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1. Johdanto 

 

Tämä kyselyraportti on kooste 1533 varusmiehen vastauksista. Kyselylomake (Liite 1.) laadittiin ja kyselyt 

toteutettiin Puolustusvoimien ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Isä-hankkeen (2010–2013) 

yhteistyönä.  Kyselyn tulosten pohjalta laadittiin hankkeen aikana koulutuspaketti, jolla pyrittiin 

vastaamaan kyselyssä esiin nousseisiin tarpeisiin.  Koulutuspaketti koostui varusmiesten ja 

varusmiesjohtajien koulutuksista.  

Kysely on toteutettu yhteensä neljä kertaa palveluksensa loppuvaiheessa oleville varusmiehille vuosien 

2010–2012 aikana kolmessa eri varuskunnassa. Varuskuntia olivat Satakunnan lennosto, Ilmavoimien 

teknillinen koulu ja Pohjois-Karjalan Prikaati. Huomioitavaa on, että jokainen varusmies on vastannut 

kyselyyn vain kerran. Tämän takia kyselyn tulokset osoittavat ainoastaan sen, mitkä asiat ovat toisiinsa 

yhteydessä, eikä asioiden syy-seuraus-suhteista voi kyselyn tulosten perusteella tehdä päätelmiä. 

Raporttiin on koottu kaikkien kyselylomakkeen osioiden kuvailevat tulokset sekä niihin yhteydessä olleet 

tekijät. Vain ne tekijät, joilla oli merkitystä tuloksiin yleisesti, on kerätty taulukoihin ja kuvioihin. Osioiden 

tuloksia tarkasteltiin käyttäen kuvailevia menetelmiä ja asioiden yhteyksiä selvitettiin ristiintaulukoinnin ja 

parametristen testien avulla.  Aineisto on analysoitu käyttäen SPSS for Windows 20 -ohjelmaa.  

 

Maaret  Vuorenmaa  15.12.2013 
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2. Taustatiedot 

 

Taulukko 1. Taustatiedot 

 KAIKKI  
n=1533 

LENNOSTO 
n=288 

HALLI 
n=141 

P-K PRIKAATI 
n=1103 

 % (n) % (n) % (n) % (n) 

Saapumiserä     
tammikuu 2010 9 (140) 13(37) 13(18) 8(85) 
heinäkuu 2010 19 (285) 23(67) 15(21) 18(197) 
tammikuu 2011 14 (213) 21(60) 23(33) 11(120) 
heinäkuu 2011 37 (572) 33(95) 43(60) 38(417) 
tammikuu 2012 21 (317) 9(27) 6(9) 25(280) 

Saapumisaika     
tammikuu 44 (670) 44(124) 43(60) 44(485) 
heinäkuu 56 (856) 56(161) 57(81) 614(56) 

Palvelusajan kesto     
6 kk 51 (785) 30(86) 28(40) 60(658) 
9 kk 7(103) 10(29) 18(26) 4(48) 
12 kk 42(637) 60(170) 53(75) 36(392) 

Ikä     
alle 20 v. 40(614) 30(86) 32(45) 44(482) 
20–21 v. 57(870) 66(190) 65(92) 53(588) 
22–23 v. 2(32) 3(8) 2(3) 2(21) 
24 v. tai yli 1(13) 1(2) 1(1) 1(10) 

Sukupuoli     
nainen 4 (54) 3(7) 2(3) 4(44) 
mies 96 (1473) 97(279) 98(138) 96(1055) 

Korkein päättötodistus     
peruskoulu 7 (104) 4(11) 12(17) 7(76) 
ammattioppilaitos 48(744) 42(121) 48(67) 50(555) 
lukio tai yhdistelmä 44(671) 53(153) 39(55) 42(463) 
AMK tai yliopisto 1(9) <1(1) 1(2) <1(6) 

Opiskelutilanne     
opiskelee 32(485) 40(115) 32(45) 29(324) 
pyrkii opiskelemaan 26(398) 30(87) 31(44) 24(267) 
ei opiskele, eikä pyri 42(633) 29(83) 36(50) 45(500) 

Työtilanne     
työpaikka on 35(530) 44(127) 30(42) 33(360) 
aktiivinen työnhaku 18(275) 17(49) 25(35) 17(191) 
ei työpaikkaa 47(721) 38(110) 45(63) 50(548) 

Seurusteluhistoria     
on seurustellut 78(1188) 81(230) 80(112) 77(845) 
ei ole seurustellut 22(332) 19(54) 20(27) 23(241) 

Seurustelutilanne     
seurustelee 38(567) 44(123) 38(54) 36(390) 
ei seurustele 62(942) 56(157) 62(87) 64(697) 

Tyytyväisyys 
seurustelusuhteeseen 
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erittäin tyytyväinen 54(22) 52(64) 47(36) 56(242) 
melko tyytyväinen 27(171) 30(13) 36(28) 25(106) 
ei kovin tyytyväinen 9(58) 11(5) 7(5) 9(39) 
ei ollenkaan tyytyväinen 10(60) 7(9) 10(8) 10(42) 

 

2.1 Opiskelu- ja työtilanne kotiutumisvaiheessa 
 

Taulukkoon 2 on kerätty kaikkien vastaajien työ- ja opiskelutilanne. Noin kaksi viikkoa ennen kotiutumista 

reilulla puolella vastaajista oli opiskelu- ja/tai työpaikka. Reilu neljännes vastaajista ilmoitti hakevansa 

aktiivisesti opiskelu- ja/tai työpaikkaa. Huolestuttavinta on, että vastaajista 15 % ilmoitti, ettei heillä ole, 

eivätkä he ole hakemassakaan opiskelu- tai työpaikkaa. Vastaajien osuudet ovat olleet lähes samoja kaikissa 

osakyselyissä. 

