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MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN (MPK) STRATEGIA 2020 

 
 
Toiminnan tarkoitus, yhdistyksen tehtävät ja yleistavoite  

 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on valtakunnallinen vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen yhteistyöjärjestö. Se on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tehtävät on määritet-
ty laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007). MPK:n toiminnan tarkoituksena 
on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin. 

MPK:n julkisena hallintotehtävänä on: 

1) Järjestää vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvaa sotilaallista koulutusta ja so-
tilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä vapaaehtoista maanpuolustusta kos-
kevaa tiedotusta ja valistusta. 
 

2) Kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja 
järjestää siihen liittyvää sotilaallista koulutusta sekä sotilaallisia valmiuksia palvele-
vaa koulutusta. 
 

3) Ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta. 

Edellä säädettyjen tehtäviensä lisäksi yhdistys järjestää turvallisuus-, varautumis- sekä joh-
tamis- ja kouluttajakoulutusta sekä tekee aloitteita ja toimii muutoinkin maanpuolustuksen 
hyväksi. 

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen yleistavoitteena strategiakaudella on, että 
MPK puolustusvoimien strategisena kumppanina tukee sodan ajan joukkojen normaali- ja 
poikkeusolojen koulutusta.  Koulutuksen painopisteenä ovat paikallisjoukot ja aselajikoulu-
tus. 
 
Tavoite MPK on tunnettu, arvostettu, luotettava ja kiinnostava kokonaisturvallisuuden 

kouluttaja. Koulutus on sotilaallisesti painottunutta. MPK tarjoaa myös varautu-
mis- ja turvallisuuskoulutusta sekä kansalaisille että viranomaisille. 
 

Arvot MPK:n arvoperustassa näkyy toiminnan merkitys yhteiskunnan kokonaisturval-
lisuuden kentässä. Toiminnan erityispiirteistä johdetut arvot ovat isänmaalli-
suus, vapaaehtoisuus ja osaaminen. 

 
Isänmaallisuus 
 
MPK:n toiminnan tavoite on itsenäisen ja turvallisen Suomen hyvinvoinnin yllä-
pitäminen ja kehittäminen. MPK tukee puolustusvoimien suorituskyvyn kehittä-
mistä, lisää toiminnallaan kansalaisten kokonaisturvallisuustietoisuutta  
ja -valmiuksia sekä ylläpitää ja edistää maanpuolustustahtoa. 
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Vapaaehtoisuus 
 
Vapaaehtoiset, pääosin jäsenjärjestöistä tulevat kouluttajat ovat MPK:n tärkein 
voimavara. Heidän innostamiseensa ja jaksamiseensa kiinnitetään erityistä 
huomiota. Kouluttajien ja muiden vapaaehtoisten toimijoiden valmiudet suoriu-
tua tehtävistään varmistetaan osaamisella ja sen kehittämisellä. Kaikkien toimi-
joiden on ymmärrettävä ne tekijät, joilla vapaaehtoiset henkilöt sitoutuvat ja si-
toutetaan MPK:n toimintaan. 
 
Osaaminen 
 
MPK tarjoaa laadukasta ja nousujohteista koulutusta. Palkattu henkilöstö ja va-
paaehtoiset toimijat ovat ammattitaitoisia sekä osaavia, mikä näkyy hyvänä 
koulutustuloksena. Koulutuksen laatua arvioidaan ja varmistetaan laatujärjes-
telmän avulla. MPK:n koulutustavoitteet on sidottu Yhteiskunnan turvallisuus-
strategiassa (YTS) asetettuihin tavoitteisiin. 

 
Tavoitetila vuonna 2020 
 

MPK:n voimavarat kohdennetaan laadukkaaseen koulutukseen, jota arvioidaan 
vuosittain. Vahvuutena ovat yksilötason ja yhteiskunnallisten tarpeiden tunnis-
taminen sekä hyvät yhteistoimintaverkostot kokonaisturvallisuuden kentässä. 
Nuorten ja naisten koulutuksen tarpeet otetaan huomioon. Myös ruotsinkielisille 
suunnattua koulutusta kehitetään. Kansalaisten arvomaailman muutoksen, mo-
nikulttuurisuuden ja teknologian kehittymisen aiheuttamat muutostarpeet huo-
mioidaan. 
 
