
Suomen Reserviupseeriliitto ry.  KOLMIVUOTISSUUNNITELMA 
  Liittokokous 23.11.2013 

 
SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2014 – 2016 
 

TOIMINNAN ARVOT 
 
Suomen Reserviupseeriliiton toiminta perustuu koko jäsenistön yhteisiin arvoihin, joita ovat: 

 Isänmaallisuus     

 Hyvä johtajuus 

 Veteraanien perintö 

 Yleinen asevelvollisuus 
 
Reserviupseereja yhdistää isänmaallinen halu kehittää maatamme ja tarpeen vaatiessa 
puolustaa sitä myös aseellisesti. Kunnioitamme veteraanisukupolven taistelua ja työtä 
itsenäisyytemme turvaamiseksi. Reserviupseeri on vastuuntuntoinen ja hyvät 
vuorovaikutustaidot omaava ihmisten johtaja niin rauhan kuin sodankin aikana. 
Kannatamme suomalaista yleistä asevelvollisuutta, joka mahdollistaa tulevaisuudessakin 
koko Suomen puolustamisen.  

  
TOIMINTA-AJATUS  
 
Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen 
ja aatteellinen maanpuolustusjärjestö. Liitto edistää toiminnallaan Isänmaan ja sen 
kaikkien kansalaisten turvallisuutta. 

 
TAHTOTILA 
 
Suomen Reserviupseeriliitto on valtakunnan arvostetuin maanpuolustusjärjestö, joka 
toteuttaa toiminta-ajatustaan valtakunnan kokonaisturvallisuutta edistäen yhdessä muiden 
maanpuolustusjärjestöjen ja toimijoiden kanssa.  Reserviupseeriliitto on 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen keskeinen jäsenjärjestö. Liitto on Puolustusvoimien 
yhteistyökumppani suunniteltaessa reservin päällystön käyttöä ja koulutusta.   
 
Reserviupseeriliitto tukee jäsenyhdistyksiään sekä luo lisäarvoa niiden toimintaan.  
Jäsenyhdistykset saavat liitolta uusia toimintamalleja toimintansa kehittämiseksi. 
Reserviupseeriliiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 35 % sijoituskelpoisesta 
reserviupseeristosta. Toimimalla RUL:ssa jäsenet voivat kehittää ja ylläpitää 
sotilasammattitaitoaan sekä tukea liiton tekemää maanpuolustustyötä. 

 
KESKEISET TEHTÄVÄT  
 
Suomen Reserviupseeriliitto 

 Ylläpitää ja kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, taitoja ja kenttäkelpoisuutta 
sekä kykyä toimia erilaisissa sodan ajan ja poikkeusolojen tehtävissä 

 Ylläpitää ja kehittää reserviupseerien valmiuksia ja kykyjä toimia yhteiskunnan 
kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä tehtävissä 

 Vaikuttaa maanpuolustusedellytysten parantamiseksi sekä kohottaa kansalaisten 
maanpuolustustahtoa ja – tietoutta 

 Toimii reserviupseerien etujärjestönä 

 Kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta yhteistyössä muiden 
maanpuolustusjärjestöjen kanssa 
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 Toimii reserviupseerien, reserviupseeriyhdistysten ja -piirien yhdyssiteenä sekä 
tukee yhdistysten jäsenhankintaa ja -huoltoa 

 Vaalii sotiemme veteraanien henkistä perintöä sekä osallistuu heidän 
tukitoimintaansa. 

 Vaalii upseeriperinteitä ja ylläpitää reserviupseerihenkeä 

 Osallistuu kansainväliseen reserviupseeritoimintaan 
 

RESERVIUPSEERIT 
 
Reserviupseerit muodostavat sodan ajan joukkojemme päällystön rungon.  
Reserviupseerikoulutukseen valikoituu kunkin ikäluokan korkeatasoisin ja motivoitunein 
joukko. Reserviupseerikoulutusta arvostetaan laajasti niin Puolustusvoimissa kuin muussa 
yhteiskunnassa.  
 
Johtajakoulutus ja -kokemus ovat olennainen osa reserviupseeriutta. Reserviupseerit ovat 
motivoituneita ja osaavia vastuunkantajia vaativissa siviili- ja sotilastehtävissä. Tästä 
kaksoisosaamisesta hyötyy koko suomalainen yhteiskunta. 
 