 

Taulukko 2. Vastaajien (n=1513) opiskelu- ja työtilanne 

 Opiskelee % (n) Pyrkii opiskelemaan % (n) Ei opiskele eikä pyri % (n) 

On työpaikka % (n) 9 (136) 7 (111) 18 (278) 
Hakee aktiivisesti työtä % (n) 4 (54) 6 (86) 9 (133) 
Ei ole työpaikkaa % (n) 19 (293) 13 (201) 15 (221) 

2.2 Opiskelu- ja työtilanne päättötodistuksen perusteella 
 

Kuviossa 1 kuvataan opiskelutilannetta vastaajan tämänhetkisen korkeimman päättötodistuksen 

perusteella. Peruskoulun käyneistä 20 % ilmoitti, etteivät he aio jatkaa opiskeluaan, mikä on hieman 

huolestuttavaa. Ammattioppilaitoksen suorittaneista suurin osa oli tyytyväisiä tutkintoonsa ja lukion 

käyneistä valtaosa taas aikoi jatkaa opintojaan. 

 

 

Kuviossa 2 kuvataan vastaajan työtilannetta tämänhetkisen päättötodistuksen mukaan.  Työpaikka oli 

useimmin ammattioppilaitoksen suorittaneilla ja harvimmin lukion käyneillä. 
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3. Näkemys omasta itsestä 

3.1 Näkemys omasta itsestä -käsite 

 

Näkemys omasta itsestä koostui kyselyssä kolmesta osiosta, jotka olivat: tyytyväisyys itseen, itseluottamus 

ja elämänhallinnan tunne. Kyselylomakkeen kysymykset pohjautuivat Sohlmanin¹ (2004) väitöskirjassaan 

käyttämään positiivista mielenterveyttä kartoittavaan mittariin. 

 

Tyytyväisyys itseen on kykyä ymmärtää olevansa tärkeä, tarvitsematta erityisin suorituksin tai onnistumisin 

tätä osoittaa (Sohlman, 2004¹). Itseluottamuksella tarkoitetaan sitä, että yksilö uskoo vahvasti 

suoriutuvansa tietyistä tehtävistä, esimerkiksi pystyvänsä hoitamaan asioita ja saavuttamaan tiettyjä 

tavoitteita (Törnblom, 2006²). Elämänhallinnan tunteella taas tarkoitetaan yksilön tapaan havaita ja 

ymmärtää ympäristöään tavalla, joka parantaa ihmisen mahdollisuuksia käsitellä sisäisiä tai ulkoisia stressin 

aiheuttajia tarkoituksenmukaisella ja tuloksekkaalla tavalla. Elämänhallinnan tunne vaikuttaa siis yksilön 

stressitilanteen arviointiin ja käsittelykeinoihin, sekä lisää ihmisen mahdollisuuksia kokea tilanteet uhkan 

sijaan haasteina. (Antonovsky, 1987³.) 

 

¹Sohlman B. 2004. Funktionaalinen mielenterveyden malli positiivisen mielenterveyden kuvaajana. Saarijärvi: Gummerus 
Kirjapaino Oy.  
²Törnblom M. 2006. Itsetunto nyt! Helsinki: Helmi Kustannus. 
³Antonovsky A. 1987. Unraveling the Mystery of Health: How People Manage Stress and Stay Well. Lontoo: Jossey-Bass 
Publishers. 

 

3.2 Näkemys omasta itsestä -mittarit 

 

Vastaajat vastasivat kahteen itsetyytyväisyyttä ja viiteen itseluottamusta mittaavaan väittämään asteikolla 

”ihan samaa mieltä”, ”lähes samaa mieltä”, ”hieman eri mieltä” ja ”ihan eri mieltä”. Elämänhallinnan 

tunnetta mittaavia väittämiä oli yhdeksän ja niihin vastattiin viisiportaisella asteikolla, jonka molemmissa 

päissä oli väittämän ääripäät.  
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Väittämistä rakennettiin tyytyväisyyttä itseen, itseluottamusta ja elämänhallinnan tunnetta kuvaavat 

summamuuttujat. Tyytyväisyys itseen luokiteltiin kahteen luokkaan: tyytyväiset ja tyytymättömät. 

Itseluottamus ja elämänhallinnan tunne luokiteltiin kolmeen luokkaan: vahva, keskimääräinen ja heikko.  

 

 

 

3.3 Näkemys omasta itsestä -tulokset 

 

Vastaajista kolme neljästä oli tyytyväisiä itseensä, itseluottamuksensa vahvaksi koki reilu kolmannes ja 

elämänhallintansa vahvaksi koki reilu viidennes vastaajista.  Saapumiserällä oli yhteyttä elämänhallinnan 

tunteeseen niin, että heinäkuussa palvelukseen astuvista useampi koki elämänhallintansa vahvaksi 

harvempi heikoksi ja kuin tammikuussa palveluksensa aloittavista.  