Vuosittain tuotetaan puolustusministeriön ja pääesikunnan kanssa sovitut kou-
lutusvuorokaudet. Koulutuksesta 2/3 on vapaaehtoista sotilaallista ja sotilaalli-
sia valmiuksia palvelevaa sekä 1/3 kaikille avointa varautumis- ja turvallisuus-
koulutusta.  
 
Koulutusmäärissä säilytetään vähintään vuoden 2014 taso, jolloin koulutettiin 
80 000 vuorokautta ja koulutuksiin osallistui 48 000 henkilöä. MPK kasvattaa 
koulutustulostaan, mikäli sille osoitetaan lisää resursseja.  
 
Koulutuksen laatujärjestelmä on auditointivalmis vuonna 2020. Laatujärjestelmä 
tuottaa systemaattisesti tietoa koulutuksen ja toiminnan kehittämiseksi. Laa-
dunvarmistus ja toiminnan kehittäminen ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Puo-
lustusvoimien kanssa sovitaan koulutuksen laatuvaatimukset. 
 
Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen painopisteenä on maavoimien paikal-
lispataljoonien koulutus ja aselajikoulutus. Meri- ja ilmavoimien, rajavartiolaitok-
sen sekä pääesikunnan alaisten laitosten koulutuksen tarjontaa kehitetään. 
Puolustusvoimien kouluttajakoulutus on perustana koulutuksen onnistumiselle.  

 
Sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa painotetaan sotilaan perus-
taitoja, johtamiskoulutusta ja fyysistä kuntoa edistävää toimintaa. Ase -ja am-
pumakoulutuksella pyritään ylläpitämään ampumataitoa ja innostamaan ampu-
maharrastukseen. 
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Varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen (VARTU-koulutus) tavoitteet on asetettu 
kokonaisturvallisuusstrategian mukaisesti. Vuonna 2020 nuorille suunnattua 
koulutusta, kuten lukiolaisten turvakurssit on laajennettu valtakunnallisiksi ta-
pahtumiksi ja vastaavaa koulutusta viedään muihinkin oppilaitoksiin. Alueellinen 
yhteistyö eri viranomaisten ja hallinnonalojen kanssa on tiivistä. MPK:n harjoi-
tusjärjestelmää kehitetään ja vakioidaan.  
 
MPK:n toiminta perustuu Puolustusministeriön budjettirahoitukseen, puolustus-
voimien kanssa tehtävään sopimukseen sotilaallisen koulutuksen toteuttamises-
ta sekä koulutuksen tuottoihin. Talouden hoidossa pyritään riittävään omavarai-
suuteen, jolla taataan suhdannevaihteluista riippumaton toiminnan jatkuvuus. 
Kaikki toiminta toteutetaan taloudellisesti. 

 
Vuonna 2020 MPK:n poikkeusolojen organisaatio ja tehtävät on määritetty ja 
tarvittavat suunnitelmat on laadittu.  

 
Yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa on jatkuvaa toiminnan kaikilla tasoilla. Jäsen-
järjestöjen roolia koulutuksen toteuttamisessa kehitetään. MPK on puolustus-
voimien strateginen kumppani ja toimintaa ohjaavan ja valvovan Puolustusmi-
nisteriön luotettava toimija. MPK työskentelee kiinteässä yhteistyössä keskeis-
ten varautumis- ja turvallisuusalan järjestöjen kanssa. Yhteistyötä Viron ja poh-
joismaiden kodinturvajoukkojen kanssa kehitetään. 

 
 
Sotilaallinen ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus 
 
 Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 

 
 Toimii reservin joukkojen ja yksilöiden kouluttajana sekä ylläpitää mer-

kittävästi puolustusvoimien suorituskykyä ja valmiuksia muiden viran-
omaisten tukemiseen 
 

 Antaa mahdollisuuden sotilaalliseen ja sotilaallisia valmiuksia palvele-
vaan koulutukseen sekä sijoitetulle ja sijoituskelpoiselle reserville että 
kanttiinitoimintaan sitoutuneille. 
 

 Tarjoaa asepalvelusta käymättömille naisille mahdollisuuden osallistua 
koulutukseen siten, että heidät voidaan sijoittaa kokonaisturvallisuuden 
eri tehtäviin. 
 

