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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,
yhteiskunnan 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
Antikainen et al. 2006 viittaavat Durkhei
miniin (1956), jonka mukaan kasvatus
sosiologian perusongelma onkin juuri sen
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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

itsenäistyminen vanhemmista, tulevai
suuteen suuntautuminen, maailmanku
van avartuminen sekä persoonallisen
ar
vojärjestelmän muodostuminen ja
identiteetin kehittyminen. (Määttä 2007,
109) Lahelman (2005) mukaan armei
ja, varusmiespalveluksen suorittaminen
on siirtymishetki maskuliinisuuteen. Ar
meijaan linkittyy käsitteet kansallisuus,
isänmaan puolustaminen ja sankaruus.
Erityisesti armeija liitettiin miehisyyteen.
(Lahelma 2005, 196) Armeijassa yhteisöl
lisyys on vahva kulttuurillinen pohja, jos
sa kokemuksellisesti ylittyy sukupolvien
väliset rajat. Toisaalta armeijan koulutus
yhdistää ja yhdenmukaistaa, mutta armei
jakulttuuriin kuuluu osana myös tiukka
hierarkisuus. (Lahelma 2005, 201)
Tämä artikkeli tarkastelee, millaisia
ideologisia ja kasvatuksellisia dimensioi
ta reserviupseerikoulutus pitää sisällään
ja millaista upseerieetosta reserviupseeri
koulutuksella rakennetaan. Artikkeli tar
kastelee erityisesti, millainen sisäinen ko
heesio reserviupseereilla on, miten se on
muodostunut ja millainen mahdollinen
rooli puolustusvoimien koulutuksella on
reserviupseerihengen synnyttämisessä ja
ylläpidossa. Johtopäätöksissä essee pohtii
sisäisen koheesion merkitystä tutkimuk
sissa havaitulle muita vertailuryhmiä kor
keammalle maanpuolustustahdolle.

RESERVIUPSEERIUDEN HISTORIA
SUOMESSA
Suomen puolustus perustuu reserviläis
armeijaan. Puolustuksen perustana on
alueellisen puolustuksen periaate, yleinen
asevelvollisuus ja laaja reservi sekä vahva

maanpuolustustahto ja kansainvälinen
sotilaallinen yhteistyö. (VNS 2009, 79 ja
204) Avainasemassa ovat reservin osaami
nen ja laaja, koko kansakuntaa koskeva
maanpuolustustahto. Ylläpitääkseen riit
täviä reservejä Suomen puolustusvoimat
kouluttaa koko miespuolisen ikäluokan
sotilaallista maanpuolustusta palveleviin
tehtäviin. Lisäksi naisilla on oikeus suorit
taa vapaaehtoinen asepalvelus. Varusmies
palveluksessa osa valitaan Aliupseerikurs
sille (AUK) peruskoulutuksen päättyessä
halukkuuden ja palveluksessa osoitettujen
kykyjen mukaan. Aliupseerikurssin jäl
keen varusmiehet harjaantuvat johtajateh
täviin seuraavan saapumiserän johtajina ja
kouluttajina. Aliupseerikoulun parhaim
misto valitaan Reserviupseerikurssille
(RUK), joka suoritetaan pääosin Hami
nassa sijaitsevassa Reserviupseerikoulussa.
Reserviupseerikoulutuksen on sotien jäl
keisinä eri vuosikymmeninä saanut noin
1 500–3 000 miestä vuosittain.
Reserviupseerikoulutus vakiintui 1920luvulla, jolloin ensimmäinen reserviup
seereita kouluttava kurssi järjestettiin
1.4.1920 alkaen. Virallisesti Puolustus
voimien organisaation kuuluva Reservi
upseerikoulu perustettiin vuonna 1924,
kun tasavallan presidentti vahvisti lain
upseerien opetuslaitoksista ja sen myötä
annettiin 3.10.1924 asetus Reserviupsee
rikoulusta 258/1924. Ennen talvisotaa
koulutettiin Suomen armeijaan 14 577
reserviupseeria, sotien 1939–1945 aikana
yhteensä 15 693 reserviupseeria.
Reserviupseerijärjestelmän suurin koe
tus oli talvi- ja jatkosodat 1939–1944.
Talvisodassa kaatui tai katosi 972 reservi
upseeria. Kaikkiaan upseeritappioista
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se oli 88 %. Haavoittuneista upseereista
kaksi kolmannesta oli reserviupseereita.
Jatkosodassa kaatui yhteensä 3 365 reserviupseeria. (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, Ilmatorjuntakoulussa 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
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den välille. Vuonna 1931 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 kansalaisryhmistä 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
tu
vassa 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

