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Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö  
Puhe Reserviläisliiton valtakunnallisessa maanpuolustusjuhlassa 
Joensuussa 16.11.2014 klo 13 
 
 
Arvoisat sotiemme veteraanit 
reserviläiset 
hyvä juhlayleisö! 
 
Minulla on kunnia tuoda maamme suurimmalle maanpuolustusjärjestölle 
Reserviläisliitolle eduskunnan puolustusvaliokunnan tervehdys. 
 
Maanpuolustusjuhlanne ajoittuu aikaan, jolloin puolustusvoimamme on 
kokenut suurimman sodanjälkeisen muutoksensa 
puolustusvoimauudistuksen myötä ja geopolitiikka on tehnyt uuden 
tulemisen Euroopan turvallisuuspoliittiselle kentälle. Ukrainan kriisin 
kautta Eurooppa on saanut tuta voimapolitiikan paluun.   
 
Puolustusvoimauudistuksen myötä puolustusvoimien organisaatio on 
kauniisti sanottuna jäntevöitynyt ja esimerkiksi varuskuntien määrä on 
supistunut. Samanaikaisesti puolustusvoimien resurssit ovat 
merkittävästi niukentuneet. Budjetista on leikattu tällä vaalikaudella 
peräti kymmenys pois. 
 
Puolustusvoimien rahoitukseen tehdyt leikkaukset ovat merkinneet 
varusmiesten maastovuorokausien, ilmavoimien lentotuntien, 
merivoimien alusvuorokausien ja reserviläisten kertausharjoitusten 
vähentämistä. Tämä on ollut tietoista riskin ottamista.  
 
Puolustusvoimien toiminnan taso on tarkoitus palauttaa ensi vuonna, 
mutta tehdyillä leikkauksilla on heikennetty puolustusvoimien 
suorituskykyä pitkävaikutteisesti. Etenkin kertausharjoitusten ajaminen 
alas vuosina 2012, 2013 ja kuluvana vuonna jättää valtavan aukon, kun 
joka vuosi jäi tai jää kouluttamatta noin 20 000 reserviläistä. 
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Resurssien pienetessä yhä suurempi osa reserviläisistä jää sijoittamatta 
sodan ajan tehtäviin, joten maanpuolustuksen vapaaehtoisjärjestöillä on 
jatkossa yhä tärkeämpi rooli reserviläisten maanpuolustustaitojen 
kehittämisessä ja maanpuolustuskyvyn ylläpidossa. 
 
Vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan merkitys korostuu erityisesti 
paikkakunnilla, joissa puolustusvoimilla ei ole omaa toimintaa joukko-
osastojen lakkauttamisen seurauksena. Tällöin vapaaehtoistoimijoiden 
rooli maanpuolustustahdon ylläpitämisessä ja siltana paikallisen väestön 
sekä puolustusvoimien välillä kasvaa. Näin on tilanne myös täällä 
Pohjois-Karjalan Prikaatin lopetettua toimintansa. 
 
Toisaalta täällä on toimintansa aloittanut uusi Joensuun varuskunta, 
johon kuuluvat Suomen suurin aluetoimisto, Puolustusvoimien 
palvelukeskus ja osia Itä-Suomen Huoltorykmentistä. 
 
Hyvät kuulijat 
 
Talvi- ja jatkosotien historia muistuttaa suomalaisia 
maanpuolustustahdon merkityksestä sukupolvelta toiselle. 
Maanpuolustustahtoon, yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen 
puolustusjärjestelmään Suomen puolustusratkaisu nojaa tänäkin päivänä. 
 
Veteraanisukupolven vähittäisen väistymisen arvioidaan vaikuttavan 
suomalaisten maanpuolustustahtoon. Kun viimeiset sodissamme 
palvelleet miehet ja naiset, kunniakansalaisemme, siirtyvät ajasta 
iäisyyteen, poistuu tärkeä kontaktipinta sota-ajan perinteeseen.  
 
Veteraanien perinnön vaaliminen on ollut monen maanpuolustusjärjestön 
keskeistä toimintaa. Myös Pohjois-Karjalan reserviläiset ovat tehneet 
tätä tärkeää työtä.  
 
