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Herra Kenraali, maavoimien komentajisto, maavoimien esikunnan henkilöstö, sotilaat, 
arvoisat kutsuvieraat, distinguished guests, hyvät naiset ja herrat, 

Otan maavoimien komentajan tehtävät vastaan suurella kiitollisuudella. Kenraaliluutnantti 
Seppo Toivonen on määrätietoisella otteella kehittänyt maavoimia ja sen valmiutta 
turvallisuusympäristön nopean muutoksen vaatimusten mukaisesti. Johdollasi suunniteltu 
puolustusvoimauudistus on luonut hyvän pohjan maavoimien rauhan ja sodan toiminnalle 
ja niiden edelleen kehittämiselle. Maavoimat on tällä hetkellä hyvässä iskussa ja 
kehityskaaressa. Kiitos sinulle herra kenraali Seppo tekemästäsi erinomaisesta työstä. 
Saappaat joihin astun ovat isot ja velvoittavat. Toivotan sinulle ja Tarjalle antoisia 
yhdessäolon vuosia reservissä. 

Maavoimien tulos tehdään joukoissa. Te arvoisat joukko-osastojen komentajat 
joukkoinenne olette luoneet sen maavoimien suorituskyvyn, josta voimme olla nyt ylpeitä. 
Kiitos teille, arvoisat komentajat, sekä teidän henkilöstöllenne suuriarvoisesta ja 
laadukkaasta työstä maavoimien hyväksi. 

Maavoimien esikunnan henkilöstö. Hyvä ja ammattitaitoinen johtoesikunta mahdollistaa 
maavoimien johtamisen. Te olette enemmän kuin vastanneet teihin asetettuja odotuksia. 
Kiitos tekemästänne työstä. Tunnen teidät ja te tunnette minut, edellytykset hyvälle 
yhteistyölle ovat mitä parhaimmat. 

Menossa on maavoimien kehittämisen vuosikymmen. Seuraavat noin viisi vuotta näyttävät 
mihin asentoon maavoimat asettuvat muiden puolustushaarojen strategisten hankkeiden 
alettua. Kaikki keskeiset maavoimien suorituskykyhankkeet ovat jo käynnissä. Käytössä 
oleva rahoitus määrittää minkä kokoiselle joukolle se voidaan kohdentaa. 
Ratkaisevimmaksi valmiuden kannalta näyttää muodostuvan kyky ylläpitää ja huoltaa 
modernit järjestelmät valmiuden edellyttämässä laajuudessa. 

Maavoimien valmius verrattuna ympäröivään turvallisuusympäristöön on kehittynyt 
nopeasti hyvään suuntaan. Henkilöstön käyttöä, koulutusta ja harjoitusjärjestelmää on 
justeerattu vastaamaan entistä nopeampaan ja yllättävämpään tilannekehitykseen. 
Maavoimat on tässä kehitystyössä aallon harjalla, emmekä jää jatkossakaan suvantoon 
kellumaan. Vain jokapäiväisellä ja tosiasiasiallisella valmiudella luodaan riittävä 
maapuolustuksen ennaltaehkäisykyky. Muiden puolustushaarojen ja puolustusvoimallisten 
toimintojen vastaava kehitys kulkevat käsi-kädessä. Lisättynä vahva viranomaisyhteistyö 
puolustuksen kyky moninkertaistuu. Yhdessä olemme enemmän kuin yksilöiden summa. 

Kansainvälisen toiminnan merkittävä lisääntyminen ei ole pois kansallisesta 
puolustuskyvystä. Niin sotilaallinen kriisinhallinta kuin kahden ja monenvälinen 
kansainvälinen yhteistyö tuo merkittävästi enemmän lisäarvoa omaan puolustukseemme 
kuin vie resursseja. Se on osa puolustuksen uskottavuutta ja ennaltaehkäisykykyä. 
Maavoimat katsoo luottavaisesti kehittyvään kansainväliseen yhteistoimintaan. 



Maavoimallisesti meidän on nyt katsottava myös tulevaisuuteen yli strategisten 
hankkeiden. Minkälainen maailma meillä on kohdattavana 2030-luvulla, johon osuu 
seuraava maavoimallisten suorituskykyjen vanhenemisaalto. Suorituskyvyn rakentaminen 
vie keskimäärin kymmenen vuotta. 2020-luvun alussa olisi nähtävä ne 
ratkaisuvaihtoehdot, joiden suuntaan eteneminen on aloitettava. Muussa tapauksessa 
maavoimat ovat ajopuuteorian armoilla. Kehitysratkaisut koskevat erityisesti maavoimien 
terävintä suorituskykykärkeä, operatiivisia joukkoja. Paikallisjoukkojen jatkokehittämisestä 
on löydettävissä merkittävää lisäpotentiaalia, joka on hyödynnettävä täysimittaisesti. 

Maapuolustus rakentuu tulevaisuudessakin yleisen asevelvollisuuden pohjalle. En 
henkilökohtaisesti näe muita vaihtoehtoja. Yhdessä meidän on edelleen tehtävä 
kaikkemme, että mahdollisimman moni suomalainen mies ja vapaaehtoinen nainen 
aloittaa varusmiespalveluksen ja suorittaa  sen kunnialla loppuun. Tämä ei ole ainoastaan 
sotilaallisesta tarpeesta lähtevä vaatimus, vaan myös koko yhteiskunnan etu. Näen yleisen 
asevelvollisuuden merkittävä osana demokraattista järjestelmää ja Suomen puolustamisen 
välttämättömyytenä. Te paikalla olevat varusmiehet ja vapaaehtoiset naiset olette 
mallikelpoinen esimerkki tästä. 

Arvoisat kuulijat, 

Kuten me kaikki tiedämme, työtä riittää myös tulevaisuudessa maapuolustuksen saralla. 
Valmiuteen kuuluu myös se, että emme aja rajoittimien ylärajalla. Se koskee niin 
materiaalia kuin erityisesti omaa henkilöstöämme. Taktiikan perussääntöihin kuuluu aina 
käytössä oleva reservi. Jokaisella meistä on oltava myös suorituskykyreserviä. Uupunut ja 
loppuun palanut henkilöstö ei ole käytettävissä todellisen kriisin tullessa. Samoin on laita 
koulutuksessa loppuun kulutetulla materiaalilla. Jokaisen johtajan erityisesti, mutta myös 
yksittäisen ihmisen tehtävä on huolehtia inhimillisten ja materiaalisten resurssien 
oikeantasoisesta käytöstä. Maavoimat olemme me.  Maavoimien palkattu henkilöstö, 
varusmiehet ja reserviläiset vastaamme maapuolustuksesta tässä ja nyt sekä teemme 
tulevaisuuden maavoimat.   

Vietämme itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuotta. Tämä ei olisi mahdollista ilman 
veteraanisukupolvien uhrauksia ja työtä. Se velvoittaa meitä kaikkia ja meille kaikille on 
tässä työssä oma tehtävä ja paikkansa. 

 