 

Taulukko 3. Näkemys omasta itsestä(n=1513–1529) ja sen yhteys saapumiserään 

 Kaikki  
vastaajat % 

Saapumiserän mukaan  
p  Tammikuu % Heinäkuu % 

Tyytyväisyys itseen      - 
on tyytyväinen 74 72 76  
ei ole tyytyväinen 26 28 24  
Itseluottamus      - 
vahva 37 36 37  
keskimääräinen 54 54 54  
heikko 9 10 9  
Elämänhallinta      0.002** 
vahva 22 20 26  
keskimääräinen 54 54 54  
heikko 24 26 20  

Testinä käytetty Khiin neliötestiä 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Kuvio 3. Tyytyväisyys itseen (%) 
Tyytyväinen itseen 

Tyytymätön itseen 

37 54 9   
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3.4 Kokonaisnäkemys omasta itsestä ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

 

Tiedon tiivistämiseksi em. näkemystä omasta itsestä kuvaavat osiot luokiteltiin ensin keskenään 

yhteensopiviksi, minkä jälkeen niistä rakennettiin kokonaisnäkemystä itsestä kuvaava summamuuttuja. Se 

luokiteltiin myös kolmeen luokkaan; vahva, keskimääräinen ja heikko. Vajaalla kolmanneksella vastaajista 

oli myönteinen ja viidesosalla vastaajista kielteinen kokonaisnäkemys itsestään. 

 

 
 

 

Saapumiserällä oli yhteyttä myös vastaajien kokonaisnäkemykseen. Useammin näkemyksen itsestään 

myönteiseksi ja harvemmin kielteiseksi kokivat heinäkuussa palveluksensa aloittaneet kuin tammikuussa 

palveluksensa aloittaneet. Naisten näkemys itsestään oli useammin sekä myönteinen että kielteinen kuin 

miesten.  Harvimmin näkemyksen itsestään myönteiseksi ja useimmin kielteiseksi kokivat vain peruskoulun 

käyneet. Myös seurustelulla oli yhteyttä näkemykseen itsestä. Ne, jotka olivat joskus seurustelleet tai 

seurustelivat parhaillaan, suhtautuivat itseensä myönteisemmin kuin ne, jotka eivät olleet vielä 

seurustelleet. Tyytyväisyys seurustelusuhteeseen oli myös merkittävä tekijä vastaajan 

kokonaisnäkemykselle itsestään; suhteeseensa tyytyväiset olivat huomattavasti useammin tyytyväisiä myös 

itseensä.  
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Kuvio 5. Elämänhallinta (%) vahva  
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Taulukko 4. Kokonaisnäkemys itsestä (n=1512) ja siihen yhteydessä olevia taustatekijöitä 

 Kokonaisnäkemys omasta itsestä  

 Myönteinen % Keskimääräinen % Kielteinen % p 

Kaikki vastaajat 30 49 21  
     
Saapumiserä    0.045* 
tammikuu 27 49 24  
heinäkuu 32 49 19  
Palvelusajan pituus    - 
6kk 29 48 23  
9kk 21 55 24  
12kk 32 49 19  
Sukupuoli    0.05* 
nainen 39 32 29  
mies 29 50 21  
Ikä    - 
alle 20 v. 28 51 21  
20–21 v. 30 48 22  
22–23 v. 28 53 19  
24 v. tai yli 39 23 38  
Ylin päättötodistus    <0.001*** 
peruskoulu 19 43 38  
ammattioppilaitos 29 50 21  
lukio tai yhdistelmä 32 50 18  
Seurusteluhistoria    <0.001*** 
on seurustellut 32 48 20  
ei ole seurustellut 22 52 26  
Seurustelutilanne    <0.001*** 
seurustelee 35 47 16  
ei seurustele 26 51 24  
Tyytyväisyys suhteeseen    0.001** 
on tyytyväinen 33 49 18  
ei ole tyytyväinen 16 57 27  

Testinä käytetty Khiin neliötestiä 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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4. Tuen ja ymmärryksen saanti läheisiltä 
 

Varusmiesten ihmissuhteita kartoitettiin tiedustelemalla, miten he kokevat saavansa tukea ja ymmärrystä 

perheenjäseniltään, ystäviltään ja mahdolliselta kumppanilta. Vastausvaihtoehtoina oli; ”tukea ja 

ymmärrystä paljon”, ”tukea ja ymmärrystä joskus”, ” tukea ja ymmärrystä ei koskaan”. 

Suurin osa vastaajista koki saavansa tukea ja ymmärrystä läheisiltään ainakin joskus. Kuitenkin kokonaan 

vaille tukea koki jääneensä perheenjäseniltään lähes joka kymmenes, ystäviltään joka seitsemäs ja 

kumppaniltaan joka kuudes vastaaja. Huomioitavaa on myös se, että suurin osa niistä, jotka kokivat 

jääneensä tukea vaille perheenjäseniltään, eivät kokeneet saaneensa tukea myöskään ystäviltään eivätkä 

kumppaniltaan.  

 

 

4.1 Tuen ja ymmärryksen saanti perheenjäseniltä ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

 

Saapumiserällä ei ollut yhteyttä vastaajien perheenjäseniltään saaman tuen määrään. Sen sijaan vastaajan 

tämänhetkisellä päättötodistuksella oli yhteyttä tuen määrään siten, että lukion suorittaneet kokivat 

saaneensa useimmin tukea paljon ja vain peruskoulun suorittaneet vastaajat kokivat useimmin jääneensä 

kokonaan tukea vaille. Näkemys omasta itsestä oli niin ikään yhteydessä tuen määrään siten, että itseensä 
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myönteisesti suhtautuneet vastaajat kokivat useimmin saaneensa perheenjäseniltään tukea paljon, kun 

taas kielteisesti itseensä suhtautuneet vastaajat kokivat useimmin jääneensä tukea vaille kokonaan.  

Nämä tulokset saattavat viitata vastaajien kotioloihin yleisemminkin. Tiedetään, että lapsuuden perheellä 

on suuri merkitys sille, millaisena nuori aikuinen itsensä näkee ja kokee. Perheen kulttuuris-sosiaalisella 

pääomalla taas on osoitettu olevan yhteyttä myös nuorten koulutustasoon. Tulosten perusteella voisi siis 

päätellä, etteivät vastaajien kotiolot merkittävästi eroa saapumiserittäin.   