Olette osaltanne perinnetyöllänne muistuttaneet, että kaikki se mistä me 
tänä päivänä saamme nauttia, ei ole tullut meille ilmaiseksi vaan 
edellisten sukupolvien työn ja uhrauksien kautta. 
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Hyvät reserviläiset 
 
Turvallisuuspoliittisen toimintaympäristömme laajenemisesta huolimatta 
geopolitiikan ja lähialueen merkitys säilyy Suomelle keskeisenä. 
Geopolitiikalla on edelleen vahva merkitys, vaikka emme eläkään – 
ainakaan vielä – aivan kylmän sodan kaltaisessa asetelmassa.  
 
Suurvaltasuhteet tulevat kuitenkin pysymään viileinä pitkään. Venäjä ei 
anna Krimiä takaisin ja Ukrainan kriisi jatkuu hamaan tulevaisuuteen. 
Venäjä otti Krimillä taktisen voiton, mutta eteneekö se 
voimapolitiikallaan kohti strategista voittoa vai tappiota, se jää 
nähtäväksi. 
 
Joka tapauksessa ne idealistiset poliitikot ja rikkiviisaat tutkijat, jotka 
ovat vannoneet niin sanotun keskinäisriippuvuuden estävän 
voimatoimien käytön tai niillä uhkaamisen, ovat olleet pahan kerran 
väärässä.  
 
On ollut suoraan sanoen pysähdyttävä kokemus seurata Ukrainan 
tilannetta: hyvinkin perinteisin muodoin käytävää sotaa vedettävine 
tykistöineen, panssarivaunuineen, raketinheittimineen ja kalasnikov-
miehineen – ja tätä sotaa käydään verraten lähellä Suomea – ensi kertaa 
sitten toisen maailmansodan.  
 
Lisäksi Venäjän viimeaikaiset ilmatilaloukkaukset ovat herättäneet 
huolta kansalaisissa, ja Itämerellä tapahtuu entistä enemmän. Itämeri ei 
ole enää rauhan meri, jos se sitä koskaan on ollutkaan. Venäjä testaa ja 
näyttää muskeleitaan maalla, merellä ja ilmassa. 
 
Asioiden näin ollen me emme voi sulkea pois epätoivottavaa 
turvallisuuspoliittista kehitystä lähialueillamme. Kuten ylipäällikkö, 
tasavallan presidentti Sauli Niinistö alkuviikosta totesi: ”Kasakka ottaa 
sen, mikä on huonosti kiinni.” 
 
Juuri nyt Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, mutta 
toimintaympäristön muutosnopeuden, ennakoimattomuuden ja 
epävarmuuden vuoksi strategiset yllätykset ovat mahdollisia.  
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Osana yllätyksellisyyttä on todettava erikoisjoukkotoiminnan korostunut 
rooli viimeaikaisissa kriiseissä. Viimeksi viime keväänä saimme juuri 
Krimillä todistaa tunnuksettomien venäläisten erikoisjoukkojen – pienten 
vihreiden miesten – kiistatta vakuuttavan ammattitaitoista ja kurinalaista 
toimintaa, voi sanoa jo ennen kuin kriisin koko vakavuutta kyettiin 
tunnistamaan.  
 
Erikoisjoukkojen käyttö – unohtamatta kyberhyökkäyksiä ja 
propagandasotaa – onkin olennainen osa tulevaisuuden kriisin kuvaa. 
Puhutaan hybridisodankäynnistä. 
 
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg on todennut, 
että Suomen armeija tarvitsee sekä terävän teknokärjen että suuren 
reservin. Kumpiakin elementtejä tulee olla oikeassa suhteessa. Koko 
maan puolustuksemme nojaa kustannustehokkaaseen ja 
kansakokonaisuutta rakentavaan yleiseen asevelvollisuuteen ja tässä 
konseptissa erikoisjoukot ovat keihäänkärki.  
 
Suomen sodan ajan joukoista ammattisotilaita on vain muutama 
prosentti. Sodan ajan joukkojemme toimintakyvyn ylläpitämisessä on 
tärkeää, että puolustusvoimien koulutus- ja harjoitustoiminta saadaan 
ensi vuonna palautettua kestävälle tasolle.  
 
