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Arvoisa herra puolustusministeri, hyvä seminaariyleisö 

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS:n puheenjohtajana toivotan 

teidät kaikki erittäin lämpimästi tervetulleiksi journalistiseminaariin. MTS järjestää 

vuosittain kaksi journalistiseminaaria, joista toinen järjestetään täällä Helsingissä. Jo 

useamman vuoden ajan Helsingissä järjestettävän journalistiseminaarin ajankohta 

on sijoittunut suurin piirtein tähän samaan ajankohtaan. Vuoden ensimmäisellä 

puoliskolla vastaava seminaari on järjestetty maakunnassa, viimeksi toukokuussa 

Turussa ja tulevana keväänä – 4.3. – Tampereella.  

Hyvä seminaariyleisö 

MTS:n journalistiseminaareissa tarjotaan päivän aikana tietoa ajankohtaisista 

turvallisuuskysymyksistä. Ohjelmassa on sisäistä turvallisuutta, Venäjää 

maailmantalouden näkökulmasta, Kiinaa sekä Lähi-idän tilannetta käsittelevät 

alustukset sekä hybridikysymyksiä käsittelevät alustukset.  Erityisen hienoa on se, 

että tänäkin vuonna puolustusministeri Jussi Niinistöllä on kiireisestä aikataulustaan 

huolimatta aikaa pitää meille ajankohtaiskatsauksensa. Kiitän jo tässä vaiheessa 

koko suunnittelukunnan puolesta jokaista alustajaa. 

Hyvä seminaariyleisö 

MTS:lla on kaksi kivijalkaa, joista toisen muodostaa edellä mainittu 

seminaaritoiminta. Seminaarien tarkoitus on ylläpitää ja edistää vuoropuhelua 

turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin 

varautumisesta. Kuluneen vuoden aikana MTS on järjestänyt EU:n 

puolustusyhteistyön näkymiä käsitelleen seminaarin, edellä mainitun Turun 

journalistiseminaarin, maanpuolustustahto -keskustelun SuomiAreenassa, 

asevelvollisuusseminaarin sekä Puolustusvoimien kansainvälistä harjoitustoimintaa 

käsitelleen seminaarin. 

MTS:n toinen kivijalka on suomalaisten turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta 

koskevan mielipideilmaston selvittäminen. Viimeisin mielipidetutkimus julkistettiin 

29.11. Raporttia on jaossa tässä seminaarissa ja se on luettavissa molemmilla 

kotimaisilla kielillä sekä englanniksi puolustusministeriön nettisivujen MTS-osiossa. 



Tuoreimman MTS-tutkimuksen mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on 

laskenut. Maanpuolustustahdon heikkenemisen suunta on käännettävä. 

Tutkimuksen mukaan 66 % suomalaisista on sitä mieltä, että jos Suomeen 

hyökätään, niin suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, 

vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Luku on kuusi prosenttiyksikköä alhaisempi kuin 

viime vuonna. Pudotus on merkittävä, sillä edellisen kerran yhtä alhainen 

maanpuolustustahto on mitattu 30 vuotta sitten vuonna 1988.  

Näen erityisen huolestuttavana nuorten maanpuolustustahdon heikkenemisen. Alle 

25-vuotiaista myönteisesti maanpuolustustahtoa mittaavaan kysymykseen vastasi 

ensimmäistä kertaa koskaan alle puolet (49 %) vastanneista. Laskua edellisvuoteen 

verrattuna oli 17 prosenttiyksikköä. 

Toisaalta on syytä muistaa, että maanpuolustustahto on Suomessa edelleen 

kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen korkealla tasolla. 

Maanpuolustustahtoa on Suomessa vaalittava, sillä se on yleisen asevelvollisuuden 

ohella Suomen puolustuksen kulmakivi. Asiaa on pidettävä esillä ja asiasta onkin 

puhuttu paljon julkisuudessa, kuten esimerkiksi MTS-tutkimuksen julkaisun jälkeen 

Eduskunnassa järjestetyssä ajankohtaiskeskustelussa, jonka teemana oli 

maanpuolustustahto. Maanpuolustustahdon laskusta oltiin eduskuntakeskustelussa 

laajasti huolissaan.  

Syyt maanpuolustustahdon heikkenemisen taustalla on perattava huolellisesti, ja 

erityisesti nuorten maanpuolustustahdon vahvistaminen on otettava Suomessa 

keskeiseksi puolustuspoliittiseksi tavoitteeksi. Kodeilla, kouluilla ja meillä kaikilla on 

tärkeä tehtävä. Meidän on varmistettava, että nuorilla on tarpeeksi tietoa siitä, 

miksi ja millaisin uhrauksin itsenäistä Suomea on puolustettu ja miksi sitä kannattaa 

yhä puolustaa.  

Hyvä seminaariyleisö 

Vielä muutama sana päivän ohjelmaan liittyen. Yleisölle on jaossa 

seminaarikansioita, joihin on ohjelman lisäksi koottu osallistujalista sekä MTS:n 

yhteystiedot. Tällä kertaa keräämme palautetta sähköpostikyselyllä, jonka saatte 

seminaarin jälkeen. Toivon, että saamme runsaasti palautetta. 

Muistuttaisin vielä siitä, että seminaarissa noudatetaan Chatham House -sääntöä 

Antti Pelttarin, Kari Liuhton, Mikko Kinnusen ja Hanna Smithin osalta. Säännöllä 

tarkoitetaan sitä, että esitettyä tietoa saa käyttää vain siten, ettei asian esittäjää 

kerrota tai asiasisältöä yhdistetä esittäjäänsä. Tämä koskee myös sosiaalista mediaa. 



Mitä tulee erillisiin haastatteluihin, uskon, että alustajat suhtautuvat niihin 

myötämielisesti. 

Toivotan seminaariyleisön vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi. Seminaarin 

puheenjohtajana toimii MTS:n koulutusjaoston puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo. 

Toivotan kaikille mielenkiintoista ja antoisaa seminaaria sekä hyvää joulun aikaa ja 

menestystä tulevalle vuodelle 2019. 

Seminaari on avattu! Puolustusministeri Jussi Niinistö, olkaa hyvä. 