 

 

Taulukko 5. Perheenjäseniltä saatu tuki (n=1499) ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

 Perheenjäseniltä saatu tuki  

 Paljon % Joskus % Ei ollenkaan % p 

Kaikki vastaajat 51 41 8  
     
Saapumiserä    - 
tammikuu 50 42 8  
heinäkuu 52 41 7  
Ylin päättötodistus    <0.001*** 
peruskoulu 43 41 16  
ammattioppilaitos 48 43 9  
lukio tai yhdistelmä 55 40 5  
Näkemys omasta itsestä    <0.001*** 
myönteinen 63 31 6  
keskimääräinen 49 46 5  
kielteinen 38 48 14  

Testinä käytetty Khiin neliötestiä 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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4.2 Tuen ja ymmärryksen saanti ystäviltä ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

 

Saapumiserällä oli jonkin verran yhteyttä vastaajien ystäviltään saaman tuen määrään. Heinäkuussa 

palveluksensa aloittaneet kokivat useammin kuin tammikuussa aloittaneet vastaajat saaneensa tukea 

ystäviltään paljon.  Vastaajan päättötodistuksella oli yhteyttä myös ystäviltä saadun tuen määrään siten, 

että lukion suorittaneet kokivat saaneensa useimmin tukea paljon ja vain peruskoulun suorittaneet 

vastaajat kokivat useimmin jääneensä kokonaan tukea vaille. Näkemys omasta itsestä oli niin ikään 

yhteydessä ystäviltä saadun tuen määrään siten, että itseensä myönteisesti suhtautuneet vastaajat kokivat 

useimmin saaneensa ystäviltään tukea paljon, kun taas kielteisesti itseensä suhtautuneet vastaajat kokivat 

useimmin jääneensä tukea vaille kokonaan. Tämä tulos tukee tietoa ystävyyssuhteiden merkityksestä 

kokonaishyvinvoinnille. 

 

Taulukko 6. Ystäviltä saatu tuki (n=1495) ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

 Ystäviltä saatu tuki  

 Paljon % Joskus % Ei ollenkaan % p 

Kaikki vastaajat 25 61 14  
     
Saapumiserä    0.043* 
tammikuu 22 64 14  
heinäkuu 28 58 14  
Ylin päättötodistus    0.005** 
peruskoulu 20 61 19  
ammattioppilaitos 25 58 17  
lukio tai yhdistelmä 26 64 10  
Näkemys omasta itsestä    <0.001*** 
myönteinen 34 58 8  
keskimääräinen 23 66 11  
kielteinen 19 52 29  

Testinä käytetty Khiin neliötestiä 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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49 

63 

48 

46 

31 

14 

5 

6 

Kielteinen näkemys itsestä 

Keskimääräinen näkemys itsestä 

Myönteinen näkemys itsestä 

Kuvio 15. Miten näkemys omasta itsestä on yhteydessä perheenjäseniltä 
saatuun tukeen (%)? 

Perheenjäseniltä tukea paljon 

Perheenjäseniltä tukea joskus 

Perheenjäseniltä ei tukea 
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4.3 Tuen ja ymmärryksen saanti kumppanilta ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

 

Saapumiserällä ei ollut yhteyttä vastaajien kumppaniltaan saaman tuen määrään. Sen sijaan vastaajan 

päättötodistuksella oli yhteyttä myös kumppanilta saadun tuen määrään siten, että lukion suorittaneet 

kokivat saaneensa selkeästi useimmin tukea paljon. Näkemys omasta itsestä oli niin ikään yhteydessä tuen 

määrään siten, että itseensä myönteisesti suhtautuneet vastaajat kokivat useimmin saaneensa 

kumppaniltaan tukea paljon, kun taas kielteisesti itseensä suhtautuneet vastaajat kokivat useimmin 

jääneensä tukea vaille kokonaan. Luonnollisesti myös vastaajan tyytyväisyys suhteeseen oli yhteydessä 

saadun tuen määrään siten, että suhteensa tyytyväiset kokivat saaneensa tukea paljon useammin kuin 

suhteeseensa tyytymättömät. 

 

Taulukko 7. Kumppanilta saatu tuki (n=818) ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

 Kumppanilta saatu tuki  

 Paljon % Joskus % Ei ollenkaan % p 

Kaikki vastaajat 41 43 16  
     
Saapumiserä    - 
tammikuu 42 42 16  
heinäkuu 42 44 14  
Ylin päättötodistus    0.003** 
peruskoulu 29 58 13  
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22 

58 

64 

14 

14 

Heinäkuun saapumiserä 

Tammikuun saapumiserä 

Kuvio 16. Miten saapumiserä on yhteydessä ystäviltä saatuun tukeen (%)? 

Ystäviltä tukea paljon 

Ystäviltä tukea joskus 

Ystäviltä ei tukea 

26 

25 

20 

64 

58 

61 

10 

17 

19 

Lukio 

AOL 

Peruskoulu 

Kuvio 17. Miten päättötodistus on yhteydessä ystäviltä saatuun tukeen (%)? 

Ystäviltä tukea paljon 

Ystäviltä tukea joskus 

Ystäviltä ei tukea 
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23 

34 

52 

66 

58 

29 

11 

8 

Kielteinen näkemys itsestä 

Keskimääräinen näkemys itsestä 

Myönteinen näkemys itsestä 

Kuvio 18. Miten näkemys omasta itsestä on yhteydessä ystäviltä saatuun 
tukeen (%)? 

