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PAIKALLISPUOLUSTUS JA YHTEISKUNTA 
 

Eversti Risto Kolstela 
Apulaiskomentaja 

 

• Paikallispuolustuksen organisointi 
• Vuorovaikutus yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa 
• Henkilöstön rekrytointi 
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PUOLUSTUSVOIMIEN TEHTÄVÄT 
                            "ajan tasalla ja kestäviä" 
  
1) Suomen sotilaallinen puolustaminen, johon kuuluu: 
a) maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen; 
b) kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen ja  
    laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen; 
c) sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen sekä  
    maanpuolustustahdon edistäminen; 
  
2) Muiden viranomaisten tukeminen, johon kuluu: 
a) virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja  
      keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi;  
b) pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi pelastustoimintaan tarvittavaa kalustoa,  
    henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja; 
c) osallistuminen avun antamiseen toiselle valtiolle terrori-iskun,  
    luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman johdosta; sekä 
  
3) Osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan. 
 
KOKO MAATA PUOLUSTETAAN-YLEINEN ASEVELVOLLISUUS 
                                "Kokonaisturvallisuuden uhkakuvat - hypridisodankäynti" 
                                "PV:n ja yhteiskunnan keskinäisriippuvuus normaali-ja poikkeusoloissa" 
                                "Varautuminen ja valmiussuunnittelu yhteinen asia" 
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Alueelliset 
joukot 

 

Operatiiviset 
joukot 

 

Maavoimat 
150 000 

Paikallis- 
joukot 

 

MAAVOIMIEN SODAN AJAN JOUKOT 2015- 
Käyttötarkoituksen mukaan 

Erikseen 
perustettavat 

joukot 

Käytettävyyden 
mukaan 
• valmiusjoukot 
• pääjoukot 

Paikallispuolustus kattaa koko maan 

valtakunnallinen pp paikallinen peitto ja pp alueellinen  pp 
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PAIKALLISPUOLUSTUKSEN VASTUUT 

• Paikallispuolustuksen johtaa maavoimien komentaja 
johtoesikuntanaan Maavoimien esikunta  

• Maavoimien alueellinen johtoporras johtaa ja 
yhteen sovittaa paikallispuolustuksen 
vastuualueellaan 

• Paikallispataljoonat toteuttavat vastuualueellaan 
paikallispuolustuksen suunnittelun ja johtamisen 
yhteistoiminnassa muiden viranomaisten sekä 
toimijoiden kanssa 

Jääkäriprikaati 

Kainuun prikaati 

Karjalan prikaati 

Porin prikaati 

Panssariprikaati 

Kaartin jääkärirykmentti 

29.4.2015 4 

Paikallisjoukot puolustavat omaa kotiseutuaan! 
• Motivaatio, aktiivisuus, paikallistuntemus 
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JOHTOPORTAAT 

5 

ALUETOIMISTOJEN VASTUUALUEET 

29.4.2015 

• Maavoimien alueellisten johtoportaiden 
esikuntien runko muodostetaan rauhan ajan 
joukko-osaston esikunnista ja täydentämällä 
henkilöstöä reservistä. 

• Paikallispataljoonien esikuntien runko 
muodostetaan yleensä maavoimien joukko-
osastojen alaisista aluetoimistoista ja 
täydentämällä henkilöstöä reservistä. 

• Paikallispataljoonan avainhenkilöstö tekee 
joukko-osastossa ja aluetoimistossa jo 
normaalioloissa yhteistoimintaa 
paikallisviranomaisten sekä alueensa reservin 
kanssa   

 

KAARTJR------------------SOTILASALUE 
toiminta-alue                      -Paikallispataljoonien 
                                            vastuualueet 
 

 NO            =                   PO 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ (esimerkki) 

 1,6 milj asukasta (30%) 
 25 kuntaa-PKS 
 37,8% BKT:sta 
 447 000 asevelvollista 
 9400 kutsunnat (27%) 
 Valtakunnan rajalla 
 Suojattavat kohteet 
 Viranomaisyhteistoiminta 
 VMP 