Kuva 1: Taistelukykyyn vaikuttavat tekijät: Isänmaallisuus, isänmaanrakkaus ja maanpuolustustahto, %. Lähde: RUL 1998.

tutkimuksissa esille tulevista taistelu
käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä.
(Lindgren 2001, 129–131)
2000-luvulla reserviupseerikoulutuk
sen saaneita on tutkinut muun muassa
Sinkko (2011), joka on esittänyt, että
upseerikokelaat olivat maanpuolustustah
toisempia kuin muut varusmiesryhmät ja
heidän palvelumotivaationsa on parem
pi. Sinkon (2011) tutkimuksen mukaan
upseerikokelaat sijoittuivat asenteissaan
maanpuolustusta kohtaan korkeammal
la tasolle kuin aliupseerit, kun kysyttiin
osallistumista maanpuolustukseen mikä
li Suomi joutuisi hyökkäyksen kohteeksi.
(Kuva 2)

Koska aikaisemmat tutkimukset ovat
indikoineet, että reserviupseeriston kes
kuudessa maanpuolustushenki on kor
keammalla kuin verrokkiryhmien, on
perusteltua kysyä, mikä merkitys aliupsee
rikursseilla ja Reserviupseerikoulussa ta
pahtuvalla sosiaalisaatiolla ja omalla viite
ryhmällä on maanpuolustusmyönteisten
asenteiden synnyssä. Tätä taustaa vasten
tämä essee tarkastelee alkuvuodesta 2011
tapahtuneen kyselytutkimuksen tuloksia
(Mattila, Tukiainen & Kajalo 2011) niiltä
osin, kun ne koskettavat reserviupseeriut
ta ja sen tuottamaa maanpuolustushenkeä.
Sotilasorganisaatio korostaa paljon his
toriaa ja perinteitä, joita käytetään erityi
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Kuva 2: Jos Suomeen hyökätään, olisin itse henkilökohtaisesti valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjeni ja taitojeni mukaan, %. Lähde: Sinkko 2011.

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
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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 kokemuksille. 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,

38): ”Rykmentin perinteitä ja organisato
rista yhteenkuuluvuutta ylläpidetään up
seeri- ja aliupseerimesseissä, joissa nuori
upseeri tai aliupseeri koulutetaan oman
ryhmänsä sosiaalis-kulttuuriseen ja histo
rialliseen perimätietoon.”
Voidaan väittää, että reservinupseerei
den luokan sisällä on vahva institutionaa
linen yhteenkuuluvuus ja sitoutuminen
reserviupseerikuntaan ja sen perintöön,
sellaisessa muodossa, joka voisi nostattaa
moraalisia velvoitteita. Yksi tällainen ins
titutionaalisen yhteenkuuluvuuden lähde
on joukko-osastohenki, Esprit de Corps,
joka Boyt et al. (2005, 689) mukaan on
”a set of enthusiastically shared feelings,
beliefs and values about group member
ship, and may manifest itself as a strong
desire to achieve a common goal even in
the face of hostility” (joukko innolla jaet
tuja joukon jäsenyyden tunteita, usko
muksia ja arvoja, ja joka voi ilmetä vah
vana haluna saavuttaa yhteinen päämäärä
jopa vihamielisyyttä kohdattaessa). Tämä
reserviupseereiden velvollisuudentunne
glorifioitiin ja kanonisoitiin ylipäällikkö
Mannerheimin päiväkäskyssä talvisodan
jälkeen, 14. päivä maaliskuuta 1940: ”Kii
tän teitä kaikkia, upseereita, aliupseerei
ta ja miehistöä, mutta tahdon erikoisesti
painostaa reserviupseerien uhrautuvaa ul
juutta, heidän velvollisuudentuntoaan ja
etevyyttään, millä he ovat täyttäneet teh
tävän, joka ei alkuaan ollut heidän. Niin
pä on heidän uhrinsa prosenttimäärältään
sodan korkein, mutta se on annettu ilolla
ja horjumattomalla velvollisuudentun
nolla.”

