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Valtiovallan tervehdys kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2019 Kuopion
musiikkikeskus
Arvoisa Tasavallan Presidentti, kunnioitetut sotiemme veteraanit,
puolustusvoimain komentaja, hyvät naiset ja herrat, mina damer och herrar

arvoisa

Tunnen suurta kunniaa saadessani puolustusministeriön kansliapäällikkönä tuoda valtiovallan
tervehdyksen kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaan.
Elämme tällä hetkellä suurten muutosten keskellä. Ilmasto on muuttumassa, suurvaltojen
kilpailu on palannut ja Euroopan Unionilla on omat haasteensa.
Teknologia kehittyy ja sen myötä perinteinen työnteko sekä työn tekemisen tavat ovat
murroksessa – ammatteja poistuu ja uusia syntyy. Ihmisen suorituskykyä rutiinitöihin tarvitaan
entistä vähemmän. Samalla vapautamme inhimillistä kapasiteettia merkittävämpiin asioihin,
kuten esimerkiksi vanhusten hoitamiseen.
Globaalit jännitteet, suurvaltojen kilpailu ja vastakkainasettelu – samalla jopa uusi kylmä sota
ovat palaamassa. Tällä kertaa mukana on myös uusia ja ennalta arvaamattomia tekijöitä,
kuten kansainvälinen terrorismi. Se on jättänyt pelkoa ja epävarmuutta yhä useamman
turvallisena tunnetun yhteiskunnan arkeen.
Arvoisat kuulijat
Suomikin muuttuu maailman mukana, mutta maamme on useiden eri mittausten mukaan
edelleen yksi parhaista ja vakaimmista valtioista. On olemassa myös asioita, jotka eivät ole
muuttuneet – toimintaperiaatteita, joista nimenomaan kokemuksen vuoksi on pidetty tiukasti
kiinni. Perinteisiä rakenteita koettelevan keskustelun keskellä Suomi on todennut, että
säilyttämisen arvoisia periaatteita ovat mm. vahva itsenäinen puolustuskyky ja yleisen
asevelvollisuuden ylläpitäminen. Suomalaisen varusmiehen osaaminen kestää hyvin vertailun
ammattiarmeijan sotilaaseen.
On aika muistaa – det är dags att minnas
Arvoisat sotaveteraanit – vaikka rivinne ovat harvenemassa, tekemänne uhraukset eivät
unohdu. Tämä näkyy teoissa: Suomi huolehtii puolustuksestaan edelleen itse, mutta tiiviissä
yhteistyössä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Harjoittelemme yhdessä ja hankimme
ajanmukaista kalustoa kansallisen puolustuskykymme parantamiseksi.
Suomen kansallisena vahvuutena pitkään on ollut puoluepoliittiset aaterajat ylittävä yhteistyö
puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa. Veteraanien perintöä ei haluta vaarantaa. Viimeisin hyvä
esimerkki kansallisesta konsensuksesta on viime eduskunnan suurella enemmistöllä
hyväksymät tiedustelulait. On tärkeää, että poliittisen johdon käsitys Suomen
turvallisuuspoliittisesta ympäristöstä ja sen vaatimuksista on realistinen ja yhtenevä. Vain siten
voidaan päätyä yksimielisiin päätöksiin ja saada puolustusvoimien suorituskyvyn kannalta
merkittävät laivue- ja hävittäjähankkeet maaliin.
Hyvät veteraanit, ainoastaan teidän ansiosta meillä on nykyinen mahdollisuus parantaa ja
optimoida Suomen puolustusratkaisua. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että parhaita
ratkaisuja on turha hakea - jos ei ole maata mitä puolustaa.
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Hyvät veteraanit
kaikki tiedämme, että kun perusta on kunnossa - sille on hyvä rakentaa. Olette uhrauksillanne
luoneet Suomelle ja sen yhteiskunnalle erinomaisen kivijalan. Valtiovallan puolesta nöyrä
kiitos kaikille veteraaneille siitä, että meillä on itsenäinen hyvä maa elää, rakentaa ja
puolustaa.
Ärande veteraner,
Vi allt vet at det lätt att bygga på stabil grunden. Era offringar har skapat Finland och deras
samhälle utmärkt grunden att bygga på. För statens skull tackar jag ödmjukt alla veteraner för
att vi har ett självständigt land att leva, bygga på och försvara.
Ärande Krigsveteraner
Jag önskar er alt gott oh trevligt veterans dag.
Kunnioitetut sotaveteraanit
Toivotan teille erinomaista vointia ja mitä parhainta kansallista veteraanipäivää.