Reserviupseeritoiminnan peruspilareita ovat  

 Laaja-alainen perinteinen maanpuolustustyö, johon kuuluu mm. aatteellinen 
toiminta, järjestötoiminta ja tiedotustoiminta 

 Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus 

 Reserviläisliikunta ja monipuolinen ampumatoiminta 
 

Toiminnan monipuolisuus ja aktiivisuus tukevat parhaiten korkean maanpuolustustahdon 
ylläpitämistä. Liitolla on koko maan kattava paikallisyhdistys- ja piiriorganisaatio. 
Reserviupseereiden järjestäytymisaste on korkea verrattuna muihin reservin 
henkilöstöryhmiin.  
 

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS 
 
Yleinen asevelvollisuus on käytännössä ainoa mahdollinen tapa tuottaa riittävän vahvat 
sodan ajan joukot koko maan puolustamiseen. Joukkojen perustana on laaja, motivoitunut, 
hyvin koulutettu ja riittävästi varustettu reservi. Yleisen asevelvollisuuden muut kiistattomat 
edut, mm. kustannustehokkuus ja yleiset hyödyt yhteiskunnalle, puoltavat järjestelmän 
käyttöä jatkossakin. Se on samalla korkean maanpuolustustahdon ehdoton edellytys. 
Yleisen asevelvollisuuden tulevaisuus varmistetaan asepalvelusta kehittämällä sekä 
yksilöä että yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta hyödyttävään suuntaan.  
 
Puolustuskyvyn ylläpidon kustannuskehitys ja puolustusmateriaalin laaja vanhentuminen 
yhdessä supistuvien taloudellisten resurssien kanssa pakottaa tekemään laajan 
puolustusvoimauudistuksen. Sen tavoitteena on varmistaa puolustuskykymme myös 
tulevaisuudessa. Uudistuksen negatiivisia käytännön seuraamuksia ovat mm. 
varuskuntien lakkauttamiset ja sodan ajan joukkojen koon merkittävä pienentäminen. 
Positiivista uudistuksessa on reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen 
kehittäminen. Paikallispuolustusta vahvennetaan uusilla paikallisjoukoilla. 
Maanpuolustusjärjestöjen ja reservin osaamista hyödynnetään näiden joukkojen 
suunnittelussa. Puolustusvoimauudistus sekä reservin ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen kehittäminen on kolmivuotiskauden merkittävin haaste myös 
reserviupseeritoiminnalle. Onnistuminen tässä vaatii aktiivisuutta suunnitteluvaiheessa 
sekä valmiutta kehittää ja muuttaa totuttuja toimintatapoja.  
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Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin, ikääntyminen, työn sitovuuden lisääntyminen ja 
entistä kovempi kilpailu vapaa-ajasta lisäävät reserviupseeritoiminnan tulevaisuuden 
haasteita. Edellä mainittujen asioiden lisäksi myös koulutettujen reserviupseereiden 
määrän pieneneminen vaikeuttaa jäsenmäärän pitämistä entisellä tasolla. 
 

LIITON KESKEISET TOIMINNOT 2014 - 2016 
 
Järjestötoiminta 
 
RUL:n järjestötoiminta sisältää varsinaisen järjestötoiminnan sekä aatteellisen- ja 
perinnetoiminnan. Järjestötoiminnan tarkoituksena on tukea ja kehittää 
reserviupseeripiirien ja -yhdistysten toimintaa. Jäsenyhdistykset ja piirit ovat keskeisiä 
toimijoita reserviupseeritoiminnassa.  
 
Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 

 

 Yhdistysten ja piirien tuloksellista toimintaa tuetaan kannuste- ja 
projektitukipalkkioilla 

 Jäsenhuoltoon kiinnitetään erityishuomiota. Yhdistysten jäsenhankintaa tuetaan 
tiedotuksella sekä jäsenhankintapalkkioilla 

 Yhdistyspäivillä kerätään aktiivisten yhdistysten hyviä toimintoja ja toimintatapoja, 
joita jaetaan kaikkien yhdistysten käyttöön. Liitto järjestää yhdistyspäivän 
vuosittain 

 Vänrikkipäivät järjestetään jokaisessa piirissä 

 Veteraanien tukitoimintaa jatketaan toiminnan kaikilla tasoilla. 

