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Puolustusvoimat kehittää
asevelvollisuutta ja
paikallispuolustusta
Puolustusvoimat kehittää varusmiesten ja reserviläisten
koulutuksen sisältöä ja laatua ajan vaatimusten mukaisesti.
Valmius on osa koulutusjärjestelmän arkea ja valmiuden
kehittämistä jatketaan. Alueellisen koskemattomuuden valvontaja torjuntakyky ylläpidetään saavutetulla hyvällä tasolla. Samalla
suunnataan voimavaroja kyberpuolustukseen, tiedusteluun
ja kaukovaikuttamiskyvyn kehittämiseen. Suorituskykyjen
rakentamista jatketaan pitkäjänteisesti. Pohjanmaa-luokan laivat
ovat parhaillaan rakentamisvaiheessa ja Ilmavoimien uusien
hävittäjien valinta on loppusuoralla. Maavoimien poistuvaa
kalustoa korvataan asteittain erityisesti liikkuvuuden ja tulivoiman
hankinnoilla. Sotilaallisella puolustusyhteistyöllä tuetaan kansallisen
puolustuskyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä. Kansainvälisillä
harjoituksilla varmistetaan henkilöstön osaaminen ja joukkojen
yhteistoimintakyky. Puolustusvoimat tiivistää yhteistyötä muiden
viranomaisten kanssa sekä kehittää paikallispuolustuksen
vaikuttavuutta koko maan alueella.
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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. Naiset voivat hakea vapaaehtoisina palvelukseen. Elojoulukuussa 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. 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 (kesto 165, 255 tai 347 päivää)
asevelvolliset saavat korkeatasoisen sotilaskoulutuksen. Vuoden 2021
aikana käyttöön otettavalla Koulutus 2020 -ohjelmalla kehitetään
varusmiesten koulutusjärjestelmää sekä koulutusmenetelmiä
ja palvelusvalintoja. Koulutuksessa hyödynnetään nykyaikaista
teknologiaa. Koulutettavalle annetaan enemmän vastuuta omasta
oppimisestaan. Harjoittelua tehostetaan ja oppimistuloksia mitataan
systemaattisesti. Koulutus 2020 -ohjelman konseptia on testattu
kahden vuoden ajan joukko-osastoissa eri puolilla Suomea.
Ohjelma on samalla osa Puolustusvoimien jatkuvaa toimintojen
kehittämistä. Asevelvollisen koulutuspolkua kutsunnanalaisesta
reserviläiseksi kehitetään 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
#koulutus2020

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

puolustusvoimat.fi/aluetoimistot
facebook.com/aluetoimisto

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.
Reserviläisiä koulutetaan kertausharjoituksissa ja vapaaehtoisissa
harjoituksissa yhteensä noin 18 500.
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. Puolustushaara kouluttaa vuosittain noin 1 300
varusmiestä.

Lisätietoja
puolustusvoimat.fi

Puolustusvoimat - Försvarsmakten
Ruotuväki
Puolustusvoimien rekrytointi

puolustusvoimat.fi
ruotuväki

@Puolustusvoimat
@Ruotuvaki

inttielamaa

Puolustusvoimat
Försvarsmakten
The Finnish Defence Forces

Puolustusvoimat
Försvarsmakten
The Finnish Defence Forces

Puolustusvoimien tehtävät ovat
• Suomen sotilaallinen puolustaminen
• Muiden viranomaisten tukeminen
• Osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen
• Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan

Kesäkiertue 2021

Ilmavoimien Big Band
Heikki Silvennoinen
Kaartin soittokunnan Big Band
Laivaston Big Band
Lapin sotilassoittokunnan Big Band
Rakuunasoittokunnan Big Band
Souls of Women: Iina Mutikainen, Klaara Koivunen, Emilia Vihanto

2.6. Lahti
4.6. Helsinki
5.6. Lappeenranta
8.6. Kouvola
9.6. Jyväskylä
10.6. Kokkola

12.6. Turku
16.6. Oulu
17.6. Tornio
18.6. Rovaniemi
22.6. Tampere

puolustusvoimat.fi/kesakiertue

#pvkesäkiertue

4.6.2021 Joensuu
Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati
6.12.2021 Lahti
Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati
puolustusvoimat.fi/lippujuhlanpaiva
puolustusvoimat.fi/itsenaisyyspaiva

#lippujuhlanpäivä
#itsenäisyyspäivä

2.–7.8. Hamina Tattoo 2021
haminatattoo.fi

Kuvat: Puolustusvoimat, kansi: Anttoni Kangastie, Ruotuväki

Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan Show Band

