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Suomen puolustuskyky
vastaa toimintaympäristön

muutoksiin 
 
 

Reserviläisliitto vaatii uskottavan ja koko valtakunnan kattavan
puolustuksen ylläpitämistä ja kehittämistä myös tulevaisuudessa.
Hallitusohjelmaan 2023─2027 on kirjattava seuraavat perusteet
puolustuksemme ylläpitämisen ja kehittämisen osalta. 

1. Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä, naiset on
otettava mukaan kutsuntoihin

2. Reservin käytettävyyttä on kehittävä

3. Riittävä puolustusmäärärahataso on turvattava
myös tulevaisuudessa

4. Huoltovarmuus on turvattava
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Puolustusjärjestelmämme kehittämisessä on huomioitava seuraavia asioita
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Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen määrä on pidettävä vähintään nykyisellä tasolla.
Puolustusvoimien operatiiviset ja paikalliset joukot on varustettava tehtävän edellyttämällä
kalustolla.
Vuosittaisen kertausharjoituskoulutuksen riittävä määrä on turvattava. Jokainen sodan ajan
tehtäviin sijoitettu reserviläinen on kutsuttava kertaamaan keskimäärin kahdeksan vuoden
välein, johtajat ja tarvittavat joukot vuosittain.
Hybridisodankäynnin uhkaan on varauduttava Puolustusvoimien nopean toiminnan
elementtejä kehittämällä ja kasvattamalla.
Puolustusvoimien paikallisjoukkoja on kehitettävä edelleen alueiden erityispiirteitä
palvelevaksi yhteistyössä paikallisten viranomais- ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Suomen puolustuksen on jatkossakin rakennuttava yleisen asevelvollisuuden ja
reserviläisistä muodostettavien sodan ajan joukkojen varaan. Yleinen
asevelvollisuusjärjestelmä on säilytettävä puolustusjärjestelmämme runkona.
Varusmiespalvelusta on kehitettävä niin, että nykyistä laajempi osa ikäluokasta voidaan
ottaa ja kykenee suorittamaan palveluksen. Keskeytysten rimaa on nostettava mm.
mahdollistamalla erilaiset polut asepalveluksen suorittamiseen. Puolustusvoimien sodan
ajan joukoista on löydettävä nykyistä laajemmin tehtäviä myös heikommassa fyysisessä
kunnossa oleville.
Naisille on tarjottava jatkossa mahdollisuutta osallistua kutsuntoihin, joissa he saavat lisää
tietoa, jotta entistä useampi valikoituu palvelukseen. Koko kutsuntaikäluokalle on
järjestettävä informatiivinen päivä oppilaitoksissa.

Puolustusmenojen on ylitettävä jatkossa NATO:n jäseniltään edellyttämän 2 prosentin
osuuden bruttokansantuotteesta (BKT).
Riittävä osuus puolustusmäärärahoista on vuosittain ohjattava
kertausharjoituskoulutukseen.
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön sekä -koulutuksen riittävä rahoitus on turvattava ja
tarvittaessa lisättävä.
Puolustusvoimien henkilöstömäärää on pystyttävä lisäämään jatkossakin vastaamaan
myös kansainvälisiin tehtäviin asetetut vaatimukset.

1. Suomi puolustaa aluettaan ja kansalaisiaan kaikkia yhteiskunnan voimavaroja
hyödyntäen

2. Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä ja naiset otettava mukaan kutsuntoihin

3. Riittävä puolustusmäärärahataso on turvattava myös tulevaisuudessa
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Suomen on turvattava yhteiskunnan elintärkeät toiminnot jatkossakin.
Kriittiset kohteet ja yritysten toimivuus kriisitilanteessa on varmistettava.
Yhteistoimintaharjoitukset kuntien ja eri viranomaisten välillä on palautettava takaisin
säännölliseksi harjoitteluksi.
Riittävä omavaraisuus on ylläpidettävä ruoan, energiatuotannon, puolustuksen ja kriittisten
toimintojen tarpeiden osalta.

Entistä harvempi varuskuntaverkosto lisää vapaaehtoistyön ja -järjestöjen puolustukseemme
liittyviä tehtäviä paikallisella tasolla. Näiden tehtävien hoitamiseen on varattava riittävät
resurssit ja tuki eduskunnalta, puolustusministeriöltä sekä Puolustusvoimilta. 
Erityisesti on panostettava vapaaehtoistyöhön, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä
suomalaisten maanpuolustustahtoa.
Kansalais- ja maanpuolustusjärjestöjen rooli asiantuntijaorganisaatioina on merkittävä
yhteiskunnallisesti. 
Vapaaehtoisen toiminnan on tuettava maanpuolustustahtoa.