 Antaa mahdollisuuden nousujohteiseen kouluttautumiseen ja sijoittumi-
seen MPK:n poikkeusolojen organisaatioon 
 

 Tukee kriisinhallintatehtävissä palvelevien yksilöiden sotilaallisia val-
miuksia ja pyrkii hyödyntämään sodanomaisissa olosuhteissa hankitun 
kokemusta kehitettäessä yksilöiden ja joukkojen suorituskykyä 
 

 Kohottaa maanpuolustustahtoa.  
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Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU-koulutus)  
 
 Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) 
 

 Tukee koulutuksen, viestinnän ja valistuksen keinoin kansalaisten va-
rautumista erilaisiin turvallisuusuhkiin. 
 

 Tarjoaa kunnille ja viranomaisille suunnattua varautumiskoulutusta si-
ten, että yksilöiden koulutuksen ohella kehitetään suorituskyvyn koulut-
tamista. 

 
 Lisää yleistä valmiutta ja toimintakykyä yhteiskunnan häiriötilanteissa 

tukien YTS:n toteuttamista. 
 

 Antaa mahdollisuuden naisten laajalle osallistumiselle kokonaisturvalli-
suuden tehtäviin.  

 
Organisaatio ja hallinto 
 

MPK:n organisaatiotasot ovat vuosikokous, hallitus, keskustoimisto,  
seitsemän maanpuolustuspiiriä, ilmapuolustuspiiri ja meripuolustuspiiri sekä 
koulutus- ja tukiyksiköt (KOTU-yksiköt).  
 
Operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja apunaan keskustoimisto ja yh-
deksän piiripäällikköä. Piiripäälliköiden alaisena maakunnissa toimintaa omilla 
vastuualueillan johtavat koulutus- ja tukiyksiköiden (KOTU-yksiköiden) päälliköt.  
 
MPK toimii kaikissa maakunnissa yhdenmukaisella tavalla. KOTU-päälliköt huo-
lehtivat maakunnallisen identiteetin ja toiminnan omaleimaisuuden säilyttämi-
sestä. 
 
MPK:n organisaatiota ja hallintoa kehitetään vastaamaan kasvaneita toiminta-
määriä ja puolustusvoimien uutta organisaatiota.  
 
MPK:n toiminnan keskeinen voimavara ovat vapaaehtoiset toimijat. MPK:lla on 
riittävästi toimijoita ja kouluttajia, joista suurin osa on tehnyt sitoumuksen koulu-
tus- ja tukiyksiköihin.  

 
Henkilöstö 
 

MPK:n tehtävien edellyttämä palkattu- ja vapaaehtoinen henkilöstö rekrytoidaan 
strategian ja tehtävien edellyttämien pätevyys- ja osaamisvaatimusten mukai-
sesti. Henkilöstön tehtäväkiertoa kehitetään ja varmistetaan henkilöstön osaa-
misen kehittyminen ja tehtävien hoitaminen. 
 
Henkilöstön osaamiskartoituksella selvitetään osaamisvajeet. Koulutuksen pää-
menetelminä ovat työssä oppiminen ja täydennyskoulutus. Puolustusvoimien kou-
lutustarjontaa käytetään täysimittaisesti hyväksi. 
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Työsuhteen osapuolet ottavat huomioon toisen osapuolen edun.  
 
Henkilöstön ikärakennetta seurataan ja työssäjaksamista tuetaan sen mukai-
sesti. Henkilöstön fyysisen toimintakyvyn ylläpitoa tuetaan ja kannustetaan. 

 
Hallituksen jäseneen, toimihenkilöön ja työntekijään sovelletaan heidän hoita-
essaan MPK:lle lain (556/2007) mukaisesti annettuja julkisia hallintotehtäviä 
virkavastuuta koskevia säännöksiä. 
 
Johtaminen ja esimiestyö ovat kaiken toiminnan ytimessä. Jokaisella alaisella 
on oikeus esimiehen oikeudenmukaiseen ja asialliseen johtamiseen. Esimies-
työssä kiinnitetään erityishuomio vuorovaikutukseen ja luottamuksen rakenta-
miseen esimiehen ja alaisen välillä.  

 
Palkattua ja vapaaehtoista henkilöstöä palkitaan ja kannustetaan monipuolisella 
ja oikeudenmukaisella kannustejärjestelmällä. Myös puolustusvoimien kannus-
tejärjestelmää käytetään palkitsemiseen. Palkitsemisessa otetaan huomioon 
hyviä tuloksia saavuttaneet henkilöt ja ryhmät.  
 