 Toimintapäivän materiaaliin tehdään päivitykset 2014 ja 2016. Yhdistykset 
järjestävät vuosittain yhteensä sata toimintapäivätapahtumaa 

 Liiton johdon kenttäkierros toteutetaan 2014 - 2015 

 Nuorten upseereiden työryhmä perustetaan 2014 

 Uusi jäsenrekisteri otetaan käyttöön 2014 

 Jäsen- ja piirikyselyt tehdään 2015 

 Valtakunnallinen Reserviupseeripäivä järjestetään liiton täyttäessä 85 vuotta 
toukokuussa 2016 

 
Koulutustoiminta 
 
Liitto jatkaa toimintaansa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen johtajakoulutuksen 
asiantuntijana, kehittäjänä ja toteuttajana. Reserviupseeriliiton tavoitteena on saada 
aikaan nousujohteinen koulutusjärjestelmä, jonka avulla reservin päällystö voi sekä 
ylläpitää omaa osaamistaan että kouluttautua aikaisempaa vaativampiin tehtäviin. 
Sotilasosaamisen lisäksi kolmivuotiskaudella kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota 
varautumiskoulutukseen. 
 
RUL toimii aktiivisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kaikilla tasoilla. Liitto 
osallistuu aktiivisesti reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen, 
joka on osa puolustusvoimauudistusta. 
 
Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 

 Jatketaan johtajakoulutuksen kehittämistä ja kouluttajakoulutuksen järjestämistä 
yhdessä Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa  

 Osallistutaan reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen 
yhdessä Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa 
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 Laaditaan reserviupseereille urapolkuja puolustusvoimien ja muiden 
viranomaisten varautumisen ja poikkeusolojen tehtäviin yhdessä 
Puolustusvoimien ja MPK:n kanssa 

 Järjestetään vuosittain johtamisen ja arvotutkimuksen yhteisseminaarit 
Maanpuolustuskorkeakoulun ja Kadettikunnan kanssa. Jatketaan Nuoret ja 
maanpuolustus -tutkimushanketta   

 Padasjoen koulutuskeskuksen tulevaisuus turvataan ja alueelle tehdään 
kehittämissuunnitelma. Alueen maanhallinnasta tehdään päätökset 2014 

 Selvitetään paljonko ja millaisiin muiden viranomaisten varautumisen ja 
poikkeusolojen tehtäviin tarvitaan koulutettuja reserviläisiä.  Perustetaan liiton 
varautumiskoulutustyöryhmä vuonna 2014 

 Valmistetaan Reservin kenttäjohtaja -kurssi yhteistyössä MPK:n kanssa vuonna 
2015 

 Reservin kenttäjohtaja -kirja uusitaan vastaamaan uutta taistelutapaa vuonna 
2016 

 
Liikuntatoiminta 
 
RUL:n liikuntatoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää jäsenistön kenttäkelpoisuutta 
kannustamalla heitä säännölliseen liikuntaharrastukseen. Painopiste on peruskunnon 
lisäksi sotilasosaamista ylläpitävissä lajeissa. Monipuolisella ampumatoiminnalla on 
erityisasema reserviläisliikunnassa. Merkittävä osa liikuntatoiminnasta tehdään 
yhteistyössä Reserviläisurheiluliiton (RESUL) kanssa. 
 
Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 

 Mahdollisuus ampumaharrastukseen säilyy koko maassa. Keinoina ovat 
vaikuttaminen ampuma-aselainsäädäntöön ja muuhun ampumatoiminnan 
ohjeistukseen sekä koko maan kattavan reserviläisammunnan rataverkoston 
turvaaminen yhdessä muiden ampumisen asiantuntijajärjestöjen kanssa.  

 Liitto vaikuttaa siihen, että osoitettu kenttäkelpoisuus huomioitaisiin nykyistä 
selvemmin reserviläisiä sijoitettaessa ja ylennettäessä 

 Reserviläisten ampumaharrastuksen lisääminen  

 RUL jatkaa toimintaansa ampumaharrastusfoorumissa 

 RUL jatkaa piirien ja yhdistysten ampuma-asehankintojen ja 
ampumaratainvestointien tukemista 

 Sotilasmoniottelun MILCOMP -karsintakilpailu ja Suomi - Viro maaottelu 
järjestetään vuosittain 

 Tuetaan jäsenten osallistumista kansainvälisiin sotilaskilpailuihin 

 Kehitetään reserviläisten kilpailutoimintaa, mukaan lukien liiton 
ampumamestaruuskilpailut, yhdessä RESUL:n kanssa. Päätös RUL:n 
ampumamestaruuskilpailujen tulevaisuudesta tehdään 2014 
 

Yhteistoiminta ja edunvalvonta 
 
Liitto on reserviupseerien ja laajemmin koko reservin toiminnan ja aseman asiantuntija.  
Erityisen huomion kohteena ovat reserviupseerien koulutukseen ja käyttöön, 
kertausharjoituksiin, kenttäkelpoisuuteen sekä kansainvälisiin tehtäviin liittyvät asiat. Liitto 
vaikuttaa siihen, että reserviupseereilla on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää omaa 
sotilasammattitaitoaan sekä mahdollisuus hyödyntää osaamistaan myös muiden 
viranomaisten tehtävissä. 
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Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 

