Ca 20 000 beväringar och frivilliga kvinnor 
utbildas  årligen vid arméns åtta truppför-
band.
 Försvaret av hela riket utgår från den om-
fattande, prestationsdugliga  reserven, som 
produceras genom värnplikten och som 
vid behov snabbt kan stå till förfogande. 
Reservisternas kunnande och kompetens 
upprätthålls genom repetitionsövningar och 
frivilliga övningar, under vilka totalt närma-
re 20 000 reservister får utbildning. Armén 
stöder det övriga samhället genom att ge 
andra myndigheter handräckning över 400 
gånger per år.
 Armén leder huvuddelen av försvarsmak-
tens internationella militära krishanterings-
operationer och utbildar samt utrustar de 
trupper som sänds till krishanteringsupp-
drag.

Marinens uppgift är att övervaka och tryg-
ga vårt lands territoriella integritet, avvärja 
angrepp från havet och trygga sjöförbin-
delserna. Marinen övervakar och tryggar 
Finlands havsområden året runt med hjälp 
av sjöövervakningssystem och fartyg i sam-
arbete med de andra försvarsgrenarna och 
de övriga marina myndigheterna. Marinen 
deltar i den multinationella övervakningen 
av Östersjöområdet.
 Marinen stöder andra myndigheter och 
deltar i lämnande av internationellt bistånd 
samt i krishantering.
 De marina förbandens och kustförban-
dens kunnande upprätthålls genom den 
dagliga verksamheten, nationella och in-
ternationella övningar samt repetitionsöv-
ningar. Inom ramen för beväringsutbild-
ningen utbildar marinen årligen ca 3 400 
nya reservister.

Flygvapnets huvuduppgift är att förebygga 
och avvärja luftangrepp.
 Flygvapnet upprätthåller förmåga att 
genomföra luftoperationer och leder luft-
försvaret nationellt. Flygvapnet är en ter-
ritorialövervakningsmyndighet, 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 Finlands 
territoriella integritet. Under en militär kris 
är flygvapnets viktigaste uppgift jaktförsvar. 
Flygvapnet stöder även alla försvarsgrenars 
strid genom markmålsverkan.
 Flygvapnet ger handräckning till andra 
myndigheter och stöder tryggandet av 
samhällets vitala funktioner, upprätthåller 
beredskap att lämna och ta emot interna-
tionellt bistånd samt svarar för deltagande 
i krishanteringsuppgifter som beordrats 
flygvapnet. Omkring 2000 militär- och ci-
vilpersoner arbetar vid flygvapnet. Varje år 
utbildar försvarsgrenen ca 1300 beväringar. 

• Det militära försvaret av Finland
 – att övervaka land- och vattenområdena samt trygga 
  den territoriella integriteten
 – att garantera befolkningens livsbetingelser, de
   grundläggande fri- och rättigheterna och trygga 
  statsledningens handlingsfrihet samt den lagliga   
  samhällsordningen
 – att ge militär utbildning, styra den frivilliga    
  försvarsutbildningen samt stärka försvarsviljan

• Stödet till andra myndigheter

• Deltagande i lämnande av internationellt bistånd

• Deltagande i internationell militär krishantering

Försvarsmakten 100 år

Allmän värnplikt
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. Full-
görandet av värnplikten omfattar beväringstjänst, repetitionsövning, 
extra tjänstgöring och tjänstgöring under mobilisering samt delta-
gande 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 möj-
liggör 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 undantagsförhål-
landen kan försvarsberedskapen höjas genom repetitionsövningar, 
extra tjänstgöring eller mobilisering.

Frivillig militärtjänst för kvinnor
En förutsättning för att bli antagen till frivillig militärtjänst för kvinnor 
är att du har finskt medborgarskap, är 18–29 år och att ditt hälsotill-
stånd och dina övriga personliga egenskaper är lämpade för militärut-
bildning. Innehållet i kvinnornas utbildning är detsamma som i de an-
dra 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.

Försvarsmakten fyller 100 år i år. Vi firar vårt märkesår med över 
120 evenemang runtom i Finland.
 Genom tiderna har försvarsmakten haft en viktig uppgift i 
fråga om att trygga Finlands självständighet och medborgarnas 
livsbetingelser, såväl under fredstid som under krigstid.
 Försvaret angår alla. Finlands försvarsmodell, som har byggts 
upp med tanke på våra förhållanden och behov, utgör grunden 
för vårt försvar. Dess hörnstenar är värnplikten, ett trovärdigt 
försvar som täcker hela landet och militär alliansfrihet. Vår 
försvarslösning bygger på medborgarnas starka försvarsvilja. 
Försvarsförmågan består av arméns, marinens och flygvapnets 
prestationsförmågor och av gemensamma prestationsförmågor. 
Försvarsförmågan upprätthålls och uppvisas under årets alla 
dagar och dygnets alla timmar.
 Statsrådets försvarsredogörelse, som godkändes av 
riksdagen under sommaren 2017, drar upp riktlinjerna för 
utvecklingen av vårt försvar långt in på nästa decennium. 
Tyngdpunkter är truppernas beredskap, utbildning, ersättning 
av utgående prestationsförmågor inom försvarsgrenarna, 
spaning, cyberförsvar och eldverkan med lång räckvidd. Genom 
att verkställa riktlinjerna i redogörelsen kan vi bevara vår 
försvarsförmåga även i framtiden.

Kommendören för försvarsmakten

general Jarmo Lindberg