Ystäviltä tukea paljon 

Ystäviltä tukea joskus 

Ystäviltä ei tukea 
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ammattioppilaitos 39 42 19  
lukio tai yhdistelmä 47 42 11  
Näkemys omasta itsestä    <0.001*** 
myönteinen 53 38 9  
keskimääräinen 40 46 14  
kielteinen 27 46 27  
Tyytyväisyys suhteeseen    <0.001*** 
on tyytyväinen 50 42 8  
ei ole tyytyväinen 22 45 33  

Testinä käytetty Khiin neliötestiä 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Kuvio 19. Miten päättötodistus on yhteydessä kumppanilta saatuun tukeen 
(%)? 

Kumppanilta tukea paljon 

Kumppanilta tukea joskus 

Kumppanilta ei tukea 
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46 
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38 

27 

14 
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Kielteinen näkemys itsestä 

Keskimääräinen näkemys itsestä 

Myönteinen näkemys itsestä 

Kuvio 20. Miten näkemys omasta itsestä on yhteydessä kumppanilta saatuun 
tukeen (%)? 

Kumppanilta tukea paljon 

Kumppanilta tukea joskus 

Kumppanilta ei tukea 

22 

50 

45 

42 

33 

8 

Tyytymätön suhteeseen 

Tyytyväinen suhteeseen 

Kuvio 21. Miten parisuhdetyytyväisyys on yhteydessä kumppanilta saatuun 
tukeen (%)? 

Kumppanilta tukea paljon 

Kumppanilta tukea joskus 

Kumppanilta ei tukea 
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5. Parisuhde 

5.1 Varusmiesten ajatuksia siitä, millainen parisuhde on 
 

Kaikilta varusmiehiltä tiedusteltiin heidän ajatuksiaan siitä, millaisia asioita parisuhde heidän mielestään 

sisältää. Väittämiä oli yhteensä 18 ja vastausvaihtoehdot niihin olivat ”ihan samaa mieltä”, ”lähes samaa 

mieltä”, ”hieman eri mieltä” ja ”ihan eri mieltä”. 

Vastaajista joka neljäs oli sitä mieltä, että parisuhteessa riita saa useimmiten päättyä mökötykseen tai 

itkuun.  Joka viidennen vastaajan mielestä parisuhteessa on parempi olla hiljaa tunteistaan, toiseen 

sitoutuessaan menettää oman itsenäisyytensä ja suhteessa voidaan kontrolloida toisen menemisiä.  Joka 

kuudennen vastaajan mielestä seksi voi aiheuttaa suorituspaineita ja seksillä saa kiristää tai uhkailla. Joka 

kymmenes vastaaja oli sitä mieltä, ettei parisuhteessa tarvitse sopia ajankäytöstä yhdessä tai olla aikaa 

omille ystäville ja harrastuksille. Alle joka kymmenes hyväksyi parisuhteessa mitätöinnin, nöyryytyksen, 

määräämisen, pakottamisen, uhkailun, kiristämisen tai fyysisen kiinnikäymisen. 

Taulukko 8. Varusmiesten ajatuksia siitä, millainen parisuhde on (n=1498–1515) 

 
Minun mielestäni parisuhteessa… 

Ihan tai lähes 
samaa mieltä (%) 

Hieman tai ihan eri 
mieltä (%) 

1. ei ole parempi olla hiljaa tunteistaan* 79 21 
2. asioista voi olla eri mieltä 91 9 
3. riidellessä ei saa mitätöidä, nimitellä, nöyryyttää* 91 9 
4. sitoutuminen ei tarkoita toisen omistamista* 88 12 
5. toiseen sitoutuessaan ei menetä omaa itsenäisyyttään* 81 19 
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6. ei voida määrätä tai pakottaa* 91 9 
7. kiukkuisena(kaan) ei saa töniä, potkia, lyödä* 94 6 
8. riita ei usein pääty mököttämiseen tai itkuun* 74 26 
9. ei uhkailla eikä kiristetä* 93 7 
10. molemmat ovat yhtä tärkeitä 93 7 
11. molempien toiveet huomioidaan 92 8 
12. kumppani kannustaa ja rohkaisee 92 8 
13. ajankäytöstä sovitaan yhdessä 89 11 
14. on aikaa myös omille ystäville, harrastuksille jne. 87 13 
15. ei kontrolloida toisen menemisiä* 81 19 
16. seksillä ei kiristetä tai uhkailla* 84 16 
17. seksi ei aiheuta suorituspaineita* 83 17 
18. saa olla oma itsensä seksuaalisesti 88 12 

* väittämä oli kyselylomakkeessa toisensuuntainen, esim.” riidellessä saa mitätöidä” 

 

 

 

 

5.2 Varusmiesten kokemuksia parisuhteesta 

 

Niiltä varusmiehiltä, jotka seurustelivat parhaillaan tai olivat joskus seurustelleet, tiedusteltiin heidän 

kokemuksiaan omissa parisuhteissaan. Väittämät olivat samoja kuin tiedusteltaessa heidän ajatuksiaan 
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11 

13 

19 
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18. saa olla oma itsensä seksuaalisesti 

17. seksi ei aiheuta suorituspaineita 

16. seksillä ei kiristetä tai uhkailla 

15. ei kontrolloida toisen menemisiä 

14. on aikaa myös omille ystäville, harrastuksille … 

13. ajankäytöstä sovitaan yhdessä 

12. kumppani kannustaa ja rohkaisee 

11. molempien toiveet huomioidaan 

10. molemmat ovat yhtä tärkeitä 

9. ei uhkailla eikä kiristetä 

8. riita ei usein pääty mököttämiseen tai itkuun 

7. kiukkuisena(kaan) ei saa töniä, potkia, lyödä 

6. ei voida määrätä tai pakottaa 

5. toiseen sitoutuessaan ei menetä omaa … 

4. sitoutuminen ei tarkoita toisen omistamista 

3. riidellessä ei saa mitätöidä, nimitellä, nöyryyttää 

2. asioista voi olla eri mieltä 

1. ei ole parempi olla hiljaa tunteistaan 

Kuvio 22. Varusmiesten ajatuksia parisuhteesta (%) 

Ihan tai lähes 
samaa mieltä 

Hieman tai ihan 
eri mieltä 
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parisuhteista, mutta väittämät muotoiltiin kuvaamaan heidän kokemuksiaan ko. asioiden ilmenemisestä. 

