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Befordringar i generalitetet 
Republikens president Sauli Niinistö har på självständighetsdagen den 6 december 2022 befordrat 

generalmajor Mikko Heiskanen till generallöjtnant, brigadgeneral Mika Kalliomaa till generalmajor, 

brigadgeneral Jukka Jokinen till generalmajor, överste Sami-Antti Takamaa till brigadgeneral, överste Jyri 

Raitasalo till brigadgeneral och medicinalkommodor Juha-Petri Ruohola till medicinalflottiljamiral. 

Generallöjtnant Mikko Heiskanen har verkat som Militärrepresentant i EU och Nato sedan år 2021. Tidigare 

har han tjänstgjort bland annat som Ledningssystemchef vid Huvudstaben, chef för Försvarsmaktens 

ledningssystemcenter samt som biträdande avdelningschef på Huvudstabens ledningssystemavdelning. 

Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 1995 och han befordrades till generalmajor år 2020. 

Heiskanen beordrats till Försvarsmaktens logistik- och materielchef från och med 1.1.2023. 

Generalmajor Mika Kalliomaa har verkat som rektor för Försvarshögskolan sedan år 2021. Tidigare har han 

tjänstgjort bland annat som kommendör för Björneborgs brigad, chef för Nationella försvarskurserna på 

Försvarshögskolan, Försvarsmaktens kommunikationschef vid Huvudstaben, lärare vid Försvarshögskolan, 

chef för utvecklingsprogrammet, Jubileumsfonden för Finlands självständighet– Sitra samt som 

bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 

1999 och han befordrades till brigadgeneral år 2019. 

Generalmajor Jukka Jokinen har verkat som kommendör för Karelska brigaden sedan år 2019. Tidigare har 

han tjänstgjort bland annat som kurschef och chef för Kadettskolan vid Försvarshögskolan, sektorchef vid 

Huvudstaben, bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet samt som adjutant för Republikens 

president. Han har avlagt examen för generalstabsofficerare år 2001 och han befordrades till brigadgeneral 

år 2019. Jokinen har beordrats till stabschef för Armén vid Arméstaben från och med 1.1.2023. 

Brigadgeneral Sami-Antti Takamaa har verkat som chef för Markstridsskolan sedan år 2022. Tidigare har 

han tjänstgjort bland annat som kommendör för Jägarbrigaden, inspektör för luftvärnet vid Arméstaben 

samt som stabschef för Karelska brigaden. Till överste befordrades han år 2016. Takamaa har beordrats till 

operationchef för Armén vid Arméstaben från och med 1.1.2023. 

Brigadgeneral Jyri Raitasalo har verkat som sektorchef vid Huvudstaben sedan år 2021. Före detta har han 

tjänstgjort bland annat som militär rådgivare år försvarsmininstern vid försvarsministeriet, militärprofessor 

vid Försvarshögskolan samt som äldre avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriet. Till överste 

befordrades han år 2019.  Raitasalo har beordrats till kommendör för Karelska brigaden från och med 

1.1.2023. 

Medicinalflottiljamiral Juha-Petri Ruohola har verkat som Försvarsmaktens överläkare vid Huvudstabens 

logistikavdelning sedan år 2022. Tidigare har han tjänstgjort bland annat som överläkare för Marinen vid 

Marinstaben, militär- och chefsläkare vid Björneborgs brigad, på Säkyläs och Åbo garnisons hälsocentraler 

samt som beredskapsöverläkare vid Staben för Centret för militärmedicin. Han befordrades till 

medicinalkommodor är 2018. 

 


