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Herra kenraali, arvoisat kutsuvieraat, työtoverit, sotilaat, hyvät naiset ja miehet,  

Herra kenraali Petri, saan ottaa vastaan Maavoimat, jotka ovat komentajakautesi aikana 

kehittyneet sekä valmiuden että suorituskyvyn osalta merkittävästi. Maavoimien kykyä vastata 

niin nopeasti kehittyviin sotilaallisiin uhkiin kuin normaaliolojen poikkeustilanteisiin – kuten 

korona – on parannettu nimenomaan viime vuosina. Koulutuksessa on otettu käyttöön niin 

valmiusyksikkötoiminta kuin Koulutus2020 kokonaisuuden käytänteitä – kehitys on ollut 

merkittävä ja se on näkynyt joukkojen päivittäisessä toiminnassa.  

Maavoimien kansainvälinen yhteistyö on ottanut huomattavia edistysaskelia selkeän ohjauksesi ja 

johtajuutesi ansiosta. Olet aina tuonut esille sotilas- ja siviilihenkilöstömme ammattitaidon ja 

potentiaalin – Maavoimat koostuu ammattitaitoisesta, sitoutuneesta ja motivoituneesta 

kantahenkilökunnasta, reserviläisistä ja varusmiehistä. Tämän päivän Maavoimat on koulutus- ja 

valmiusorganisaatio, joka tunnetaan niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä korkeasta 

suorituskyvystä että vahvasta maanpuolustustahdosta.  

Maavoimien henkilöstö, 

Joukko-osastoissa vuosi alkaa laadittujen suunnitelmien mukaisesti – mutta toimintaa ja tekemistä 

on kyettävä säätelemään tilanteenmukaisesti. Meidän on tunnistettava, että edessä on 

haasteelliset ajat. Turvallisuustilanne Euroopassa ei ole hyvä ja vakaa. Meidän on valmistauduttava 

ja myös varauduttava kohtaamaan mahdolliset heijastevaikutukset. Tällä hetkellä meihin ei 

kohdistu sotilaallista uhkaa. Koronapandemia ei tunnu hellittävän ja sen hallintaan saamisen 

toimet tulevat vaikuttamaan arjen palveluksen järjestelyihin niin palveluksessa kuin vapaalla – näin 

ainakin toistaiseksi.  

Meidän tulee etsiä ratkaisuvaihtoehtoja, tarkennettava suunnitelmia ja pidettävä tehtävä 

kirkkaana mielessä, kun ratkomme edessämme olevia haasteita – olivat ne sitten suuria tai pieniä. 

Tarvitaan innovatiivisuutta ja johtajuutta – ihan kaikilla tasoilla. 

Valtioneuvoston puolustusselonteon linjausten toimeenpano käynnistyy. Asevelvollisuuden 

kehittäminen laaditun mietinnön pohjalta alkaa myös. Perinteisesti Suomessa maapuolustukselle 

ja maavoimille asetetaan huomattavia odotuksia, kun puhutaan Suomen puolustamisesta. 

Tulemme vastaamaan jatkossakin näihin odotuksiin yhdessä muiden puolustushaarojen ja 

Pääesikunnan alaisten laitosten kanssa. Samalla kun maavoimissa ylläpidämme valmiutta ja 

koulutamme joukkoja sodan ajan tarpeisiin, suunnittelemme Pääesikunnan johdolla tulevaisuuden 

maavoimia osana puolustusjärjestelmää – olemme keskeinen osa kokonaisvaltaista 

aluepuolustusta. 

Keskeinen osa kokonaisvaltaista aluepuolustusta on paikallispuolustus, jonka uudistaminen 

käynnistetään. Yhtenä tarkoituksena on myös lisätä paikallista kykyä laaja-alaisten vaikuttamisen 



vastaisiin toimiin kattavasti koko valtakunnassa. Paikallispuolustuksen ja siihen tarkoitettujen 

joukkojen ja suorituskykyjen kehittämisen käytännön suunnittelu tulee olemaan varsin 

mielenkiintoista ja antoisaa, koska paikalliset erityspiirteet ja osaaminen – paikalliset viranomaiset 

ja reserviläiset – otetaan huomioon. 

Arvoisat kuulijat, 

Puolustusyhteistyö avainkumppaniemme kanssa on tärkeää. Meillä on paljon eri yhteistyön 

keinoja ja tasoja johtajien tapaamisista esikuntakeskusteluihin, aina Suomen ja Ruotsin väliseen 

operatiiviseen suunnitteluun asti. Kaikki edellä mainittuja tarvitaan, mutta tärkein ja konkreettisin 

vuorovaikutus tapahtuu kriisinhallintaoperaatioissa ja harjoitustoiminnassa. Siellä toiminta 

konkretisoituu ja suorituskyvyt kehittyvät. Näin parannetaan niin Maavoimien poikkeusolojen 

suorituskykyä kuin kykyä operoida kriisinhallintaoperaatioissa.  

Herra kenraali Petri, kiitän sinua Maavoimien eteen tekemästäsi työstä ja johtajuudesta. Sotilaan 

onnea ja lujaa terveyttä, mitä ikinä tulevaisuudessa päätätkään tehdä. 

Herra kenraali, yhdessä Maavoimien henkilöstön kanssa teemme parhaamme, että Maavoimien 

suorituskyky, valmius ja maanpuolustustahto kehittyvät edelleen. 

Sotilaat, kohottakaamme kolminkertainen Eläköön-huuto Maavoimille – eläköön eläköön eläköön. 


