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RESERVIUPSEERIEN MAANPUOLUSTUSHENGEN
INSTITUTIONAALINEN PERUSTA
JUKKA 1. MATTILA, SAMPO TUKIAINEN, SAMI KAJALO
Jukka 1. Mattila on KTM ja on Kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmassa
Sampo Tukiainen on KTT ja työskentelee Kauppakorkeakoulussa
Sami Kajalo on KTT ja työskentelee Kauppakorkeakoulussa

1. JOHDANTO
Varusmiespalvelus ja sen moninaiset ala
lajit, kuten Reserviupseerikoulutus, ovat
erityinen osa suomalaista koulutusjärjes
telmää. Puolustusvoimien toteuttama re
serviupseerikoulutus valikoi ja kouluttaa
varusmiehiä sodan ajan johtotehtäviin,
määrittelee henkilöiden paikan rankijär
jestyksessä ja statuksen, mutta samalla
hoitaa myös ns. "kansalaiskasvatukseen"
liittyvää tehtävää. Sisällöllisesti reserviup
seerikoulutuksen voidaan väittää luovan
myös yhtenäistä reserviupseerieetosta,
joka sotaväen perinteiden mukaisesti on
vahvasti kytköksissä monoliittiseen käsit
teeseen kansallisesta integraatiosta.
Kulttuurillisen perinnön siirtäminen,
y-hteiskunnan jatkuvuuden turvaaminen
ja yksilöiden sosialisaatio ovat toisiinsa
saumattomasti yhteydessä olevia keskeisiä
tekijöitä luotaessa ja ylläpidettäessä yh
teiskunnallista eheyttä ja kiinteyttä. (An
tikainen et al. 2006) Käsitellessään aihetta
'\ntikainen et al. 2006 viittaavat Durkhei
miniin (1956), jonka mukaan kasvatus
msiologian perusongelma onkin juuri sen

selvittämisessä, mikä on kasvatusinstituu
tion osuus yhteiskunnallisessa integraa
tiossa - esimerkiksi perheen ja muiden
sosialisaatioinstituutioiden joukossa. Se
mikä erottaa kasvatuksen muista sosiali
saation muodoista, on kohdentuminen
sellaisiin ihanteisiin, arvoihin ja taitoihin,
joita on pidetty yhteisön olemassaolon
kannalta niin tärkeinä, ettei niitä ole ha
luttu jättää sattuman varaan. Tässä mie
lessä koulutus on suomalaisessakin yhteis
kunnassa osin kytketty kansallisvaltion,
kansakunnan ja kansalaisen muodosta
miseen. Yhtäältä kyse on kansallisesta
integraatiosta, jossa jatkuvuuden turvaa
minen toteutuu kulttuurillisen perinnön
siirtämisen ja sosialisaation muodossa.
Samalla enemmän tai vähemmän hajanai
sesta ihmisjoukosta kehittyy enemmän tai
vähemmän yhtenäinen kansakunta. (An
tikainen et al. 2006, 152-153)
Varusmiespalvelus toimii suomalaisen
identiteetin tuottajana. (Kallunki 2013)
Asevelvollisuuden suorittaminen varus
miespalveluksessa on Määtän (2007)
mukaan yleisiä aikuiskehitykseen liitty
viä merkityksiä. Näitä ovat muun muassa

