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PUOLUSTUSPOLIITTINEN JULKILAUSUMA 

Yleinen asevelvollisuus ja puolustusjärjestelmä 
 
Suomen puolustuksen tulee pohjautua pitkäjänteiseen sekä uskottavaan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan, jonka tehtävänä on maamme itsenäisyyden, alueellisen koskemat-
tomuuden ja yhteiskuntamme yleisen toimivuuden ylläpitäminen sekä suomalaisten turval-
lisuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen. Toimivan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perus-
asioista tulee vallita mahdollisimman pitkälle menevä, kansallinen yksimielisyys. Myös 
puolustusvoimien toiminnan tulee nauttia laajasti suomalaisten luottamusta. 
 
Puolustusvoimien tehtävänä on itsenäisesti ja uskottavasti puolustaa koko Suomen aluet-
ta. Tämän edellytyksenä ovat riittävän suuret, hyvin varustetut ja koulutetut sodan ajan 
joukot sekä suomalaisten korkea maanpuolustustahto. Näitä perustekijöitä on ylläpidettävä 
myös jatkossa. 
 
Riittävän suuret sodan ajan joukot kyetään muodostamaan vain yleisen asevelvollisuuden 
ja suuren reservin avulla. Muunlaiset puolustusratkaisut edellyttävät joko puolustusbudjetin 
moninkertaistamista tai merkittäviä muutoksia puolustusvoimien tehtäviin. Siirtyminen va-
paaehtoiseen asepalvelukseen tai ammattiarmeijaan edellyttäisi käytännössä luopumista 
itsenäisestä puolustuksesta. 
 
Yleisellä asevelvollisuudella on myös laajempi yhteiskunnallinen vaikutus. Se tuo puolus-
tusvoimien käyttöön yhteiskunnan parasta osaamista, sitouttaa suomalaiset laajasti maan-
puolustukseen ja edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä osaamista. Pitkälti yleisen 
asevelvollisuuden vuoksi maanpuolustus on Suomessa edelleen koko kansan asia. 
 
Yleisen asevelvollisuuden toimivuuteen tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota mm. 
varusmiesten ja -naisten asemaa parantamalla. Lisäksi varusmiesaikana saadun koulu-
tuksen hyväksi luettavuutta oppilaitoksissa on edistettävä. Palveluksesta kokonaan va-
pautettujen määrää tulee pyrkiä vähentämään. Samalla siviilipalvelusta tulee kehittää niin, 
että myös se palvelee puolustus- ja turvallisuuspolitiikkamme tavoitteita. Naisten mahdolli-
suuksia ja halua suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus tulee edistää eri tavoin.  
 
Yleisen asevelvollisuuden toimivuus vaatii reservin koulutuksen ja tehtävien kehittämistä. 
Sodan ajan joukkojen pienentyessä koulutettujen ja kokeneiden, hyvän siviiliosaamisen 
omaavien reserviläisten sekä ei-asevelvollisten naisten osaamista on hyödynnettävä 
enemmän eri turvallisuusviranomaisten ja kuntien poikkeusolojen tehtävissä. 
 
Puolustusvoimien ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen resurssit 
 
Maamme itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus on viime kädessä puolustusvoimien 
ja sen sodan ajan joukkojen varassa. Päätöksentekijöiden tehtävänä on varmistaa puolus-
tusvoimille riittävät resurssit. Nämä on mitoitettava asetettujen tehtävien pohjalta niin, että 
niillä kyetään ylläpitämään itsenäistä ja uskottavaa sekä koko valtakunnan alueen kattavaa 
puolustuskykyä.  
 
Puolustusvoimille asetetut tehtävät edellyttävät vuosittaisten puolustusmäärärahojen korot-
tamista jo lähivuosina. Tästä on tehtävä päätös mahdollisimman nopeasti. Puolustusvoi-
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mien ehdottomasti tarvitsema puolustusmäärärahojen taso on esitetty mm. tänä vuonna 
hyväksytyssä turvallisuus- ja puolustusselonteossa.  
 
Puolustusvoimien kehittämisen on oltava riittävän pitkäjänteistä. Tämän johdosta myös 
sen rahoitus on jatkossa sovittava sitovasti ja riittävän pitkällä aikavälillä. Mahdollisissa 
ongelmatilanteissa rahoitus on ensisijaisesti suunnattava kotimaan puolustukseen liittyviin 
järjestelyihin. 
 
Puolustusvoimien sodan ajan joukoista yli 95 prosenttia koostuu reserviläisistä. Puolustus-
järjestelmämme toimivuus ja uskottavuus edellyttää riittävän laajan sekä säännöllisen ker-
tausharjoituskoulutuksen järjestämistä siten, että jokainen SA-sijoituksen omaava reservi-
läinen kutsutaan kertaamaan vähintään viiden vuoden välein.  
 
Puolustusvoimauudistus ja reservin toiminta 
 
Sodan ajan joukkoihin kuuluvien reserviläisten sotilaallisten taitojen ylläpitäminen edellyt-
tää kertausharjoituksen ohella laajaa, omaehtoista toimintaa ja kouluttautumista. Erityisen 
tärkeää omaehtoinen toiminta on reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja ampumataitojen yl-
läpitämisessä.  
 
Reserviläiset voivat ylläpitää tarvittavia taitoja ja kenttäkelpoisuutta osallistumalla reservi-
läis- ja muiden maanpuolustusjärjestöjen sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) 
toimintaan. Puolustusvoimien tilaaman ja muun sijoitetulle reserville suunnatun koulutuk-
sen lisäksi MPK:lla on tärkeä rooli myös sijoittamattoman reservin koulutuksessa sekä 
yleisessä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksessa, jolla kehitetään yhteiskuntamme kykyä 
selviytyä erilaisissa häiriö- ja poikkeusolosuhteissa.  
 
Aktiivinen vapaaehtoinen maanpuolustustyö sekä omaehtoinen kouluttautuminen tulee 
ottaa huomioon sijoitettaessa reserviläisiä sodan ajan tehtäviin.  
 
Omaehtoisen toiminnan ja koulutuksen merkitys kasvaa lähivuosina mm. puolustusvoima-
uudistuksen vuoksi. Tämä on huomioitava reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöjen sekä 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaedellytyksistä päätettäessä. Riittävän rahoi-
tuksen lisäksi omaehtoisen toiminnan ja koulutuksen järjestäminen edellyttää kattavaa va-
ruskuntaverkostoa sekä riittävää määrää ampumaratoja ja harjoitusalueita. Jokaisessa 
maakunnassa tulee olla vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarvitsemat harjoitusalueet ja 
ampumaradat.  
 
Tarvittava tuki reserviläistoiminnalle ja -koulutukselle on turvattava myös niillä alueilla, joi-
den lähituntumassa ei jatkossa ole varuskuntaa. Puolustusvoimien ja sen erilaisten toimi-
pisteiden toimintaa on kehitettävä niin, että vapaaehtoistoiminnassa tarvittavat palvelut ja 
kalusto on pääsääntöisestä saatavissa lähimmästä toimipisteestä.  
 
***  
Lisätietoja julkilausumasta antavat: 
 
Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Mika Hannula: 0400-331 838, mika.hannula@tut.fi 
Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola: 040 575 8498, mikko.savola@eduskunta.fi  
Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja Pauli Mikkola: 0400 409 469, puheenjohtaja@mpkl.fi	  	  
Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Tor-Erik Lindqvist: 044-2782720, resul.puheenjohtaja@resul.com 
Maanpuolustusnaisten Liiton puheenjohtaja Satu Rajala: 050 364 2322, saturajala@hotmail.com  


