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Suomen alueellinen puolustusjärjestelmä uusiutuu toteutukseltaan ensi vuoden alussa. Pääesikunnan
päällikkö kenraaliluutnantti Ari Puheloinen sanoi 183. maanpuolustuskurssin tervehdyspuheessaan,
että uusilla järjestelyillä pyritään nostamaan toiminnan tehokkuutta joukkojen määrän supistuessa.
Sodan ajan prikaatien vähentyessä uusilla sotilaslääneillä ei ole itsenäisiin sotatoimiin samanlaista kykyä kuin
nykyisillä maanpuolustusalueilla, mutta sotilasläänejä tuetaan maanlaajuisesti keskitetyillä toiminnoilla.
Pääesikunnan päällikön mukaan alueellinen puolustus säilyy edelleen Suomen puolustusperiaatteena, mutta
2010−luvun puolustusjärjestelmään rakennetaan uusia suorituskykyjä ja aikaisempaa enemmän
valtakunnallisesti keskitettyjä toimintoja.
Kenraaliluutnantti Ari Puheloisen puhe kokonaisuudessaan:
PÄÄESIKUNNAN PÄÄLLIKKÖ KENRAALILUUTNANTTI ARI PUHELOINEN
183. MAANPUOLUSTUSKURSSIN AVAJAISISSA HELSINGISSÄ 5.11.2007
Herra ministeri,
Arvoisat maanpuolustuskurssin osanottajat,
Hyvät naiset ja herrat,
Minulla on puolustusvoimien puolesta ilo toivottaa alkavan kurssin osanottajat tervetulleeksi perehtymään
turvallisuus− ja puolustuspolitiikkaamme sekä yhteiskunnan kriisivalmiuksiin ja kokonaismaanpuolustukseen.
On arvokasta, että olette voineet kiireisistä kalentereistanne varata nämä viikot yhteiselle asialle.
Maanpuolustuskursseilla on yhteiskunnassamme vuosikymmenten aikana vakiintunut asema. Siihen kuuluu
muun muassa tiivis yhteydenpito kurssin käyneiden välillä. Arvoisat kummikurssin edustajat, teidän
paikallaolonne tässä tilaisuudessa on eräs osoitus tuosta yhteenkuuluvuudesta ja jatkuvuudesta.
Hyvät kuulijat,
Alueellinen puolustus on sotilaallisen maanpuolustuksen toteutusperiaate, joka kehitettiin meillä
1960−luvulla, kun oli todettu, että voimakkaan hyökkääjän torjunta ei ollut enää mahdollista samojen
sotilaallisten periaatteiden mukaisesti kuin toisen maailmansodan aikana. Sittemmin alueellista
puolustusjärjestelmää on vuosikymmenten mittaan kehitetty ajan vaatimusten mukaisesti. Viime vuosina me
olemme valtioneuvoston antamien turvallisuus− ja puolustuspoliittisten selontekojen pohjalta modifioineet
alueellista puolustusta 2010−luvun tarpeita silmällä pitäen. Uusittu alueellinen puolustusjärjestelmä tulee
käyttöön ensi vuoden alussa, kun puolustusvoimien uudet johtamisrakenteet ja poikkeusolojen suunnitelmat
tulevat voimaan.
Alueellisen puolustuksen tavoitteena on estää maahantunkeutujan pääsy strategisesti tärkeille alueillemme ja
olosuhteitamme hyväksi käyttäen hidastaa sekä kuluttaa hyökkääjän joukkoja ja muodostaa valitsemiimme
ratkaisukohtiin meille tarpeellinen ylivoima hyökkäyksen torjumiseksi ja lyömiseksi. Tämä aikanaan laadittu
periaate on ytimeltään pätevä nykyisinkin. Tulevaisuuden uusina piirteinä siihen ovat tulleet mukaan
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yhteiskunnan elintärkeiden kohteiden ja toimintojen suojauksen korostuminen ja niin kutsutun laajan
turvallisuuskäsitteen mukaisten uhkatilanteiden hallinta sekä maa−, meri− sekä ilmavoimien toiminnan entistä
tiiviimpi yhdistäminen. Näin siis konseptitasolla. Itse puolustusjärjestelmän rakenteeseen ja toimintaan on
tulossa enemmänkin uutta.
Muutosten taustalla ovat valtioneuvoston aiempien turvallisuus− ja puolustuspoliittisten selontekojen
mukaiset puolustusvoimien sodan ajan henkilöstövahvuuden supistukset, joukkojemme
kehittämismahdollisuuksien rajoittuminen entistä "kapeampaan kärkeen" puolustusmateriaalin kallistuessa
sekä yhteiskunnan palvelurakenteiden muutokset. Tietotekniikan kehitys on eräs muutosten mahdollistaja.
Kaiken kaikkiaan uusilla järjestelyillä pyritään nostamaan toiminnan tehokkuutta joukkojen määrän
supistuessa.