Puolustusvoimien sodan ajan joukoista suurin osa koostuu reserviläisistä, ja kriisiaikana
vaativatkin tehtävät suoritetaan reserviläisten johdolla. Reserviläisten mahdollisuuksia ja
oikeuksia toimia laajemmin omaehtoisen toiminnan, harjoittelun ja ammuntojen
vastuuhenkilöinä on lisättävä. 
Reserviläisille on annettava enemmän vastuuta ja toimintaoikeuksia liittyen toiminnan
harjoitteluun, suunnitteluun ja toteutukseen. 
Reserviläisten käytön mahdollisuuksia Puolustusvoimien eri tehtävissä niin kansallisissa kuin
kansainvälisissäkin tehtävissä on laajennettava. 

Riittävä ampumataito on tärkeää sodan ajan tehtäviin sijoitetuille reserviläisille.
Ampumataitojen ylläpito edellyttää säännöllistä ja omaehtoista ampumaharjoittelua.
Erilaisten siviiliampumaratojen riittävä määrä koko Suomen alueella on turvattava. Valtion ja
kuntien on yhdessä vapaaehtoistoimijoiden kanssa etsittävä keinot ampumaratojen
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 
Suomeen on luotava kattava ampumaurheilukeskusten verkosto, joka turvaa laajan
omaehtoisen ja turvallisen ampumataitojen ylläpidon kaikilla ampumaharrastajilla
reserviläisistä urheiluampujiin ja metsästäjiin. 
Ympäristölainsäädäntö ei voi olla keino estää ratojen ylläpito, vaan todellisten
suojelutoimenpiteiden kautta on löydettävä keinot, joilla ratoja voidaan
kustannustehokkaasti ylläpitää, parantaa ja rakentaa lisää.

4. Huoltovarmuuden turvaaminen

5. Vapaaehtoistyön merkitys kokonaisturvallisuudelle ja maanpuolustustahdolle

6. Reserviläisten vastuuta ja oikeuksia tulee lisätä

7. Ampumaharjoittelun edellytykset on turvattava
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Ampumaharrastustoimintaa ei pidä vaikeuttaa normitusta lisäämällä. Uusien aselupien
ehtoja henkilöiltä, jotka omistavat aseen entuudestaan, on kevennettävä. Aselupien
käsittelyä on joudutettava ja yhdenmukaistettava koko maassa. Aselupien hinnoittelua on
kevennettävä erityisesti useita aseita omaavien osalta.
Tulevalla vaalikaudella on tehtävä aselain kokonaisuudistus, jossa aselain edellisen
uudistuksen ylilyöntejä on korjattava. Samalla vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja
reserviläisen ampumataitojen ylläpito on lisättävä aseluvan myöntämisperusteeksi.
Ampumatoiminnan harjoittelulla on suuri merkitys maanpuolustustahdolle.
Ampumakouluttajille on taattava riittävästi kouluttautumismahdollisuuksia koko maan
alueella.

Suomen on toimittava kansainvälisessä kentässä johdonmukaisella, luottamusta
herättävällä, mutta aktiivisella tavalla. Yhteistyötä ja synergiahyötyjä Pohjoismaiden kesken
on haettava edelleen erityisesti yhteisiä materiaalihankintoja lisäämällä ja yhteistä
harjoittelutoimintaa tehostaen. 
Uskottavaa puolustusta on jatkossakin ylläpidettävä ja kehitettävä kaikissa olosuhteissa.

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta on tärkeää ja Suomen osallistuminen siihen on
hyödyllistä sotilaallisen kokemuksen kartuttamiseksi. 
Reserviläisten mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin harjoituksiin on lisättävä.
Kansainvälisen yhteistoiminnan ja harjoittelun lisääminen on mahdollistettava myös
maanpuolustusjärjestöjen toimesta lakimuutosten avulla.
Reserviläisiä on käytettävä entistä laajemmin kansainvälisten harjoitusten valmistelu-,
koulutus-, tuki- ja johtotehtävissä.