Vastausvaihtoehdot olivat; ”aina”, ”usein”, ”joskus” ja ”ei koskaan”. 

Vastaajista joka neljäs kertoi, että useimmiten heidän parisuhteissaan riita päättyy mököttämiseen tai 

itkuun ja että toisen menemisiä kontrolloidaan. Joka viides vastasi, että heidän parisuhteessaan on 

useimmiten parempi olla hiljaa omista tunteistaan, sitoutuessaan on menettänyt itsenäisyytensä, 

sitoutuminen on tarkoittanut toisen omistamista ja seksi on aiheuttanut suorituspaineita. Joka kuudes 

vastaajista kertoi, että useimmiten riidellessä mitätöidään ja nöyryytetään. Joka kahdeksannessa suhteessa 

seksillä kiristettiin tai uhkailtiin. Joka kymmenes vastaaja sanoi, että useimmiten heidän parisuhteissaan 

uhkaillaan, kiristetään, määrätään, pakotetaan ja käydään fyysisesti kiinni.  

Vastaajista yhdeksän kymmenestä koki, että useimmiten heidän parisuhteessaan molemmat ovat yhtä 

tärkeitä ja että molempien toiveet huomioidaan. Kahdeksan kymmenestä vastaajasta koki, että useimmiten 

parisuhteessa saa olla eri mieltä asioista, ajankäytöstä sovitaan yhdessä, kumppani kannustaa ja rohkaisee 

ja suhteessa saa olla seksuaalisesti oma itsensä. Seitsemän kymmenestä vastaajasta koki, että aikaa on 

myös omille ystäville ja harrastuksille. 

Taulukko 9. Varusmiesten kokemukset omissa parisuhteissaan (n=1149–1187) 

Kokemukseni  
omassa parisuhteessani 

useimmiten (%) 
(aina/usein) 

joskus (%) ei koskaan (%) 

1. on parempi olla hiljaa tunteistaan 22 49 29 
2. asioista voi olla eri mieltä 80 17 3 
3. riidellessä mitätöidään, nimitellään, nöyryytetään 15 34 51 
4. sitoutuminen tarkoittaa toisen omistamista 18 37 45 
5. toiseen sitoutuessaan menettää omaa itsenäisyytensä 19 37 44 
6. määrätään tai pakotetaan 9 22 69 
7. kiukkuisena tönitään, potkitaan, lyödään 10 15 75 
8. riita päättyy mököttämiseen tai itkuun 25 47 28 
9. uhkaillaan ja kiristetään 11 20 69 
10. molemmat ovat yhtä tärkeitä 88 10 2 
11. molempien toiveet huomioidaan 88 9 3 
12. kumppani kannustaa ja rohkaisee 84 13 3 
13. ajankäytöstä sovitaan yhdessä 81 16 3 
14. on aikaa myös omille ystäville, harrastuksille jne. 75 21 4 
15. kontrolloidaan toisen menemisiä 24 43 33 
16. seksillä kiristetään tai uhkaillaan 13 23 64 
17. seksi aiheuttaa suorituspaineita 18 28 54 
18. saa olla oma itsensä seksuaalisesti 83 12 5 
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Vastaajista, jotka seurustelivat kyselyn tekohetkellä, 81 % (n= 513) oli tyytyväisiä parisuhteeseensa. Kuvioon 

25 on koottu heidän kielteiset kokemuksensa parisuhteestaan. Vaikka % -osuudet ovat pienempiä kuin 

kaikkien vastaajien kielteisten kokemusten % -osuudet, vaikuttavat parisuhteet osin kovin kuormittavilta. 

Lähes kahdessa suhteessa kolmesta toisen menemisiä kontrolloidaan ja on parempi olla hiljaa omista 

tunteistaan. Kahdessa suhteessa viidestä sitoutuminen toiseen tarkoittaa samalla toisen omistamista ja 

oman itsenäisyyden menettämistä. Joka kolmannessa suhteessa mitätöidään ja nöyryytetään ja seksi 

aiheuttaa suorituspaineita. Joka neljännessä suhteessa seksillä kiristetään tai lahjotaan, sekä määrätään ja 

pakotetaan. Joka viidennessä suhteessa uhkaillaan, kiristetään ja käydään fyysisesti toiseen kiinni.   
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on parempi olla hiljaa tunteistaan 

 riidellessä mitätöidään, nimitellään, … 

 sitoutuminen tarkoittaa toisen omistamista 

 toiseen sitoutuessaan menettää omaa … 

 määrätään tai pakotetaan 

kiukkuisena tönitään, potkitaan, lyödään 

riita päättyy mököttämiseen tai itkuun 

uhkaillaan ja kiristetään 

kontrolloidaan toisen menemisiä 

seksillä kiristetään tai uhkaillaan 

seksi aiheuttaa suorituspaineita 

Kuvio 23. 'Kielteiset' kokemukset parisuhteissa (%) 
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saa olla oma itsensä seksuaalisesti 