se oli 88 %. Haavoittuneista upseereista
kaksi kolmannesta oli reserviupseereita.
Jatkosodassa kaatui yhteensä 3 365 reservi
upseeria. (Pylkkänen 2006, 210 ja 213)
Sotien jälkeen reserviupseerikoulutuk
seen tuli tauko liittoutuneiden valvonta
komission painostuksesta. Upseerikoulun
Kurssi 61 keskeytettiin ja seuraava kurssi
aloitettiin kesäkuussa 1948. Sotien jäl
keen vuoteen 2013 mennessä on reservi
upseerin tutkinnon suorittanut 138 929
henkilöä. Reserviupseerikoulun lisäksi
reservin upseereita on koulutettu myös
Merisotakoulussa, Ilmasotakoulussa, Ilma
torjuntakoulussa sekä muissa opetuslai
toksissa, joista mainittakoon erityisesti
Panssarikoulu. Vuodesta 2003 lähtien
Puolustusvoimat on järjestänyt täyden
nyskursseja reservin aliupseereille, jotka
haluavat valmistua reserviupseereiksi. Ny
kyään osan täydennyskoulutusosioista to
teuttaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys.
Reserviupseeriston keskuudessa toimii
vahva keskusjärjestö, joka on perinteises
ti ollut maanpuolustustahdon ja -hengen
luoja ja ylläpitäjä reserviupseeriston kes
kuudessa. Reserviupseeriliitolla (RUL)
on noin 40 000 jäsentä valtakunnallisesti.
Reserviupseeriliiton toiminnan tarkoituk
sena on sen sääntöjen 2. pykälän mukaan
tukea Suomen valtakunnan turvallisuutta
edistävää toimintaa, ylläpitää ja kohottaa
maanpuolustustietoutta ja -tahtoa ja vai
kuttaa muutenkin maanpuolustusedelly
tysten parantamiseen valvomalla ja edis
tämällä reserviupseerien asemaa ja etuja
sekä upseereina että reserviläisinä."
Suomen ensimmäinen Reserviupseeri
kerho perustettiin 3.12.1925 valtakun
nalliseksi yhdyssiteeksi reservinupseerei-

den välille. Vuonna 19 31 perustettiin
paikallisten reserviupseerikerhojen yhteis
työliitoksi Suomen Reserviupseeriliitto.
Liiton perustamisasiakirjan allekirjoittivat
Helsingin, Turun ja Riihimäen kerhojen
edustajat. Ensimmäisen toimintavuoden
lopussa liittoon kuului kuusi upseeriker
hoa, joissa oli jäseniä alle viisisataa. Vuon
na 2013 Reserviupseeriliitossa oli 340
jäsenyhdistystä ja 20 reserviupseeripiiriä,
joissa on yhteensä yli 28 000 jäsentä.

RESERVIUPSEEREIDEN
MAANPUOLUSTUSHENKI
Reservin upseerit ovat eri kansalaisryhmis
tä osoittautuneet maanpuolustustahdossa
sijoittuvan korkeammalle kuin muut ver
tailuryhmät (mm. Sinkko 2012; Sinkko
& Nurmela 2008; PVKK Käyttäytymis
tieteiden osasto, arvotutkimusaineisto
2002). Vuonna 1998 julkaistun Sotavete
raanitutkimuksen tulokset osoittivat, että
sodassa taistelleet reserviupseerit pitivät
isänmaallisuutta ja puolustustahtoa mer
kittävänä tekijänä arvioitaessa käyttäyty
mistä taisteluoloissa.
Sotaveteraanien kokemuksiin perus
tuvassa tutkimuksessa sodan aikana
johtajina olleet - joista ehdottomasti
suurin osa oli reservin upseereita - koki
vat sotilasjohtamisen (oman lähimmän
esimiehen tai jonkun muun upseerin toi
minnan) erittäin merkittäväksi tekijäksi
taistelukäyttäytymisen kannalta. Lisäksi
tutkimuksen mukaan 80 % vastaajista
piti isänmaallisuuden ja maanpuolustus
tahdon merkitystä erittäin merkittävänä
taistelukäyttäytymisen kannalta. Nämä
tekijät ovat selvästi merkityksellisimmät
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sen maailmankuvan indoktrinoimiseen,
jossa korostuu isänmaallisuus, uhraus,
sankaruus, ja sitoutuminen. Tavoitteena
on tukea asenteita, jotka luovat yhteen
kuuluvuuden tunnetta. Yhteenkuulu
vuutta pidetään usein avainasemassa
taistelusuorituskyvyn ja resilienssin kan
nalta. Sotilasorganisaatio on perinneor
ganisaatio. Aktiivisella perinteen vaalimi
sella pyritään muun muassa suurempaan
koheesioon ja sitä kautta suurempaan
taistelukykyyn. Sotilaalliseen perintee
seen ja historiaan kiinnitetään paljon huo
miota ja sekä koko armeijan että sen yk
sittäisten joukko-osastojen kunniakkaita
hetkiä, tekoja ja historiaa esitellään sekä
käsitellään symboleissa, artefakteissa ja

