
Mikä on MPK?

• Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu 
valtakunnallinen koulutusorganisaatio, joka kouluttaa kansalaisia 
selviytymään paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa.

• MPK on lakiin perustuva julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii 
yhteistyöorganisaationa vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
kentällä.

• Julkisoikeudellisena yhdistyksenä MPK voi hoitaa julkisia 
palvelutehtäviä kuten antaa sotilaallista koulutusta. 

• MPK parantaa koulutuksellaan puolustusvoimien, muiden 
viranomaisten sekä kansalaisten valmiutta normaali- ja 
poikkeusoloissa. MPK tekee yhteistyötä muiden turvallisuus-, 
kasvatus- ja valistustyötä tekevien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

• Toimintaa ohjaa ja valvoo puolustusministeriö.



Laki vapaaehtoisesta Maanpuolustuksesta 1.1.2020 alkaen

• Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeudellinen yhdistys, 
joka järjestää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja toimii 
jäsenyhdistystensä yhteistyöjärjestönä.

• MPK:n tarkoituksena on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, 
tiedotuksen ja valistuksen keinoin.

• Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä on: 

1. Järjestää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä vapaaehtoista 
maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta

2. Kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallista koulutusta ja 
sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja tutustumistoimintaa

3. Ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta

4. Kehittää nuorten mahdollisuuksia tutustua maanpuolustukseen

• Laki hyväksyttiin 7.3.2019 ja se odottaa vielä presidentin vahvistusta.



MPK LUKUINA 2016Yleistiedot

Perustettu 1993, julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi 2008

Noin 100 työntekijää

9 maanpuolustuspiiriä (mpp) ja kaksi puolustushaarapiiriä

30 koulutuspaikkaa 

3 100 sitoutunutta vapaaehtoista kouluttajaa ja toimijaa

Yli 90 000 koulutusvuorokautta vuodessa 

Noin 50 000 koulutettua henkilöä vuodessa

Noin 2 000 kurssia

Budjetti n. 3,9 miljoonaa euroa



Koulutuksen tunnusluvut (2018)

Koulutustapahtumat 2 077

Koulutusvuorokaudet 90 082

Koulutettavat  44 271, joista naisia 9 177

Kouluttajia 7 755, joista naisia 1 
105

Palautteen keskiarvo 4,5/5



Koulutuksen jakautuminen

PV:n 
tilaama 
29 %

Sotilaallisia 
valmiuksia palveleva 
42 %

VARTU 
29 %



Sotilaallisia valmiuksia 
palveleva koulutus

• Puolustusvoimien valmiutta tukevaa 
reserviläisten täydennyskoulutusta

• Toteutetaan yhteistyössä 
puolustusvoimien kanssa

• Koulutus rinnastetaan 
kertausharjoituksiin

• Koulutus sisältää
o Aselajikoulutusta
o Tehtäväkohtaista koulutusta
o Johtamiskoulutusta



Varautumis- ja 
turvallisuuskoulutus (VARTU)

• Valmiuksia selviytyä paremmin 
arjen vaaratilanteissa

• Koulutusteemoja
o Kyberturvallisuus
o Ensiapu
o Henkinen tuki
o Alkusammutus
o Itsepuolustus
o Maastotaidot
o Etsintä ja pelastus
o Evakuointi ja 

väestönsuojelu



KRIISIEN KUVA ON MUUTTUNUT  

MPK tukee koulutuksellaan selontekojen ja 
strategioiden linjauksia:
• Valtioneuvoston puolustusselonteko 5/2017
• Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) 

2017 
• Sisäisen turvallisuuden strategia 2017
• Kybertuvallisuusstrategian toimeenpano-

ohjelma 2017



Tule mukaan!

 Osallistu koulutukseen
 Vapaaehtoiseksi tiedottajaksi
 Kouluttajaksi
 Tukitehtäviin
 Johtotehtäviin

• Mukana on jo 3 100 vapaaehtoista 
sitoutunutta kouluttajaa ja toimijaa
ja lähes 50 000 koulutettavaa

• Ota yhteyttä lähimpään 
koulutuspaikkaan!

• www.mpk.fi

http://www.mpk.fi/
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