Puolustusvoimien ja muiden sisäisestä sekä ulkoisesta turvallisuudesta vastaavien
viranomaisten yhteistyötä on tiivistettävä entisestään. Vapaaehtoistoimijoita on
hyödynnettävä erilaisissa sisäisen turvallisuuden tehtävissä enemmän ja erityisesti alueilla,
joissa varuskuntia ja muita Puolustusvoimien toimipisteitä ei enää ole. 
On perustettava poliisin reservi.
On perustettava kansallinen varaamisrekisteri, johon kirjataan eri viranomaisten
poikkeusolojen tehtäviin varaamat henkilöt. Näitä tehtäviä tulee tarjota reserviläisille, joiden
sodan ajan sijoitus purkautuu.
Kyberturvallisuusuhkiin on vastattava mm. lainsäädäntöä kehittämällä. 
Väestönsuojat on kunnostettava ja tarvittaessa rakennettava niitä lisää.
Valtioneuvoston kanslian alaisuuteen on luotava

8. Aselainsäädännön byrokratiaa on kevennettävä ja aselaissa huomioitava 
reserviläisammuntojen monipuolisuus

9. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan on pysyttävä ajan hermoilla

10. Kansainvälisen harjoitustoiminnan on kehitettävä kansallista puolustusta 
 Nato-jäsenyyden myötä

11. Kokonaisturvallisuudesta on otettava parempi vastuu

      kokonaisturvallisuuden tehtäväkenttää koordinoiva yksikkö.
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Reserviläisliitto ry
 

Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on reilut 47 000 jäsentä.
Liiton alaisuudessa toimii 18 maakunnallista reserviläispiiriä ja 324 paikallisyhdistystä.

Jäsenistä noin 90 prosenttia on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen
asepalveluksen. Liiton paikallisyhdistyksissä reserviläiset voivat ylläpitää ampumataitojaan,

fyysistä kuntoaan ja maastotaitojaan. 
 

Lisäksi reserviläisillä on mahdollisuus ylläpitää sodan ajan sijoitustensa edellyttämiä
tietojaan ja taitojaan myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseilla, jonka
kouluttajista 39 prosenttia ja muista vapaaehtoistoimijoista 42 prosenttia tulee

Reserviläisliitosta. Lisäksi Reserviläisliitto kuuluu Naisten Valmiusliittoon (NVL), Suomen
Ampumaurheiluliittoon (SAL) ja Tammenlehvän Perinneliittoon (TAPE). 

 
 

Reserviläispiirit
 

Etelä-Hämeen Reserviläispiiri
Etelä-Karjalan Reserviläispiiri

Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri
Helsingin Seudun Reserviläispiiri

Kainuun Reserviläispiiri
Keski-Pohjanmaan Reserviläispiiri

Keski-Suomen Reserviläispiiri
Kymenlaakson Reserviläispiiri

Lapin Reserviläispiiri
Pirkanmaan Reserviläispiiri

Pohjois-Karjalan Reserviläispiiri
Pohjois-Pohjanmaan Reserviläispiiri

Pohjois-Savon Reserviläispiiri
Päijät-Hämeen Reserviläispiiri

Satakunnan Reserviläispiiri
Suur-Savon Reserviläispiiri
Uudenmaan Reserviläispiiri

Varsinais-Suomen Reserviläispiiri
 

Yhteystiedot:
reservilaisliitto.fi/liitto/piirit
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Yhteystiedot
 

Puheenjohtajisto 2023
 

Kari Salminen, Valkeakoski
Puheenjohtaja

p. 040 096 8974
 kari.salminen@reservilaisliitto.fi

 
Juha Parkkonen, Turku

 1. varapuheenjohtaja
p. 040 8663055

 juha.parkkonen@reservilaisliitto.fi
 

Lotta Nissi, Tampere
 2. varapuheenjohtaja

p. 040 1916466
 lotta.nissi@reservilaisliitto.fi

 
Pasi Parkkila, Raahe
 3. varapuheenjohtaja

p. 0400 680012
 pasi.parkkila@reservilaisliitto.fi

 
 
 
 
 

Minna Nenonen
Toiminnanjohtaja

p. 0400 721412
 minna.nenonen@reservilaisliitto.fi
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Reserviläisliitto ry
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki

 toimisto@reservilaisliitto.fi
reservilaisliitto.fi

Reservilaisliitto

@reservilaiset

reservilaisliitto