 Kriisivalmius 
 Kriisikestävyys 

Varautumista 

NOPO 
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PAIKALLISJOUKOT 

• Paikallisiin taistelu- ja tukemistehtäviin käytettäviä sodan ajan joukkoja  
• Joukot koulutetaan ja varustetaan tehtäviensä edellyttämällä tavalla 
• Paikallisjoukkoihin sijoitetaan toiminta-alueen hyvin tuntevia 

reserviläisiä 
• Paikallisjoukkojen kouluttamisessa hyödynnetään laajasti 

vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen resursseja sekä 
vapaaehtoisuutta 
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Paikallispataljoona (esimerkki) 

• Organisaatio vaihtelee toiminta-alueittain tehtävien ja alueiden erityispiirteiden 
johdosta 

• Organisaation perusrakenne sama 
• Perusyksiköiden lukumäärä ja yksikkötyyppi on tehtävän mukainen 
• Pääsääntöisesti henkilöstö on jatkosijoitettu 

8 

Komentaja 

Esikunta- ja 
viestikomppania 

Maakunta- 
komppania 

Sotilaspoliisi- 
komppania 

Huolto- 
komppania 

Perustamis- 
keskus 

Taistelu- 
koulutusyksikkö 

Esikunta 

Kokoonpano alueen ja 
tehtävän mukaan 
Vahvuus yli 1 000 henkeä 

29.4.2015 

"valikoitu  
valmiusjoukko" 
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PAIKALLISPATALJOONIEN TEHTÄVÄT 

Paikallispataljoonien tehtävät vaihtelevat eri toiminta-alueilla. Päätehtävät ovat joukkojen 
perustaminen, aluevalvonta ja kohteiden suojaaminen. Muita  tehtäviä voivat lisäksi olla: 

• joukkojen koulutus 

• asevelvollisuusasioiden hoito 

• taistelutehtävät  

• tiedustelu ja valvonta sekä tulenkäyttö 

• erikoisjoukkojen vastainen toiminta 

• vastuualueen tiestön ja alueiden käytön suunnittelu ja johtaminen 

• perustettujen joukkojen keskitysmarssien ohjaaminen 

• etsintä ja pelastustoiminta 

• tuki muille viranomaisille 
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Komentaja 

Suunnittelu- 
keskus Hallintosektori Yhteysupseeri- 

ryhmä Aluetoimisto Taistelun- 
johtokeskus 

Varakomentaja 

PAIKALLISPATALJOONAN ESIKUNTA (esimerkki) 

• Vahvuus 51-63 henkeä 
• Reserviläisiä 95% 

10 
29.4.2015 

-tilannekuva -asevelvollisuus- 
asioiden hoito 
    NO-PO 
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1.-3. 
Jääkärijoukkue 

1.-3. 
Jääkärijoukkue 

Päällikkö 

Komento- 
joukkue 

1.-3. 
Jääkärijoukkue 

Virka-
apujoukkue 

Kevyt 
kranaatin- 

heitinjoukkue 
Huoltojoukkue 

Johto-osa 

MAAKUNTAKOMPPANIA 

• Maakuntakomppanian päätehtävät ovat kohteiden suojaus, aluevalvonta ja taistelutehtävät 
• Paikallispataljoonan joukoista maakuntakomppanialla on parhaat edellytykset normaaliolojen 

ja poikkeusolojen virka-aputehtäviin 
• Maakuntakomppanioihin sijoitetaan ensisijaisesti sopivia, sitoutuneita ja aktiivisia reserviläisiä 
• Reserviläiset sijoitetaan pääosin oman asuinmaakuntansa alueella toimivaan 

maakuntakomppaniaan  

11 
29.4.2015 
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YHTEISTOIMINTAOSAPUOLET 

Maavoimien  
esikunta 

Alueellinen 
johtoporras 

Paikallispataljoona 

Joukot 

Alue- ja 
paikallishallintotaso 

AVI, ELY, alueelliset 
poliisi- ja 

pelastuslaitokset, kunnat, 
jne. 