Kuvio 24. 'Myönteiset' kokemukset parisuhteissa (%) 
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5.3 Parisuhdekokemuksiin yhteydessä olevia tekijöitä 

 

Tiedon tiivistämiseksi ensin myönteisiä asioita parisuhteessa kuvaavat väittämät käännettiin, minkä jälkeen 

kaikki kokemuksia parisuhteessa kuvaavat väittämät laskettiin yhteen ja jaettiin väittämien määrällä. Näin 

ollen parisuhteen kokemuksia kuvaava summamuuttuja voi saada arvoja välillä 1-4. Luku 4 kuvaa erittäin 

paljon myönteisiä ja vähän kielteisiä kokemuksia sisältävää parisuhdetta ja luku 1 erittäin paljon kielteisiä ja 

vähän myönteisiä kokemuksia sisältävää parisuhdetta.  

Kaikkien vastaajien parisuhdekokemuksien keskiarvo oli 3.3. Taulukkoon 10 kerättiin taustatietoja, joiden 

olisi voinut olettaa olevan yhteydessä kokemuksiin parisuhteessa. Kuitenkaan sukupuolella, iällä, 

palvelusajan pituudella tai saapumiserällä ei ollut merkittävää yhteyttä parisuhteen kokemuksiin. Vastaajan 

näkemys omasta itsestään sen sijaan oli voimakkaasti yhteydessä parisuhteen kokemuksiin niin, että 

vastaajilla, jotka suhtautuivat itseensä myönteisesti, oli myös eniten myönteisiä parisuhdekokemuksia, ja 

vastaajilla, jotka suhtautuivat itseensä kielteisesti, oli eniten kielteisiä parisuhdekokemuksia. Luonnollisesti 

myös tuen saannin määrä kumppanilta oli yhteydessä parisuhdekokemuksiin niin, että vastaajilla jotka 

saivat kumppaniltaan tukea paljon, oli huomattavasti enemmän myönteisiä parisuhdekokemuksia kuin 

vastaajilla, jotka jäivät kumppaniltaan tukea vaille. Vähän yllättäen myös vastaajan päättötodistus vaikutti 

parisuhdekokemuksiin niin, että peruskoulun ja ammattioppilaitoksen käyneillä oli enemmän kielteisiä 

parisuhdekokemuksia kuin lukion käyneillä.  

Taulukko 10. Taustatekijöiden yhteyskokemuksiin parisuhteessa 
 Parisuhde 

 ka (kh) 
 

p 
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7 
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13 
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24 

28 
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käydään kiinni fyysisesti 18 % 

uhkaillaan ja kiristetään 19 % 

määrätään ja pakotetaan 24 % 

seksillä kiristetään tai lahjotaan 25 % 

seksi aiheuttaa suorituspaineita 31 % 

riidellessä mitätöidään ja nöyryytetään 34 % 

sitoutuessaan menettää itsenäisyytensä 38 % 

sitoutuessaan omistaa toisen 43 % 

on parempi olla hiljaa tunteistaan 61 % 

toisen menemisiä kontrolloidaan 61 % 

riita päättyy mököttämiseen / itkuun 65 % 

Kuvio 25. Parisuhteeseensa tyytyväisten varusmiesten kokemuksia 
parisuhteissaan % (n=513) 

useimmiten  

joskus 



21 
 

Kaikki vastaajat 3.3 (0.5)  
   
Näkemys omasta itsestä  <0.001*** 
Myönteinen 3.5 (0.5)  
Keskimääräinen 3.3 (0.5)  
Kielteinen 3.1 (0.5)  
Tuen saanti kumppanilta  <0.001*** 
Paljon  3.6 (0.4)  
Joskus  3.3 (0.5)  
Ei koskaan 2.9 (0.4)  
Sukupuoli  - 
nainen 3.3(0.5)  
mies 3.3(0.5)  
Ikä  - 
alle 20 v. 3.3(0.5)  
20–21 v. 3.3(0.5)  
22–23 v. 3.4(0.4)  
24 v. tai yli 3.3(0.6)  
Ylin päättötodistus  <0.001*** 
peruskoulu 3.2(0.5)  
ammattioppilaitos 3.2(0.5)  
lukio tai yhdistelmä 3.4(0.5)  
Saapumiserä  - 
tammikuu 3.3(0.5)  
heinäkuu 3.3(0.5)  
Palvelusajan pituus  - 
6kk 3.3(0.5)  
9kk 3.2(0.6)  
12kk 3.3(0.5)  
Asteikko 1-4, 1=kielteisiä kokemuksia paljon, 4=positiivisia kokemuksia paljon 

Testinä käytetty One-Way Anovaa 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Kuvio 26. Miten näkemys omasta itsestä on yhteydessä myönteisten 
parisuhdekokemuksien määrään (%)? 
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6. Mieliala, usko itseen ja tulevaisuuteen suhtautuminen 
 

Vastaajilta tiedusteltiin, miten heidän mielialansa, usko omaan itseensä ja luottamuksensa tulevaisuuteen 

ovat muuttuneet palveluksen aikana (Huom. ei palveluksesta johtuen). Vastausvaihtoehtoina olivat 

”parantunut”, ”ennallaan” ja ”heikentynyt”.  

