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Kansalta kysyttyä 
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MTS 2015 

WIN/Gallup International: “If there were a war that involved Finland, would you 

be willing to fight for your country?” -> 74% suomalaisista vastasi kyllä vuonna 

2014, miehet 79%, naiset 69%. 
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TAHTO-tutkimuksen näkökulma 

• Kansalaisen suhde maanpuolustukseen ja 

valtioon – millainen se on? 

• Mittaamisesta ilmiön ymmärtämiseen 

• Puolistrukturoidut haastattelut 

- Reservistä eronneet (n = 33) 

- Siviilipalvelusta suorittavat (n = 38) 

- Naiset (n = 4) 

• Myös väittämäaineistoa: SM6, RUL-jäsenet, 

siviilipalvelusta suorittavat, naiset  
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Kansalaisen maanpuolustussuhteen 

rakentuminen sitä kehystävistä ja yksilöä 

maanpuolustukseen asemoivista tekijöistä 
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Maanpuolustusasenne 

• Myönteinen - kielteinen – kriittinen 

• Suhteessa 

– asepalvelukseen 

– asevelvollisuuteen 

– puolustusvoimiin 

– valtioon 

– tappamiseen, ja mahdollisesti tapetuksi 

tulemiseen 

• Taustalla arvot – "Minkä koen itse oikeaksi." 
 

• Suomea pitää puolustaa… 

28.5.2018 9 (Tallberg, Puustinen & Kosonen 2017, julkaisematon) 
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Maanpuolustusluottamus 

Luottamus  

• Suomen puolustuskykyyn aseellisessa 

konfliktissa 

• puolustusvoimiin instituutiona 

• omiin kykyihin ja taitoihin 

• valtioon, hallitukseen, eduskuntaan, 

virkakoneistoon… 

 

• Tiiviissä yhteydessä tietoihin, taitoihin sekä 

henkilökohtaisiin kokemuksiin 

28.5.2018 10 (Tallberg, Puustinen & Kosonen 2017, julkaisematon) 
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Maanpuolustusosallisuus 

• …kunhan voin tehdä sen omien kykyjeni ja 

taitojeni mukaan, vapaaehtoisesti 
 

• Virallinen rooli vs. itse koettu osallisuus 

– asevelvolliset - varusmieskoulutetut vs. 

siviilipalveluksen suorittaneet; sodanajan sijoitetut 

vs. sijoittamattomat 

– vapaaehtoinen maanpuolustus – kaikki muut: 

erityisesti naiset, kenties maahanmuuttajat -> 

yleinen maanpuolustusvelvollisuus 

• Yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako 

– turvallisuusviranomainen hoitaa, kansalainen 

luottaa? 

11 

(Tallberg, Puustinen & Kosonen 2017, julkaisematon) 
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Maanpuolustusosaaminen 

• Tieto 

– Tietämys maanpuolustukseen liittyvistä asioista 

– Eroaa vahvasti eri ihmisten (väestönosien) 

kesken 

– Maanpuolustustietoisuus, varautumistietoisuus, 

turvallisuustietoisuus… 

• Taito 

– Tiiviissä yhteydessä osallisuuteen, rooliin 

– Koetut taidot, mitatut taidot 

– Taitojen kehittäminen laajemmin: kansalaistaidot - 

kansalaispalvelus?  

28.5.2018 12 (Tallberg, Puustinen & Kosonen 2017, julkaisematon) 
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Havaintoja haastatteluista suhteessa 

meneillään oleviin keskusteluihin 
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Turvallisuusympäristö 

- Venäjä ainut sotilaallinen uhka, mutta ei 

pidetä ajankohtaisena 

- Muita uhkia: ilmaston lämpeneminen 

seurannaisvaikutuksineen, hybridi- ja 

informaatiosodankäynti, kyber-

hyökkäys, kv-terrorismi, "pahoinvoinnin 

lisääntyminen" 

 

 (Tallberg, Puustinen & Kosonen 2017, julkaisematon) 
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Suomea täytyy puolustaa… 

- Ihmiset, toimiva yhteiskuntajärjestys ja 

itsenäinen päätöksenteko, koulutus ja 

tasavertainen hyvinvointi 
 

…kunhan se on oma valinta 

- Aseeton puolustus: oma osaaminen, 

siviiliyhteiskunnan tukeminen 

- Aseellinen puolustus: vapaaehtoiset 

asevoimat tai "palkka-armeija" 

(Tallberg, Puustinen & Kosonen 2017, julkaisematon) 

Havaintoja haastatteluista suhteessa 

käynnissä oleviin keskusteluihin 
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Havaintoja haastatteluista suhteessa 

meneillään oleviin keskusteluihin 
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Kansalaispalvelus kaikille vs. miesten yleinen 

asevelvollisuus 

- tasa-arvonäkökohta 

- mutta onko käytännössä mahdollista ja paljonko 

mahtaa yhteiskunnalle maksaa? 

Järjestelmästä irtautuminen 

– käytännön syyt mm. työ ja perhe; omantunnon 

syyt, tappamisen problematiikka (reservistä 

eronneet) 

- hyöty itselle ja "helppous" mm. työkokemus, 

koulutus; omantunnon syyt (siviilipalvelus)T 

(Tallberg, Puustinen & Kosonen 2017, julkaisematon) 
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"Mut jos niin kun yks pääjuttu täs 
tutkimuksessa oli selvittää et onko 
maanpuolustustahtoo, niin kyl mulla 
ainakin tän keskustelun pohjalta jäi fiilis et 
tahtoo kyllä on, mut sitten mitä se 
maanpuolustus vois olla, et keskustellaan 
siitä et millä lailla ja kuinka paljon, kuka ja 
kenen on pakko vai onko se mahdollisuus, 
tai ainakin et tahtoo on siihen että maassa 
ois hyvä asua, ja ihmisillä ois hyvä olla." 
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