Viime vuonna vain 5 000 reserviläistä sai kutsun varsinaisiin 
kertausharjoituksiin, tänä vuonna noin 6 000, ensi vuonna toivottavasti 
18 000.  
 
Kuten Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola on todennut, tämä 
viimeksi mainittu luku, 18 000 kertausharjoituksiin kutsuttua 
reserviläistä, on tasoltaan oikeansuuntainen mutta vain tyydyttävä. 
 
Nimittäin ensi vuoden tasokaan ei ole riittävä korvaamaan viimeisen 
kolmen laihan vuoden aikana syntynyttä reserviläisten koulutusvajetta, 
jonka paikkaamiseksi kertausharjoitusten määrä tulisi jatkossa olla 
vieläkin korkeampi.  
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Ilman riittävää kertausharjoituskiertoa puolustusratkaisumme kulmakivi, 
yleinen asevelvollisuus, on vaarassa dementoitua.  
 
Yleensäkin Puolustusvoimien harjoitustoiminta on saatettava sellaiselle 
tasolle, että sodan ajan joukoilla on riittävä taistelukyky. 
Hienoimmastakaan kalustosta ei ole apua, jos sitä ei osata käyttää.  
 
Hyvät kuulijat 
 
Maanpuolustuksemme suurin ongelma on riittämätön rahoitus. 
Kansanedustaja Ilkka Kanervan johtama puolustuksen pitkän aikavälin 
haasteita käsittelevä parlamentaarinen selvitysryhmä jätti hiljattain 
raporttinsa. Siinä käsitellään Suomen puolustuksen haasteita ja 
vaihtoehtoja erityisesti resurssinäkökulmasta.  
 
Maailman muutos – tai inhorealistien mielestä maailman 
muuttumattomuus – edellyttää yhä, että jokainen maa hoitaa uskottavasti 
oman puolustuksensa ja siksi puolustuksen järjestämiseen tulee olla 
riittävät määrärahat. 
 
On syytä kantaa huolta puolustusratkaisumme kestävyydestä 
lähitulevaisuudessa, jos lopultakin varsin vaatimatonta toivetta 
lisärahoituksesta ei kyetä ottamaan huomioon. Valtiontalous on 
ahdingossa, mutta turvallisuuden takaaminen, niin sisäisen kuin ulkoisen 
turvallisuuden, on valtion tärkein tehtävä. 
 
Nyt puhutaan 50 miljoonan euron korotuksesta puolustusbudjettiin 
vuonna 2016 ja siitä asteittain nousten 150 miljoonaan vuoteen 2020 
mennessä, mukaan lukien indeksikorotukset. Sillä saataisiin karkeasti 
laskettuna noin puolet tällä vaalikaudella tehdyistä leikkauksista takaisin, 
ja tämä summa oli Kanervan työryhmän suositus. 
 
Lisäksi tiedossa ovat ne todella merkittävät haasteet, ja nyt puhumme 
miljardiluokan haasteista, jotka ovat 2020-luvulla edessämme kaluston 
vanhenemisen takia etenkin meri- ja ilmavoimissa. 
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Uskon ja toivon, että puolustusvoimien määrärahojen osalta seuraava 
hallitus tekee viisaita päätöksiä. Vaihtoehtoja ei ole. Vain riittävän vahva 
oma puolustuskyky takaa maamme turvallisuuden, kuuluimme Natoon 
tai ei. Pidän myös hyvin toivottavana, että tarkastelemme 
jalkaväkimiinat kieltävää Ottawan sopimusta uudelta kantilta. 
 
Näistäkin asioista äänestetään ensi kevään eduskuntavaaleissa. 
Puolustuksemme uskottavuuden rapauttamiselle on pantava piste.  
 
Arvoisat sotiemme veteraanit, hyvä juhlaväki 
 
Onnittelen lämpimästi Joensuun Reserviläisiä ja Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiiriä sen 50-vuotisjuhlan johdosta  
 
ja toivotan juhliville järjestöille ja kaikille niiden toimihenkilöille sekä 
kaikille niiden jäsenille, 
 
sekä yleensä reserviläisille ja Reserviläisliitolle 
 
omasta puolestani ja eduskunnan puolustusvaliokunnan puolesta  
 
menestystä vapaaehtoisessa työssänne isänmaan puolesta! 


