
Generallöjtnant Pasi Välimäkis tal vid kommendörens för armén paradmönstring den 30 

december 2021 i S:t Michels 

Herr General, ärade inbjudna gäster, kolleger, soldater, damer och herrar,  

Herr General Petri, jag får ta emot armén, som under ditt befäl har utvecklats avsevärt både vad 

gäller beredskap och prestationsförmåga. Arméns förmåga att svara på såväl snabba militära hot 

som undantagssituationer under normala förhållanden – såsom coronan – har förbättrats 

uttryckligen under de senaste åren. I utbildningen har man infört såväl verksamhet för insatsstyrka 

som praxis från helheten Koulutus2020 – utvecklingen har varit betydande och den har synts i 

truppernas dagliga verksamhet.  

Arméns internationella samarbete har gjort betydande framsteg tack vare din tydliga styrning och 

ditt ledarskap. Du har alltid lyft fram vår militär- och civilpersonals yrkesskicklighet och potential – 

armén består av yrkeskunnig, engagerad och motiverad stampersonal, reservister och beväringar. 

Idag är armén en utbildnings- och beredskapsorganisation som är känd både i hemlandet och 

utomlands för såväl sin höga prestationsförmåga som sin starka försvarsvilja.  

Arméns personal, 

Året har börjat som planerat vid truppförbanden – men verksamheten och aktiviteterna måste 

kunna regleras enligt situationen. Vi måste inse att vi står inför utmanande tider. Säkerhetsläget i 

Europa är inte bra och stabilt. Vi måste förbereda oss och även vara beredda på att möta 

eventuella följdeffekter. För närvarande är vi inte utsatta för något militärt hot. Coronapandemin 

ser inte ut ge efter och åtgärderna för att få den under kontroll kommer att påverka ordnandet av 

den dagliga tjänstgöringen, både vad gäller tjänsten och fritiden – åtminstone tills vidare.  

Vi måste fundera på olika lösningsalternativ, se över våra planer och hålla fokus på uppgiften när 

vi löser de utmaningar vi står inför – vare sig de är stora eller små. Vi behöver ledarskap och ett 

innovativt grepp – på alla nivåer. 

Genomförandet av riktlinjerna i statsrådets försvarsredogörelse har satts i gång. En utveckling av 

värnplikten inleds också utifrån betänkandet som utarbetats. Traditionellt ställer man betydande 

förväntningar på försvaret och Finlands armé när man talar om försvaret av Finland. Vi kommer 

även i fortsättningen att svara på dessa förväntningar tillsammans med de andra försvarsgrenarna 

och inrättningarna som lyder under Huvudstaben. Samtidigt som vi i armén upprätthåller 

beredskapen och utbildar trupper för krigsbehov planerar vi under Huvudstabens ledning 

framtidens armé som en del av försvarssystemet – vi är en central del av det övergripande 

regionala försvaret. 

En central del av det övergripande regionala försvaret är det lokala försvaret, som man kommer 

att inleda reformen av. Ett av dess syften är också att öka den lokala förmågan att vidta 

omfattande åtgärder för att påverka i hela landet. Den praktiska planeringen av det lokala 

försvaret och utvecklingen av det lokala försvarets trupper och prestationsförmåga kommer att 



vara mycket intressant och givande eftersom man tar i beaktande de lokala myndigheterna och 

reservisterna särdrag och kompetens. 

Ärade åhörare, 

Försvarssamarbetet med våra nyckelpartners är viktigt. Vi har flera olika metoder och nivåer för 

samarbete – allt från möten chefer emellan till stabsdiskussioner, ända till operativ planering 

mellan Finland och Sverige. Alla ovan nämnda samarbeten behövs, men den viktigaste och mest 

konkreta interaktionen sker vid krishanteringsoperationer och övningsverksamhet. Där 

konkretiseras verksamheten och prestationsförmågan utvecklas. På så sätt förbättras såväl arméns 

prestationsförmåga under undantagsförhållanden som förmågan att operera i 

krishanteringsoperationer.  

Herr General Petri, jag tackar dig för ditt ledarskap och för det arbete du gjort för armén. 

Soldatens lycka och goda hälsa vare med dig, vad du än väljer att göra i framtiden. 

Herr General, tillsammans med arméns personal kommer vi att göra vårt bästa för att fortsätta 

utveckla arméns prestationsförmåga, beredskap och försvarsvilja. 

Soldater, låt oss utbringa ett trefaldigt leve för armén – hurra hurra hurra. 