 Liitto on asiantuntijana vapaaehtoista maanpuolustusta ja reserviupseeritoimintaa 
koskevissa prosesseissa 

 Liitto kehittää säännöllistä yhteydenpitoa yhteiskunnallisiin päättäjiin, 
puolustusvoimiin, muuhun valtion hallintoon sekä elinkeinoelämään ja 
tiedotusvälineisiin 

 Selkeytetään ja tiivistetään yhteistyötä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa 
erityisesti viestinnässä, kustannustoiminnassa ja tukipalveluissa 

 Jatketaan tiivistä yhteistyötä upseerijärjestöjen kanssa 

 Jatketaan aktiivista keskustelua puolustushallinnon kanssa kansainvälisten 
tehtävien palvelusehdoista 

 Tuetaan pyrkimyksiä luoda Suomeen yhteinen varaamisrekisteri, jossa olisi 
puolustusvoimien sijoitusten lisäksi tieto myös muiden viranomaisten tekemistä 
henkilövarauksista 

 
Kansainvälinen toiminta 
 
RUL:n kansainvälisen toiminnan tavoitteena on Suomen puolustusratkaisun, 
puolustusvoimien ja reserviupseerien tunnetuksi tekeminen kansainvälisessä 
ympäristössä sekä oppiminen kansainväliseen yhteistyöhön.  
 
Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 

 Liiton tavoitteena ovat toimivat kahdenväliset yhteistyösuhteet naapurimaiden 
reserviupseerijärjestöihin. Näiden lisäksi liitolla on vakiintuneet yhteistyösuhteet 
Itämeren alueen reserviupseerijärjestöihin (Baltic Sea Cooperation) ja Naton 
reserviupseerijärjestöön (CIOR) 

 Kansainvälisen toiminnan saaminen laajemmin jäsenistön ulottuville 

 Kansainvälisen koulutuksen avaaminen jäsenistölle 

 Liitto järjestää Itämeren alueen reserviupseereiden Baltic Sea Cooperation -
seminaarin 2014 

 Kansainvälisen toiminnan strategia päivitetään 2015 
 
Viestintä 
 
Liiton tiedotustoiminnalla välitetään tietoja jäsenistölle ja ympäristöön sekä vaikutetaan 
yleiseen mielipiteeseen, sidosryhmiin ja jäsenpotentiaaliin. Kolmivuotiskauden aikana 
tehostetaan erityisesti liiton ulkoista viestintää. 
 
Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 

 Liiton imagon kehittäminen ja julkisen näkyvyyden parantaminen 

 Tehostetaan liiton ulkoista viestintää 

 Lisätään maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötä vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
pääsanomien viestinnässä  

 Reserviläinen -lehti säilyy liiton keskeisenä tiedotusvälineenä. Lehden jatkuva 
kehittäminen varmistetaan. Reserviläisen ja piirilehtien yhteistyötä lisätään 

 Liitto on suunnitellusti mukana sähköisessä sosiaalisessa mediassa  

 Liiton nettisivujen ulkoasua uudistetaan vuonna 2015 
 

Talous 
 
Tavoitteena on liiton taloudellisen perustan varmistaminen niin, että toiminnan taso 
pystytään pitämään liittovaltuuston ja – hallituksen määrittelemällä tasolla. RUL 
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käyttää jatkossakin osan sijoitustuotostaan toimintakulujen kattamiseen ja pitää näin 
jäsenmaksun tason kohtuullisena. Jäsenmaksutulojen merkitys liiton budjetissa 
pysyy nykyisellä tasolla.  
 
Tavoitteita ja keskeisiä toimintoja kolmivuotiskaudelle: 
 

 Liiton talouden tulojen ja menojen pitäminen tasapainossa 

 Yhdistysten ja piirien taloudellisia tukimuotoja kehitetään niin, että yhä suurempi 
osa tuesta maksetaan suoritusperusteisena 

 Jäsenmaksujen osuus liiton varsinaisen toiminnan menoista pidetään vähintään 
50 %:ssa. Jäsenmaksuja voidaan kolmivuotiskaudella korottaa korkeintaan yhden 
kerran 

 Uusien rahoituslähteiden osuutta liiton varainhankinnassa kasvatetaan  

 Liiton talouden pitkän tähtäyksen suunnitelma päivitetään vuonna 2015 
 
 
 


