Vihreän miesliikkeen ärmeijämälli
Tässä artikkelissa esitellään Vihreän miesliikkeen armeijamallin pääpiirteet.

1 Rekrytointi
Armeijaan on kelpuutettu hakemaan jokainen 18-21 –vuotias Suomen kansalainen. Tämä takaa noin
220 000 nuoren potentiaalisen joukon, joka voi kunakin vuonna hakea armeijaan. Vuosittain
potentiaalisista hakijoista noin 4% otetaan peruskoulutukseen. Rekrytointi-ikä on näin nuori, koska
tällöin armeijan käynti ei aiheuta kohtuutonta haittaa työelämälle ja sotilaat pysyvät reservissä verraten
pitkään 40 vuotta ollessa yläikäraja reserviläisille. On oletettavaa, että hakijoiden määrä ylittää reilusti
paikkojen määrän ja puolustusvoimat pääsee valitsemaan parhaat hakijat. Syitä tälle ovat:
1.
2.
3.
4.

Suomalaisten korkea maanpuolustustahto
Kummankin sukupuolen edustajat voivat hakea
Kilpailukykyinen palkka jo koulutuksen ajalta
Sotilaan statuksen nousu, kun sellaiseksi päästään, ei jouduta

Armeijaan hakeneille järjestetään soveltuvuustestit. Vihreä miesliike ei ota kantaa näiden testien
sisältöön. Kriteerien olisi kuitenkin perusteltua olevan samat sukupuolesta riippumatta. Suurin osa
joukoista olisi hyvä valita samoilla kriteereillä siten, että lopullinen palveluspaikka määräytyy vasta
peruskoulutuskauden jälkeen. Joillakin joukoilla (kuten erikoisjoukot) kriteerit ovat luonnollisesti
erilaiset. Hakijoista 8 000 valitaan kolmen kuukauden peruskoulutuskaudelle.

2 Peruskoulutus
Kolme kuukautta kestävä peruskoulutuskausi vertautuu nykymallin vastaavaan. Tämä on kaikille
alokkaille pääosin samanlainen. Peruskoulutuskauden päätteeksi puolustusvoimat tarjoaa noin 7 000
alokkaalle reserviläissopimusta. Sopimuksen allekirjoitus velvoittaa sitoutumaan reservissä oloon 40vuotispäivään asti joukko-osastossa, johon puolustusvoimat alokkaan osoittaa. Sopimusta ei tarjota
kaikille 8 000 peruskoulutuksen aloittavalle, koska on oletettavaa, että osa lopettaa koulutuksen kesken
ja osa todetaan puolustusvoimien toimesta armeijaan sopimattomaksi. Peruskoulutuskauden palkka on
1500e/kk

3 Jatkokoulutus
Peruskoulutuskautta seuraa 6, 9 tai 12 kuukauden mittainen jatkokoulutuskausi. Miehistön osalta
jatkokoulutus kestää kuusi kuukautta, johtajakoulutukseen valittujen osalta yhdeksän tai kaksitoista
kuukautta. Keskimäärin jatkokoulutus kestää noin 7,5 kuukautta. Jatkokoulutuksesta sotilaat saavat
korkeampaa palkkaa kuin peruskoulutuksesta ja palkka vaihtelee sotilasarvon ja tehtävien vaativuuden
mukaan. Keskimäärin palkka on 2000e/kk. Jatkokoulutuksen kesken jättävät pysyvät reservissä, mutta
heidät sijoitetaan sen alimpaan luokkaan, eli poimintareserviin.