Kun joukkoja on entistä vähemmän, on tilannetietoisuutta parannettava, jotta puolustuksessa torjuntatoimille
voitaisiin taata riittävästi aikaa. Mahdollisimman reaaliaikaisen tilannekuvan luominen koko maasta vaatii
keskitettyjä johtamis− ja tietojärjestelmiä. Keskittäminen on myös osaltaan seurausta siviilioperaattorien
toiminnan samansuuntaisesta muutoksesta; perustuuhan puolustusvoimien poikkeusolojen tiedonsiirto paljolti
muun yhteiskunnan tiedonsiirtoverkkojen käyttöön. Puolustusvoimien uusi tiedustelun, valvonnan ja
johtamisen verkostoavusteinen järjestelmä parantaa moninkertaisesti tilannekuvan ajantasaisuutta sekä
tulenkäytön ja johtamisen teknistä nopeutta. Tällä tavoin nykyisten alueellisesti itsenäisten johtamisen
tukitoimintojen tilalle tulevat valtakunnallisesti keskitetyt palvelut.
Myös maavoimien johto−organisaatiossa sekä prikaatien ja muiden joukkojen käyttöperiaatteissa tapahtuu
muutoksia. Uusi maavoimien esikunta aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa, ja kun nykyiset
maanpuolustusalueet sekä sotilasläänit lakkautetaan, on jatkossa niiden sijasta aluetasolla neljä
uudenmuotoista operatiivista sotilaslääniä. Sodan ajan prikaatien vähentyessä riittää uusille sotilaslääneille
pääasiassa paikallisiin tehtäviin tarkoitettuja joukkoja. Suorituskykyisimmät prikaatit organisoidaan
armeijakunnaksi maavoimien keskitettyyn johtoon käytettäväksi kokonaistilanteen vaatimalla tavalla
useamman sotilasläänin alueella. Armeijakunta on sodan aikaa varten erikseen perustettava johtoporras.
Nykyisin armeijakuntia on useampia, tulevaisuudessa vain yksi. Myös huollon johto on keskittymässä
valtakunnallisesti. Tässäkin taustalla eräänä tekijänä on siviiliyhteiskunnan logistiikkapalvelujen
vastaavanlainen kehitys.
Summa summarum − edellä kerrotusta voidaan todeta, että uusilla sotilaslääneillä ei ole itsenäisiin sotatoimiin
samanlaista kykyä kuin nykyisillä maanpuolustusalueilla, mutta niitä tuetaan maanlaajuisesti keskitetyillä
toiminnoilla. Tämä on oleellinen puolustusjärjestelmän muutos.
Valtakunnanlaajuiseen käyttöön rakennetaan uusia suorituskykyjä. Niillä vastataan sodankäynnin kehityksen
tulevaisuuden haasteisiin ja osaltaan kompensoidaan maavoimien joukkojen vähenemisen vaikutuksia.
Raskaiden raketinheitinten kauaskantoisella maasta−maahan tulenkäytöllä ja ilmavoimien ilmasta−maahan
tulella lisätään torjunnan tehoa sekä vastustajan kuluttamisen vaikutusta alueellisen puolustuksen periaatteen
mukaisesti. Helikopterien avulla parannetaan joukkojen liikkuvuutta ja muun muassa vastustajan
erikoisjoukkojen torjuntaa. Kotimaassa ja kansainvälisesti verkottunut logistiikka tukee muita suorituskykyjä.
Johtamisessa kehitetään pääesikunnan mahdollisuuksia yhdistää puolustushaarojen toiminta sekä yhteisten
suorituskykyjen käyttö, millä pyritään kokonaisvaikutukseen joka olisi suurempi kuin osiensa summa.
Hyvät naiset ja herrat,
On vielä lisättävä, että alueelliseen puolustukseen liittyy oleellisesti puolustusvoimien valmiuden joustava
säätely. Niinpä puolustusjärjestelmästä pannaan kulloisessakin tilanteessa toimintaan ne osat, jotka ovat
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tarpeen vallitsevan uhkatilanteen ja sen arvioidun kehityksen hallintaa varten. Tällaisella räätälöidyllä
toimintojen mitoituksella hallitaan myös sotaa alempiasteiset uhkatilanteet. Alueellinen puolustus ei siis ole
tarkoitettu yksinomaan laajamittaisen voimankäytön torjuntaan.
Puolustusvoimien normaaliaikojen toimintojen järjestelyissä lähtökohtana ovat poikkeusolojen toiminnan
vaatimukset. Edellä kuvaamani alueellisen puolustuksen kehityspiirteet näkyvät ensi vuoden vaihteessa
tapahtuvissa toimintamme muutoksissa. Alueellinen puolustus säilyy puolustusperiaatteenamme, mutta sen
toteuttamista varten kehitetyssä 2010−luvun puolustusjärjestelmässä on aikaisempaa enemmän
valtakunnallisesti keskitettyjä toimintoja.
Arvoisat maanpuolustuskurssin osanottajat,
Muiden muassa näihin sotilaallisen maanpuolustuksen kysymyksiin tulette kurssinne aikana perehtymään
tarkemmin. Ajankohtaisista keskustelunaiheista ei uskoakseni tule olemaan pulaa. Toivotan teille antoisaa
maanpuolustuskurssia.
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