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Kenraaliluutnantti Seppo Toivosen puhe Maavoimien komentajan 
vaihtokatselmuksessa Mikkelissä 31.7.2017 

Arvoisat kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat, sotilaat. 

Maavoimat muodostaa Suomen puolustusjärjestelmän perustan. Maavoimien 
johtamisrakenne kattaa koko maan. Tilanteen edellyttämillä joukoilla estetään maa-
alueiden valtaaminen, sekä lyödään maitse hyökännyt vastustaja ilma- ja 
meripuolustuksen tukemana.  

Puolustusvoimauudistuksessa Maavoimien rakenne selkeytyi. Se mahdollistaa 
Maavoimien keskittymisen päätehtäviinsä, Suomen maa-alueen puolustukseen ja sen 
valmisteluihin, muiden viranomaisten tukemiseen sekä osallistumiseen sotilaalliseen 
kriisinhallintaan.  Minulla on ollut kunnia johtaa maavoimia kuluneet 3 vuotta.  

Maavoimiin on kohdistunut merkittäviä odotuksia. Pitkään jatkunut vakaus Euroopassa on 
vaihtunut uudenlaiseen epävarmuuteen. Turvallisuusympäristön muutos, erityisesti 
ennakkovaroitusajan lyheneminen ja nopeasti kehittyvien kriisien mahdollisuus, vaatii 
välittömästi käytössä olevia kansallisia sotilaallisia suorituskykyjä.  

Perinteisten sotilaallisten uhkien lisäksi korostuu kyky vastata monitahoisempiin uhkiin, 
joissa yhdistyvät sotilaalliset ja ei-sotilaalliset keinot. 

Maavoimat on johdollani määrätietoisesti kehittänyt toimintaansa asevelvollisten 
kouluttajasta aidoksi valmius- ja koulutusorganisaatioksi.  Maavoimien perusvalmiuden 
henkilöstö eli 4 100 palkattua ja keskimäärin 14 000 varusmiestä on merkittävä voimavara 
normaaliolojen häiriötilanteissa sekä turvallisuusympäristön yllättävissä muutoksissa. 
Maavoimien laajempi toimintakyky nojaa luonnollisesti reserviläisiin. Myös näiden 
joukkojen toimeenpanoa on uudistettu, jotta ennaltaehkäisy- ja torjuntakyky saavutetaan 
nopeasti. 

Haluan kiittää kaikkia maavoimissa palvelevia valmiuden eteen tehdyistä ponnisteluista. 
Erityisen kiitoksen ansaitsee Maavoimien Esikunta, joka kenraalimajurien Jorma Ala-
Sankila ja Petri Hulkko johdolla on väsymättä ja uutta kehittäen luonut edellytykset 
monialaisille toimenpiteille.  

Tänään vaihtokatselmuksessa edessämme seisoo pääosin Maavoimien 
valmiusosastoissa ja uusissa valmiusyksiköissä palvelevia sotilaita. Näissä yksiköissä 
palveleva henkilökunta ja varusmiehet ovat meille kaikille arvokas esimerkki vahvasta 
henkilökohtaisesta sitoutumisesta maamme puolustamiseen. Kiitos meidän kaikkien 
puolesta. 

Maavoimat ei toimi yksin, vaan osana puolustusvoimien kokonaisuutta. Haluan kiittää 
pääesikuntaa hyvästä ohjauksesta ja merivoimia, ilmavoimia sekä pääesikunnan alaisia 
laitoksia sekä kumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä. Maavoimille yhteistoiminnan 
tiivistyminen rajavartiolaitoksen ja poliisin kanssa on ollut lisäksi hyvin arvokasta.   
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Maavoimien tulos tehdään joukko-osastoissa ja niiden toimintaedellytysten turvaaminen on 
ollut yksi keskeinen tavoitteeni.   Olen todella tyytyväinen joukko-osastojen komentajien ja 
henkilöstön ponnisteluihin, joilla yleisen asevelvollisuuden toimivuutta on vahvistettu.  

Varusmiesten poistuman kasvu on saatu hallintaan ja erot joukkojen välillä ovat 
kaventuneet. Koulutustulokset ovat hyvällä tasolla ja varusmiesten loppukyselyissä 
antama palaute on ollut korkeinta koko kyselyjen mittausaikana.   

Koulutusmenetelmiä ja harjoituksia on uudistettu ennakkoluulottomasti valmiuden 
lähtökohdista ja simulaattoreita hyödyntäen. Kokemukset ruotsalaisten, norjalaisten ja 
Yhdysvaltain Eurooppaan sijoitettujen joukkojen osallistumisesta kansallisiin 
harjoituksiimme ovat erinomaiset ja vahvistavat uskoa omaan osaamiseemme. 

Maavoimien vanhenevan materiaalin korvaamiseksi on tehty toimivia, kustannustehokkaita 
ratkaisuja. Maavoimissa onkin onnistuneesti yhdistetty laaja materiaalikirjo, alueemme 
mahdollisuudet ja historiamme kokemukset, ammattisotilaiden ja asevelvollisten 
osaaminen sekä eri joukkotyyppien käyttö.     

Monet maailman viimeaikaisista kriiseistä todistavat maavoimien ja maa-alueiden 
hallinnan pysyvää merkitystä. Suomessa maavoimia kehitetään tasapainoisesti 
vastaamaan tehtäviinsä nyt ja tulevaisuudessa. 

Luovutan maavoimien komentajan tehtävän pystyviin käsiin. Kenraalimajuri Petri Hulkko 
on ollut keskeisellä tavalla mukana maavoimien uudistamisessa useita vuosia. Hän omaa 
monipuolisen kokemuksen eri tehtävistä ja hän on selkeä ja määrätietoinen johtaja. 
Toivotan sinulle Petri parhainta menestystä tässä hienossa tehtävässä. 

Siirtyessäni reserviin on palvelukseni Karjalan Prikaatin alokkaasta tähän päivään, 
maavoimien komentajaksi, kestänyt 41 vuotta.  Olen kiitollinen kaikista saamistani 
tehtävistä.  

Haluan nostaa esiin kaksi merkittävää kokemusta näiltä vuosilta.  Ensimmäinen on 
puolustusvoimien palkatun henkilöstön poikkeuksellinen sitoutuminen tehtäviinsä. 
Tehtävät pyritään aina täyttämään tinkimättä. Tämä koskee myös vaativia, 
vapaaehtoisuuteen perustuvia, kriisinhallintaoperaatioita, joissa tälläkin hetkellä palvelee 
yli 500 sotilasta. Tällaisessa yhteisössä on ollut kunnia palvella.  

Toinen merkittävä kokemus on asevelvollisten niin varusmiesten ja vapaaehtoisten naisten 
kuin reserviläisten aito halu täyttää oma velvollisuutensa ja suorittaa palvelus kunnialla.  

Haluan lopuksi kiitollisena muistaa veteraanisukupolvien uhrauksia.  Ilman heidän 
taisteluaan ja sotien jälkeistä jälleenrakennusta Suomi näyttäisi tänään hyvin 
toisenlaiselta. Olen varma, että Itsenäisen isänmaan puolustajien ketju tulee jatkumaan 
vahvana.  

 


