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Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nybergin tervehdys Uudenmaan 35. 
Maanpuolustuspäivän pääjuhlassa 7.10.2017, Järvenpään maanpuolustustalo 
 
 
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät kutsuvieraat, arvoisa juhlaväki 
 
Kiitän mahdollisuudesta tuoda reserviläisjärjestöjen tervehdys tähän Uudenmaan 

maanpuolustusjuhlaan. Tapahtumaan, jonka juuret ulottuvat jo yli kolmen vuosikymmen 

taakse. Viimeksi olin tällä itse kaksi vuotta sitten eli vuonna 2015, jolloin Reserviläisliitto 

juhli perustamisensa 60-vuotista taivalta monin eri tavoin ja kattavasti koko maan alueella.  

 

Maanpuolustusjärjestöt ovat tänä vuonna toteuttaneet yhteistä Nuku Rauhassa hanketta, 

jonka suunnittelun yhtenä lähtökohtana oli Uudenmaan maanpuolustuspäivä. Tämä 

mallihan on osoittautunut toimivaksi ja maanpuolustuspäivä kerää joka vuosi kymmeniä 

tuhansia uusimaalaisia tutustumaan Puolustusvoimiin, muihin turvallisuusalan toimijoihin 

sekä reserviläistoimintaan ja -koulutukseen.  Nämä tapatumat ja erityisesti niiden suosio 

kertoo sitä, että maanpuolustus on Suomessa edelleen koko kansan asia. Lisäksi 

tapahtumat muistuttavat suomalaisia siitä, että puolustuksemme seisoo pitkälti 

reserviläisten varassa.  

 

Puolustusvoimien 280.000 hengen vahvuisesta sodan ajan joukosta yli 95 prosenttia on 

reserviläisiä. Tämän joukon sotilaallisen osaamisen ja kenttäkelpoisuuden ylläpitäminen 

edellyttää paitsi riittävää kertausharjoituskoulutusta, myös omaehtoista toimintaa ja 

kouluttautumista, joihin reserviläisille tarjoavat mahdollisuuden reserviläis- ja muut 

maanpuolustusjärjestöt sekä niiden yhteinen koulutusorganisaatio 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys.  
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Reserviläisjärjestöt ovat toistuvasti pitäneet tätä faktaa esillä julkisessa keskustelussa ja 

edunvalvonnassa. Viimeksi muistutimme asiasta Eduskunnan puolustusvaliokuntaa, jossa 

molemmat reserviläisjärjestöt olivat kuultavina viime tiistaina. Toivottavasti viestimme meni 

tällä kertaa myös perille ja ymmärrettiin.   

 

Hyvät kuulijat, 

 

Vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä on Suomessa erittäin pitkät perinteet. Toisen 

maailmansodan jälkeen työstä päävastuun kantoivat Suomen Reserviupseeriliitto ja 

Reservin Aliupseerien Liitto, joka sittemmin on muuttanut nimensä Reserviläisliitoksi ja 

kasvanut Suomen selvästi suurimmaksi maanpuolustusjärjestöksi.  

 

Reserviläisliiton muutoksesta ja kasvusta huolimatta reserviläisjärjestöt toimivat edelleen 

kiinteässä yhteistoiminnassa niin valtakunnallisella, maakunnallisella kuin paikallisellakin 

tasolla. Vaikka emme toki aina ole kaikista asioista samaa mieltä, olemme kuitenkin aina 

samaa mieltä siitä, että yhdessä saamme aikaan enemmän kuin erikseen toimimalla. 

Uskon, että tämä asiantila ei jatkossakaan muutu. 

 

Vuosikymmenten saatossa vapaaehtoisen maanpuolustustyön toimintamuodot ja -mallit 

ovat toki kehittyneet. Erityisen suuri muutos oli vuonna 1992 käynnistynyt vapaaehtoinen 

maanpuolustuskoulutus, joka on nykyisin vapaaehtoisen maanpuolustustyön niin sanottu 

terävä keihäänkärki. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen parille tuhannelle kurssille ja 

koulutustapahtumiin osallistui viime vuonna 33.264 reserviläistä ja 17.650 muuta henkilöä. 

 

Vapaaehtoispohjalta koulutettujen reserviläisten määrä on siten noin kolmanneksen 

suurempi kuin Puolustusvoimien kertausharjoituksissa viime vuonna koulutettujen 

reserviläisten määrä. Tämä on hyvä mieltää, kun tarkastelemme yleiseen 

asevelvollisuuteen ja suureen reserviin perustuvan puolustusjärjestelmämme perusteita ja 

toimivuutta. Ilman reserviläisten laajaa, omaehtoista toimintaa ja vapaaehtoista 

kouluttautumista puolustusjärjestelmämme ei toimisi. 

 

Vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen osallistui siis viime vuonna lähes 51.000 

suomalaista. Koulutetuista enemmistö lienee Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
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jäsenjärjestöihin kuuluvia henkilöjäseniä. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä on 15 

jäsenjärjestöä ja sen on näiden järjestöjen yhteinen koulutusorganisaatio. 