• yhteysupseerit 

Paikalliset toimijat 
• paikalliset poliisin ja 

pelastuslaitosten toimijat 
• yhteysupseerit 

Alueella toimivat 
viranomaisten kenttäpartiot, 

yritykset ja väestö 

Aluehallintotaso  
Kokonaisvastuu 
AVI, ELY, ohjaus 

29.4.2015 12 
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Tuusula 
Järvenpää 

Espoo 
Vantaa 

Helsinki 

Porvoo 

Loviisa 

Lapinjärvi 
Myrskylä 

Pukkila 

Askola 

Sipoo 

Kauniainen 
Kirkkonummi Raasepori 

Inkoo 

Siuntio 

Karjalohja Lohja 

Nummi-
Pusula 

Vihti 

Karkkila 

Nurmijärvi 

Kerava 

Pornainen 

Mäntsälä Hyvinkää 

Hanko 

KAARTJR 
RPR 

UUDPR 

Helsinki 

VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA JA 
PV:N JA RVL:N TOIMIEN YHTEENSOVITTAMINEN (esimerkki) 

SATLSTO 

PVJJK 

1LOGR 

SLMVSTO VARTLTUE / RVL 

Länsi-Uusimaa 
Espoo 

Itä-Uusimaa 
Vantaa 
 

Uusimaa 
Kerava 

"jotu- ja ketjuharjoitukset" 
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YHTEISTOIMINTA 
MAANPUOLUSTUSTYÖ, KIRKKO ja YHTEISKUNNAN AVAINKOHTEET 

Alueelliset toimijat-maakunta 
• veteraanipiirit 
• maanpuolustuspiiri MPK 
• maanpuolustusyhdistys 
• reservin piirit, kiltapiiri 
• Naisten valmiusliiton toimijat 
• Maanpuolustusnaisten liiton t:jat 
• Sotilaskotiyhdistykset 
• kaupungit 
• hiippakunnat 
• avainkohteet 
 

Paikalliset toimijat-vastuualueet 
• reservin kerhot, killat 
• rauhanturvaajat 
• muut mp -toimijat 
• kunnat 
• seurakunnat 
• avainkohteet 

JOS 
SALE 

PAIKPE:t 
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ASEVELVOLLISEN URAPOLKU -PAIKALLISPUOLUSTUS 
Rekrytointi 

K 
U 
T 
S 
U 
N 
N 
A 
T 

V 
M 
 

P 
A 
L 
V 

18 

IKÄ 

20 30 40 50 60 

POISTUMA 
(VAP, LKA MUUTOKSET) 

PAIKALLISJOUKOT 

OPERATIIVISET JA 
ALUEELLISET 

JOUKOT 

OP ja AL JOUKKOJEN 
YLEMMÄT TEHTÄVÄT 

PAIKALLISJOUKOT ML 
MAAKUNTAKOMPPANIAT 

PERUSTAMISJOUKOT,  
ESIKUNNAT 

SIJOITTAMATON  
RESERVI / MIEH 

SIJOITTAMATON  
RESERVI / UPS, AU 

• Osa paikallisjoukoista varusmiesjoukkotuotannossa (SPOLK) 
• Asevelvollisilla tehtäviä sodan ajan joukoissa myös 30 ikävuoden jälkeen 
• Kertausharjoitukset, vapaaehtoiset harjoitukset, omaehtoinen harjoittelu 
• Vapaaehtoisen maanpuolustuksen sotilaallisen koulutuksen painopiste on paikallisjoukoissa 
• Aluetoimistot vastaavat paikallispataljoonien yksiköiden ja esikunnan henkilöstön 

sijoittamisesta ja rekrytoinnista 
• Aktiivinen tiedottaminen ja rekrytointi läpi VMP -kentän ja harjoitusten 
 

ERIKSEEN PERUSTETTAVAT  
JOUKOT 

MPK 
RESERVILÄISKIRJE 

JOTU-joukko jatkosijoitettu-joukko kyvyt-aktiivisuus-valinta 

kyvyt – kehittyminen - omaehtoinen hakeutuminen 
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