rituaaleissa. Sotilasarvoilla on takanaan
vuosisatainen kulttuurillinen perinne,
joka samalla on sotilasorganisaatioiden ja
sotavoimien rakenteen perinnettä.
Reservinupseereiden koheesio juontuu
normatiivisista tai ideologisista lähtökoh
dista, velvollisuudentunnosta ja patrio
tismista ja heijastaa ideologisia aspekteja,
jotka perustuvat edellisten reserviupseeri
polvien kokemu�sille. Näin ollen kohee
sio on luonteeltaan organisatorinen: sen
ydin on isänmaallisuuden periaatteessa,
oikeutetun sodan ideologiassa, tai uskossa
kansakunnan periaatteisiin. Organisaa
tion yhteenkuuluvuus luodaan sosiaali
sessa vuorovaikutuksessa, kuten on hyvin
esitetty lainauksessa Stewartilta (1988,

oman viiteryhmän eli reserviupseerien
edellyttämän toimintamallin mukaisesti.
Tätä eetosta ylläpidetään ja rakennetaan
Reserviupseerikoulussa sekä Reserviup
seeriliiton toiminnassa. Esimerkiksi Antti
Numminen päätti Reserviupseeriliiton
50-vuotishistorian seuraaviin sanoihin: "
Tämän päivän reserviupseereita velvoit
tavat viime sotien kunniakkaat perinteet,
jotka pelkistyvät runoilijan sanoihin kaa
tuneille reserviupseereille: "Kunnia kaik
kensa antaneille, uhrinsa kalleimman
kantaneille, kunnia heille, uskollisille
kuoloon asti!" (Numminen 1981, 272)
Aineistolle tehtiin varianssianalyysi
(one-way Anova) ja taustamuuttujiksi
valittiin sotilasarvot. Sotilasarvot pitä
vät implisiittisesti sisällään myös toisen
muuttujan, nimittäin ikärakenteen, sillä
ylennyskelpoisuus korkeampaan arvoon
saavutetaan vasta 5-7 vuoden kuluttua
edellisestä ylennyksestä.
Tässä esitettävällä osiolla tutkittiin
miten korkealle reserviupseerit arvosta
vat kuulumisensa reserviupseerikuntaan,
eli sisäistä koheesiota. Samoin tutkittiin
kuinka reserviupseeri-eetos on muok
kaantunut ja onko viime sotien kokemuk
sille ollut siihen vaikutusta. Samalla tut
kittiin kuinka velvoittava reserviupseerin
asema on ja minkälaisen subjektiposition
ja roolin se rakentaa.
Ensiksi tutkittiin dimensiota "Reservi
läiset arvostavat korkealle kuulumistaan