4 Reservi
Reservi muodostuu 137 000 sotilaasta, jotka on jaettu neljään palvelusluokkaan. Vihreä miesliike ei ota
kantaa siihen, kuinka suuri osa mistäkin palvelusluokasta palvelee missäkin aselajissa. Pääajatus on, että
reserviläinen viettää koko uransa samassa joukko-osastossa, joka vanhentuessaan käy läpi kaikki
palvelusluokat. Hakemuksesta reserviläisen on kuitenkin mahdollista päästä entiseen
palvelusluokkaansa ”yli-ikäisenä”. Näissä tapauksissa hän korvaa pääosan näistä luokista syystä tai
toisesta poimintareserviin päätyneen. Samoin poimintareservissä oloon voi hakea jatkoaikaa 40 vuoden
iän jälkeen. Nämä reserviläiset korvaavat sellaiset henkilöt, jotka ovat (esim. sairauden tai tiettyjen
ammattien vuoksi) poistuneet reservistä kokonaan. Kertausta on koko reserviuran aikana keskimäärin
33 viikkoa.
Kantahenkilökunta (palkkasotilaat) - 7 000 sotilasta
Kantahenkilökunta vastaa pääosin samoista tehtävistä kuin nykyäänkin. Palkkasotilaiden määrää on
kuitenkin mahdollista supistaa merkittävästi kahdesta syystä. Ensinnäkin reserviläiset ovat nykyistä
koulutetumpia ja ammattitaitoisempia ja kykenevät näin ollen vastaamaan suuremmasta osasta tehtäviä
sota-ajan kokoonpanossa. Toiseksi kantahenkilökuntaa tarvitaan vähemmän alokkaiden koulutuksessa,
kun palvelukseen astuvien alokkaiden määrä pienenee dramaattisesti. Toisaalta tarvitaan noin 700
ammattisotilasta lisää kertausharjoitusten määrän kasvaessa voimakkaasti.
Operatiivinen reservi - 52 000 sotilasta
Reserviläinen on kahdeksan ensimmäistä palvelusvuottaan operatiivisessa reservissä. Operatiivisen
reservin joukko-osastot muodostavat armeijan iskukykyisimmän osan. Siinä palvelee sotilaat, jotka ovat
nuorimpia ja hyväkuntoisimpia, joilla palveluaika on vielä tuoreena muistissa ja joka kertaa kaikkein
ahkerimmin. Lisäksi operatiiviselle reserville osoitetaan armeijan paras kalusto ja se onkin hyvin
tulivoimainen ja liikkumiskykyinen, koska sen tehtävänä on tuhota vihollisen hyökkäyksen kärki. Kaikkein
laadukkaimmat joukot muodostaa muutaman viime vuoden aikana jatkokoulutuksen suorittaneet.
Operatiiviseen reserviin kuuluu 52 000 sotilasta. Operatiivisessa reservissä palvelevat ovat harvoja
poikkeuksia lukuun ottamatta alle 29-vuotiaita. Operatiivisessa reservissä kerrataan keskimäärin kolme
viikkoa vuodesta siten, että nuorimmat ikäluokat kertaavat yli kuukauden. Näin suurimmat
kertausmäärät osuvat pääsääntöisesti opiskeleville, joita tämä haittaa oleellisesti vähemmän kuin
työelämässä olevia. Keskimäärin operatiivisen reservin aikana kerrataan 24 viikon ajan.
Alueellinen reservi – 35 000 sotilasta
Alueellisessa reservissä ollaan palvelusvuodet 9-13. Tässä palvelusluokassa olevat joukko-osastot eivät
enää ole yhtä hyvin aseistettuja kuin operatiivisessa reservissä olevat, esimerkiksi liikkumiskyky on
kertaluokkaa huonompi, samoin varustetaso. Näiden joukkojen tehtävä on pääasiassa suojata alueellisia
kohteita ja varmistaa selusta samalla kun operatiiviset joukot käyvät ratkaisutaistelut. Alueellisessa
reservissä palvelee noin 35 000 sotilasta ja nämä ovat pääsääntöisesti alle 34-vuotiaita. Reserviläiset
kertaavat pääsääntöisesti noin viikon vuodessa ja osa näistä kertauksista voidaan toteuttaa pitkän
viikonlopun aikana. Keskimäärin alueellisen reservin aikana kerrataan 5 viikon ajan.

Poimintareservi – 43 000 sotilasta
Reserviläinen palvelee viimeiset vuotensa poimintareservissä. Tähän palvelusluokkaan hän siirtyy 14.
palvelusvuotenaan ja on siinä, kunnes täyttää 40 vuotta. Poimintareserviläiset muodostavat ennen
kaikkea nuorempien joukko-osastojen täydennysvaran. Eli konfliktin sattuessa nuorempien joukkoosastojen tappioita paikataan poimintareservissä olevilla joukoilla. Näitä joukkoja on mahdollista käyttää
myös itsenäisinä joukko-osastoina, mutta varustetaso on selkeästi heikompi kuin edellisillä
palvelusluokilla, jolloin taisteluarvo on myös paljon heikompi. Poimintareserviin kuuluu 43 000 sotilasta,
jotka ovat pääsääntöisesti 34-40 –vuotiaita. Kertaukset ovat vapaaehtoisia ja ne käydään pääsääntöisesti
viikonloppuisin. Keskimäärin poimintareservissä kerrataan noin 4 viikon ajan.

5 Palkkaus
Reserviläisen palkka muodostuu neljästä osasta: peruskoulutuskauden ja jatkokoulutuskauden palkasta,
kertausharjoituspalkasta sekä reserviläiskorvauksesta. Peruskoulutuskaudelta palkkaa maksetaan
1500e/kk, jatkokoulutuskaudelta keskimäärin 2000e/kk.
Kertausharjoitusten palkka on hyvä sitoa johonkin indeksiin. Yksi tapa olisi säätää palkalle kolme
kerrointa: vaativuus + ikä + peruskerroin. Vaativuus viittaa sotilasarvoon sekä tehtävään, ikä
reserviläisen ikään ja peruskerroin johonkin ennalta säädettyyn kertoimeen, joka ottaa huomioon
ympärivuorokautisen palveluksen, haitan työlle ja perheelle jne. Vaativuuskertoimelle tehdään omat
taulukot kertoimen ollessa aina vähintään 1,00 ja ikäkertoimena käytetään reserviläisten ikäisten
mediaanipalkkaa vakituisessa työsuhteessa. Peruskerroin voisi olla vaikka 1,30. Vuoden 2011
palkkatasoilla kertauskorvaukset olisivat noin 3000e/kk operatiivisissa joukkoissa oleville, 3500e/kk
alueellisissa ja 4000e/kk poimintareservissä palveleville.
Reserviläinen saa reserviläiskorvausta, mikäli tämä on todistanut täyttävänsä tietyt minimiehdot
fyysiseen kuntoon liittyen. Kuntotestin voi suorittaa kertauksen yhteydessä tai erillisessä tilaisuudessa,
joita järjestetään etenkin vanhempien reserviläisten tarpeisiin. Reserviläiskorvaus on suora palkka siitä,
että on valmiustilassa konfliktin varalta. Poimintareserviläisillä korvaus on 100e/kk, alueellisessa
reservissä olevilla 75e/kk ja poimintareservissä olevilla 50e/kk. Korvauksen suuruus toisin sanoen
määrittyy osin sen mukaan, miten todennäköistä reserviläisellä on joutua palvelemaan tositilanteessa.
Reserviläisuran aikana reserviläiselle maksetaan keskimäärin 63 000 euroa palkkaa ja erilaisia palkkioita.