AINEISTON TARKASTELU
Seuraava määrällinen analyysi perustuu
internetissä alkuvuodesta 2011 toteu
tettuun kyselyyn. (Mattila, Tukiainen
& Kajalo 2011) Kyselyn kohderyhmänä
oli Reserviupseeriliiton jäsenrekisteristä
löytyneet sähköpostiosoitteet, joita oli
yhteensä 19 000. Aliupseerit poistettiin
listalta. Lopullisessa vastaajalistassa oli
15 450 henkilöä, joista osa oli kadettikou
lun käyneitä aktiivi- tai evp-upseereita.
Kysymyksien joukossa oli useita kont
rollikysymyksiä, joilla kaaderiupseerit
saatettiin erotella pois joukosta. Täten
lopulliseen vastaajakuntaan jäi ainoastaan
reservin upseereita.
Lähetetyistä 15 450 kyselystä saimme
vastauksen 6 513 vastaajalta, joka on huo
mattavan tyydyttävä vastausmäärä myös
suhteessa lähetettyjen kyselyjen mää
rään. Lisäksi vastaamattomien aiheutta
man vääristymän voidaan katsoa olevan
vähäisen, sillä varhaisten ja myöhäisten
vastaajien keskiarvot eivät poikenneet toi
sistaan (t-testi 0.05 tasolla) (Armstrong
& Overton 1977). Vastausasteikkona oli
1= täysin eri mieltä...5= täysin samaa
mieltä, jossa kolmonen oli neutraali vaih
toehto. Lisäksi oli mahdollista asteikon
ulkopuolella ilmaista ”en tiedä”- vaihto
ehto.
Lähtökohdaksi analyysissä on otettu
hypoteesi, että sotilaskoulutuksessa ko
rostetaan perinteen ketjua ja viittaamal
la talvisodan eetokseen reserviupseerit
sisäistävät oman viiteryhmänsä mukai
sen palvelusalttiuden ja vastuun toimia

77

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
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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 ihanne. Reserviupseerin
asema velvoittaa toimimaan roolin mu
kaisesti.
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Taulukko 1. Vahva veljeskunta: Yksisuuntainen varianssianalyysi

Arvostan
Reserviupseerikoulun
(RUK) antamaa
koulutusta
Käyttämällä sotilasarvoani
heijastan arvostustani
reserviupseeriutta
kohtaan
Minulle omaa
sotilasarvoani
merkityksellisempää
on se, että kuulun
reserviupseerikuntaan

Kaikki väittämät on mitattu 5-portaisella Likert-asteikolla, jossa 1= täysin eri mieltä…5=täysin samaa mieltä. *Tilastollisesti merkitsevä 5%
tasolla. Taulukon F-testiluku ja siihen liittyvä p-arvo kuvaavat ryhmien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä.
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Taulukko 2. Perinteet - Suomen sodat 1939-1945: Yksisuuntainen varianssianalyysi

Reserviupseerien
maanpuolustushenki
rakentuu paljolti viime sotien
kokemuksiin
Suomalainen reserviupseeri
on käsite, jota sävyttää
veteraanien kokemukset
Talvi- ja jatkosodan
reserviupseerien
maanpuolustustahto on
minulle ihanne

Kaikki väittämät on mitattu 5-portaisella Likert-asteikolla, jossa 1= täysin eri mieltä…5=täysin samaa mieltä. *Tilastollisesti merkitsevä 5%
tasolla. Taulukon F-testiluku ja siihen liittyvä p-arvo kuvaavat ryhmien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä.