reserviupseerikuntaan", joka oli opera
tionalisoitu kolmella kysymyksellä. Re
serviläiset arvostivat RUK:n antamaa
koulutusta sekä kokivat merkityksellisenä
kuulumisen reserviupseereihin. Reservi
upseeriarvon omaaminen oli tärkeämpää
kuin mikä yksittäinen reserviupseerin
sotilasarvo vastaajalla oli. Reserviupseerit
arvostavat korkealle kuulumisensa reservi
upseerikuntaan.
Reserviupseeri-eetosta tarkasteltiin
kolmella kysymyksellä. Sotien aikais
ten reserviupseerien toiminta oli ihanne,
jonka varaan osittain nykyinenkin reser
viupseerien maanpuolustushenki raken
tui. Talvisota 1939-1940 sekä Jatkosota
1941-1944 ovat se henkinen pohja, jon
ka varaan reserviupseeriuden henkinen
pohja rakentuu. veteraanien kokemuk
set, veteraanien perintö on reserviupsee
riudessa tärkeää. Reserviupseeri-eetos on
muokkaantunut viime sotien kokemuk
sille.
Reserviupseereiden vastuunkanto ja
sen liittyminen reserviupseerin rooliin saa
myös vahvistusta. Velvollisuus maanpuo
lustukseen liittyy nimenomaisesti rooliin
ja tätä roolipositiota sävyttää sodan käy
neiden reserviupseeripolvien kokemukset.
Tähän sotaveteraanien aikoinaan osoitta
maan toiminnalliseen tasoon pyrkiminen
on tavoite ja ihant\e. Reserviupseerin
asema velvoittaa, toimimaan roolin mu
kaisesti.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Kasvatus on ihmisen sosiaalistumista sii
hen fyysiseen ja henkiseen kulttuuriym
päristöön, jossa hän elää. Samalla luodaan
yksilölle yhteistä identiteettiä ja kollek
tiivinen tietoisuus: perinteet, ajattelun
ja toiminnan tavat ja uskomukset. (An
tikainen et al. 2006) Puolustusvoimien
affektiivisen alueen koulutustavoitteet
on varusmieskoulutuksessa jaettu kah
teen osaan: yksilöä koskeviin affektiivisen
alueen koulutustavoitteisiin (asenteet,
esimerkiksi maanpuolustustahto) sekä
ryhmää koskeviin affektiivisen alueen
koulutustavoitteisiin. Puolustusvoimien
tavoitteena on että koulutettavaan, jouk
kotuotettuun joukkoon tulee koulutuk
sen ja palveluajan lopussa olla muodos
tunut eräitä mitattavissa ja arvioitavissa
olevia ryhmätason ominaisuuksia. Näitä
ovat pienryhmien kiinteys sekä kiinteäs
sä pienryhmässä vallitsevat ryhmänormit,
joiden tulee olla pääosin sopusoinnussa
virallisen sotilasorganisaation tavoitteiden
kanssa. Ryhmäkiinteys liittää johtajan
alaisuudessa toimivat yksittäiset sotilaat
tehokkaaksi, suorituskykyiseksi joukoksi.
Ryhmänormit ovat ryhmän omia, epävi
rallisia käyttäytymissääntöjä, joilla ryh
mä kontrolloi jäsentensä käyttäytymistä
ja joiden kautta ryhmäkiinteys vaikuttaa
ryhmän jäsenten käyttäytymiseen. (Hari
nen 2010)
Reserviupseerit näyttävät tulosten va
lossa olevan vahva veljeskunta, joka on
rakentunut kestävä instituutioksi. Empii
risen aineiston perusteella on selvää, että
samalla se on suomalaisen maanpuolus
tushengen kivijalka. Reserviupseerius

perustuu koheesioon, asemaan, rooliin ja
reserviupseeri-eetokseen.
Reservin upseerin sotilasarvot on insti
tuutio, joka rakentaa ja ylläpitää organi
saatiota ja hierarkioita symbolisella tasolla.
Kansainvälisissä organisaatiokulttuuritut
kimuksissa tällaisten symbolisten ele
menttien ja niihin liitettyjen formaalien
ja epäformaalien, tiedostettujen ja tiedos
tamattomien merkitysten ja perusoletus
ten on nähty olevan yksi organisaation
jäsenten toimintaan voimakkaimmin vai
kuttavista tekijöistä (Martin 2002). Näi
den tutkimusten mukaan organisaation
jäsenet käyttäytyvät ja ohjautuvat pitkälti
niiden merkitysten mukaisesti, joita he
liittävät heitä ympäröivän sosiaalisen ja
reaalimaailman tapahtumiin ja symbolei
hin. Nämä merkitykset synnyttävät myös
rakenteita, jotka määrittävät merkitysten
välisen suhteellisen arvojärjestyksen. Sen
mukaan miten nämä merkitykset ja mer
kitysrakenteet muodostuvat organisaa
tion jäsenten kesken jaetuiksi, ne ohjaa
vat yhteisön toimintaa ja käyttäytymistä.
O rganisaatioteoreettisesta näkökulmasta
tietyn organisatorisen ryhmän "kulttuu
rinen" ydin on sen keskuudessa jaetut, yk
siselitteisesti tulkitut yhteiset merkitykset.
Tämä yhtenäisyyttä ja yhteistä tulkintaa
painottava näkemys on useimmiten erit
täin keskeisessä asemassa tunnetuissa or
ganisaatiokulttu,uritutkimuksissa (esim.
Schein 1985).
Reservin upseereiden "Esprit de corps",
joukko-osastohenki, rakentaa koheesiota
ja lisää sitoutumista omaan viiteryhmään.
Saman yhtäläisen koulutuksellisen taus
tan omaavina reserviupseerit muodosta
vat yhteisön, jonka jäseneksi pääsy asettaa