Henkilöstön sitoutumisen ja työtyytyväisyyden kannalta palvelussuhteen ehdot 
pidetään kannustavina ja tasapuolisina ottaen huomioon käytössä olevat re-
surssit. Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen. Tulospalkkiolla kannuste-
taan parantamaan vuosittaisia työsuorituksia. Palkkausjärjestelmässä ja jousta-
vien työaikojen järjestelyssä otetaan huomioon vapaaehtoistoiminnan erityispiir-
teet, tuetaan henkilöstön jaksamista ja perhe-elämän tarpeita. 
 
Kaiken toiminnan toteutumiseen työ- ja palvelusturvallisuusmääräysten edellyt-
tämällä tavalla kiinnitetään jatkuvasti erityishuomiota. Tapaturmissa ja työpaik-
kakiusaamisessa noudatetaan nollatoleranssi-periaatetta. Turvallisuustoimin-
nan kehittämisessä tukeudutaan puolustusvoimien soveltuvin osin työ- ja palve-
lusturvallisuushankkeeseen. Henkilöstön suojavaatetusta kehitetään tehtävien 
edellyttämällä tavalla. 
 
 

Viestintä ja markkinointi 
 
MPK:n viestintä tukee strategiassa asetettuja tavoitteita ja arvoja. Sisäinen vies-
tintä tukee sekä MPK:n palkattua henkilökuntaa että vapaaehtoisia kouluttajia 
suoriutumaan tehtävistään. Ulkoisessa viestinnässä korostetaan MPK:n roolia 
yhteiskunnan luotettavana ja kiinnostavana kokonaisturvallisuuden kouluttajana. 
Viestinnällä ylläpidetään ja kehitetään hyvää yhteistyötä jäsenjärjestöjen, kump-
paneiden ja muiden turvallisuustoimijoiden kanssa. 
 
Viestinnän painopiste on tunnettuuden lisäämisessä. Viestinnän vuorovaikuttei-
suutta kehitetään jatkamalla aktiivista sosiaalisen median käyttöä ja ottamalla 
käyttöön ajantasaiset sovellukset valtakunnallisesti.  
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Sekä valtakunnallista että alueellista viestintää molemmilla kotimaisilla kielillä te-
hostetaan. MPK osallistuu maanpuolustustoimijoiden yhteisen sanoman laatimi-
seen ja eteenpäinvientiin. 
 
MPK vaikuttaa viestinnällään työnantajien myönteiseen suhtautumiseen kansa-
laisten osallistuessa vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan.  
 
Koulutuksen markkinointia kehitetään strategiakaudella. VARTU-koulutuksen 
markkinointia suunnataan kunnille, yrityksille ja jäsenjärjestöille. Sotilaallisen 
koulutuksen uusina markkinointikohteina ovat yhteistyössä puolustusvoimien 
kanssa kotiutuvat varusmiehet ja erityisesti ne sijoituskelpoiset reserviläiset, joilla 
ei ole sodan ajan sijoitusta. Sähköistä markkinointia lisätään. 

 
Tiedonhallinta 

 
Ajan tasalla oleva ja luotettava tiedonhallinta on keskeinen osa yhdistyksen 
toimintaa. Se toteutetaan siten, että tietoaineistot ovat saatavilla ja helposti käy-
tettävissä ja niiden säilyminen, eheys sekä suojaaminen on taattu aineistojen 
koko elinkaaren ajan. MPK:n toiminnanhallintajärjestelmän (THJ) käytettävyyttä 
kehitetään strategiakaudella. 
 
Automaattista tiedonhallintaa kehitetään siten, että se mahdollistaa hyvin yhdis-
tyksen toiminnan johtamisen, suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan. Yhtey-
denpitoa puolustusvoimien ja tarvittaessa muidenkin viranomaisten järjestelmiin 
parannetaan ajanmukaiselle tasolle. 
 

 
Materiaali, tilat ja alueet 

 
Toimintaan tarvittavien materiaalin, tilojen ja koulutus- yms. alueiden osalta tu-
keudutaan ensisijaisesti puolustusvoimien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Omaa 
materiaalia ostetaan ja tiloja vuokrataan vain, kun se on välttämätöntä. Tilojen 
vuokrauksessa pyritään yhteistoimintaan muiden järjestöjen kanssa. 

 
 
MPK:n keskustoimistossa laaditaan strategiakauden kattavat koulutuksen, hallinnon ja vies-
tinnän toimintasuunnitelmat tämän strategian linjaamilla tavoilla. Strategiaa päivitetään toi-
mintaympäristön ja resurssien muuttuessa tarvittaessa.  
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