80

3,48

3,79

2,46

4

Kaikki
(N=6129)

3,36

3,74

2,46

3,74

Vänr
(N=1874)

3,41

3,77

2,55

3,97

Ltn
(N=1600)

3,52

3,81

2,46

4,14

3,65

3,85

2,42

4,25

Ylil
Kapt
(N=1295) (N=1018)

3,8

3,93

2,17

4,31

Maj
(N=342)

20,084

2,905

8,357

66,121

F

0,000*

0,021*

0,000*

0,000*

p

Taulukko 3. Vastuunkanto: Yksisuuntainen varianssianalyysi

Sodankäyneiden
reserviupseerien näkemykset
maanpuolustuksen
välttämättömyydestä
velvoittavat nykyisiä
reserviupseereja
Sotilasarvo ja sen mukainen
tehtävä ei käytännössä lisää
vastuuta toimia organisaation
päämäärien hyväksi
Velvollisuus
maanpuolustukseen liittyy
vahvasti reserviupseeriuteen
Reserviupseerien toimet
talvi- ja jatkosodassa asettavat
minulle tavoitetason, johon
pyrin reserviläisenä

Kaikki väittämät on mitattu 5-portaisella Likert-asteikolla, jossa 1= täysin eri mieltä…5=täysin samaa mieltä. *Tilastollisesti merkitsevä 5%
tasolla. . Taulukon F-testiluku ja siihen liittyvä p-arvo kuvaavat ryhmien välisten erojen tilastollista merkitsevyyttä.
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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
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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.
Organisaatioteoreettisesta 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
ganisaatiokulttuuritutkimuksissa (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

instituutiona vaatimuksia ja samalla myös
velvoitteita. Reserviupseerin asema liittyy
sotilasorganisaatiolle tyypilliseen arvo
hierarkiaan, sotilasjohtamisen rakentee
seen, jota heijastetaan sotilasarvoilla ja
niiden keskinäisellä arvojärjestyksellä.
Rankijärjestys takaa auktoriteetin ja oi
keuden antaa käskyjä. Toisin sanoen kyse
on käskyvallasta ja sen oikeutuksesta,
mahdollisuudesta johtaa ja asettua joh
tajan asemaan. Saavutettu upseerinarvo
(ja sen mukainen sijoitus ja tehtävä) edel
lyttää, että reserviupseeri täyttää häneen
kohdistuvat velvoittavat odotukset kor
keaan suoritustasoon yltämiseksi.
Reserviupseerieetos rakentuu reservi
upseerikursseilla annettavan koulutuksen
arvostamisen pohjalle. Sen taustalla on
reserviupseerin historian glorifioima rooli
eturivin johtajana, joka on vastuussa mie
histään ja esimiehiltä saadun tehtävän on
nistumisesta.
Nämä löydökset eivät kerro niistä
prosesseista, jotka esitetyt lopputule
mat synnyttävät. Tulokset eivät kerro

”kasvatuksesta”, vaan lopputuloksista, joi
ta voidaan pitää puolustusvoimien har
joittaman koulutustoiminnan piilevinä
lopputuloksina. Ne toteuttavat sinällään
yhdenmukaistavan kansalaiskasvatuksen
integroivaa ideaalia ja saattavat olla jon
kinlainen piiloagendakin. Johtopäätös
siitä, että reserviupseeriutta tuotetaan
nimenomaan varusmiespalveluksen ai
kaisessa reserviupseerikoulutuksessa,
on kuitenkin sekä looginen että väistä
mätön. Kyseessä on yhdenmukaistava
identiteettiin valmentava kasvatus, jota
puolustusvoimat toteuttaa taatakseen
toimintakykyiset kriisiajan joukot. Tästä
funktionaalisesta tavoitteesta on johdetta
vissa laajempia kansallisen puolustuksen
tavoitteita, kuten vahvan maanpuolustus
hengen tavoite, joka parhaiten turvataan
sitouttamalla Suomen kansalaiset legitii
meihin turvallisuus- ja puolustuspoliitti
siin näkökulmiin. Kansalaisuus, turval
lisuus, kansallisvaltio ja maanpuolustus
ovat yhden ja saman asian eri näkökulmia.
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