 

Lakisääteinen Maanpuolustuskoulutusyhdistys on vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta 

suunnitteleva, ohjaava, koordinoiva ja hallinoiva organisaatio, jonka toiminnan kulut olivat 

viime vuonna noin 3,5 miljoonaa euroa. Tästä yksi miljoona tuli Puolustusvoimilta sen 

tilaaman koulutuksen vastineeksi, kaksi miljoonaa yleisavustuksena Puolustusministeriöltä 

ja puolisen miljoonaa kurssimaksuista sekä muista lähteistä.  

 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä oli vuodenvaihteessa palkkalistoillaan 79 

toimihenkilöä, joista 33 oli kuukausipalkkaisia ja 46 suoritepalkkaisia. Palkatun henkilöstön 

palkkakustannukset muodostivat yhdistyksen kokonaiskuluista lähes 2,2 miljoonaa euroa 

eli noin 63 prosenttia. Palkattu henkilöstö tuotti viime vuonna yhteensä 45 

henkilötyövuotta. 

 

Usein Maanpuolustuskoulutusyhdistystä ja sen toimintaa käsiteltäessä unohtuu itse asian 

ydin eli se, että koulutustilaisuudet ja kurssit järjestetään pääosin vapaaehtoisvoimin. 

Vuonna 2016 Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksen järjestämiseen osallistui 

8.615 vapaaehtoista kouluttajaa.  Pari vuotta sitten tehty kouluttajatutkimus kertoo, että 

näistä kouluttajista 41 prosenttia oli Reserviläisliiton, 25 prosenttia Suomen 

Reserviupseeriliiton ja 18 prosenttia muiden MPK:n jäsenjärjestöjen jäseniä. 

 

Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 

perustajajäseniä. Ja kuten edellä mainittu kouluttajatutkimus kertoo, MPK:n käytännön 

koulutustoiminta on edelleen pitkälti meidän harteillamme. Reserviläisjärjestöjen 

yhteenlaskettu osuus kouluttajista oli tarkalleen ottaen 66,5 prosenttia. Eli 8.615 

kouluttajasta 5.728 tuli viime vuonna Reserviläisliitosta tai Suomen Reserviupseeriliitosta. 

Tämä on tosin puhtaasti laskennallinen luku, jossa on varmasti päällekkäisyyttä eli sama 

kouluttaja on laskettu mukaan useampaan kertaan. 

 

Tein pienen laskentaharjoituksen tämän vapaaehtoistyön euromääräisestä arvosta.  Viime 

vuonna MPK:n kursseilla toteutettiin 89.715 koulutusvuorokautta. Kun yhden 

koulutusvuorokauden pituus on kahdeksan tuntia, kertyy tästä Elon laskuopilla laskettuna 

koulutustunteja yhteensä 717.720 tuntia.  
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Laskelmassa on toki huomioitava myös koulutuksen valmistelun ja suunnittelun vaatima 

aika, joka vaihtelee suuresti riippuen kouluttajan kokemuksesta ja sitä, mitä hän kouluttaa 

ja mikä on hänen tehtävänsä kurssilla. Yhden rastin suunnitteleva, kokenut kouluttaja 

selviää luonnollisesti paljon pienemmällä työmäärällä kuin ensimmäistä kertaa kurssin 

johtajana toimiva reserviläinen. 

 

Mikäli käytämme laskelmassa erittäin maltillista 1,4:n kerrointa, on tuloksena yli miljoona 

eli tarkalleen ottaen 1.004.808 koulutukseen ja sen valmisteluun käytettyä työtuntia. Kun 

tämä muutetaan euroiksi käyttäen pienehköä kymmenen euron tuntipalkkaa, näyttää 

laskelma vapaaehtoiskouluttajien tekemän työn euromääräiseksi arvoksi 10.000.080 

euroa. Mikäli koulutuksen valmisteluun käytetty aika arvioitaisiin realistisemmin ja 

tuntipalkka olisi asiantuntija- ja kouluttajatehtävistä normaalisti maksettavan suuruinen, 

päädyttäisiin paljonkin tätä korkeampiin lukuihin. 

 

Kuten aiemmin totesin, Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton jäsenistön osuus 

MPK:n kouluttajista on 66,5 prosenttia. Edellä kerrottua laskentakaaviota käyttämällä, 

vapaaehtoistyömme yhteinen rahallinen arvo on 6.650.053 euroa, josta Reserviläisliiton 

osuus on 4.120.032 euroa ja Suomen Reserviupseeriliiton osuus 2.530.021 euroa.  

 

Tässä yhteydessä lienee paikallaan kertoa, että Reserviläisliitto ja Suomen 

Reserviupseeriliitto saivat viime vuonna Puolustusministeriöltä molemmat 32.000 euron 

suuruisen toimintatuen. Edellä mainittua taustaa ja esiteltyä laskelmaa vastaan 

tarkasteltuna, reserviläisjärjestöjen tuki voisi olla korkeampikin. Tämän toimme esiin myös 

tiistaina Eduskunnassa. 

 

Arvoisa juhlayleisö, 

 

Reserviläisliiton puolesta kiitän Uudenmaan alueen reserviläisiä ja muuta 

maanpuolustusväkeä tämän hienon ja tärkeän maanpuolustustapahtuman järjestämisestä. 

Samalla kiitän myös Puolustusvoimia siitä avokätisestä tuesta, jota tämä tapahtuma on 

aina osakseen saanut. 

 

Maanpuolustus on Suomessa koko kansa asia. Pidetään siitä jatkossakin kiinni. Kiitos. 
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