Vastaajista joka viidennen mieliala oli parantunut ja lähes joka kolmannen mieliala heikentynyt palveluksen 

aikana. Usko itseen oli kohentunut joka kolmannella ja heikentynyt joka viidennellä. Luottamus 

tulevaisuuteen oli vahvistunut joka neljännellä ja heikentynyt joka kuudennella.  
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Myönteisten parisuhdekokemusten määrä 

Kuvio 27. Miten tuen saanti kumppanilta on yhteydessä myönteisten 
parisuhdekokemusten määrään (%)? 

Tukea kumppanilta paljon 

Tukea kumppanilta joskus 

Ei tukea kumppanilta 
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Myönteisten parisuhdekokemusten määrä 

Kuvio 28. Miten vastaajan päättötodistus on yhteydessä myönteisten 
parisuhdekokemusten määrään (%)? 

Peruskoulu 

AOL 

Lukio 
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6.2 Mieliala ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä 

 

Näkemys omasta itsestä oli yhteydessä mielialaan niin, että itseensä myönteisesti suhtautuneilla mieliala 

useammin parantui ja harvemmin heikentyi kuin itseensä kielteisesti suhtautuvilla. Tuen saanti niin 

perheenjäseniltä, ystäviltä kuin kumppanilta oli tärkeää mielialalle. Niillä, jotka saivat läheisiltään paljon 

tukea, mieliala parantui useammin ja heikentyi harvemmin kuin niillä, jotka jäivät tukea vaille. Palvelusajan 

pituus oli yhteydessä mielialaan niin, että 12kk palvelevilla mieliala parantui useammin ja heikentyi 

harvemmin kuin lyhyemmän aikaa palvelevilla.  

 

 

 

 

 

Taulukko 11. Mieliala(n=1501) ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

 Mieliala  

 Parantunut % Ennallaan % Heikentynyt % p 

Kaikki vastaajat 22 48 30  
     
Näkemys omasta itsestä    <0.001*** 
myönteinen 26 53 21  
keskimääräinen 23 50 27  
kielteinen 14 36 50  
Tuen saanti 
perheenjäseniltä 

   <0.001*** 

Paljon  27 49 24  
Joskus  17 49 34  
Ei koskaan 22 34 44  
Tuen saanti ystäviltä    <0.001*** 
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Kuvio 29. Mieliala, usko itseen ja luottamus tulevaisuuteen (%) 

parantunut 

ennallaan 

heikentynyt 
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Paljon  27 52 21  
Joskus  22 48 30  
Ei koskaan 14 41 45  
Tuen saanti kumppanilta    0.034* 
Paljon  26 47 27  
Joskus  22 48 36  
Ei koskaan 23 37 40 - 
Saapumiserä    - 
tammikuu 22 47 31  
heinäkuu 23 48 29  
Palvelusajan pituus    <0.001*** 
6kk 18 48 34  
9kk 19 43 38  
12kk 28 48 24  
Testinä käytetty Khiin neliötestiä 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Kuvio 30. Miten näkemys omasta itsestä on yhteydessä mielialaan (%)? 
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Kuvio 31. Miten tuen saanti läheisiltä on yhteydessä mielialaan (%)? 

Mieliala parantunut 
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Mieliala heikentynyt 
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Kuvio 32. Miten palvelusajan pituus on yhteydessä mielialaan (%)? 

Mieliala parantunut 
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Mieliala heikentynyt 
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6.3 Usko itseen ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä 

 

Näkemys omasta itsestä oli yhteydessä myös uskoon itsestä niin, että itseensä myönteisesti suhtautuneilla 

usko itseen useammin parantui ja harvemmin heikentyi kuin itseensä kielteisesti suhtautuneilla. Tuen 

saanti niin perheenjäseniltä, ystäviltä kuin kumppanilta oli tärkeää uskolle itseen. Niillä, jotka saivat 

läheisiltään paljon tukea, usko itseen parantui useammin ja heikentyi harvemmin kuin niillä, jotka jäivät 

tukea vaille. Palvelusajan pituus oli yhteydessä uskoon itseen niin, että 12kk palvelevilla usko itseen 

parantui useammin ja heikentyi harvemmin kuin lyhyemmän aikaa palvelevilla.  

Päättötodistus oli yhteydessä uskoon itsestä niin, että useimmin usko itseen vahvistui peruskoulun 

käyneillä, mutta usko itseen myös heikkeni useimmin peruskoulun käyneillä. Tuloksen perusteella 

palvelusajalla on merkittävästi yhteyttä itsetunnon muutoksiin nimenomaan peruskoulun suorittaneilla.  

 

 

 

Taulukko 12. Usko itseen(n=1509) ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

 Usko itseen  

 Parantunut % Ennallaan % Heikentynyt % p 

Kaikki vastaajat 32 50 18  
     
Näkemys omasta itsestä    <0.001*** 
myönteinen 36 52 12  
keskimääräinen 35 51 14  
kielteinen 19 46 35  
Tuen saanti 
perheenjäseniltä 

   <0.001*** 

Paljon  38 49 13  
Joskus  26 54 20  
Ei koskaan 21 42 37  
Tuen saanti ystäviltä    <0.001*** 
Paljon  36 50 14  
Joskus  33 51 16  
Ei koskaan 22 49 29  
Tuen saanti kumppanilta    <0.001*** 
Paljon  35 50 15  
Joskus  28 48 24  
Ei koskaan 20 40 40  
Ylin päättötodistus    <0.001*** 
peruskoulu 38 32 30  
ammattioppilaitos 33 49 18  
lukio tai yhdistelmä 30 55 15  
Saapumiserä    - 
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tammikuu 31 52 17  
heinäkuu 32 50 18  
Palvelusajan pituus    <0.001*** 
6kk 26 53 21  
9kk 21 52 27  
12kk 41 47 12  
Testinä käytetty Khiin neliötestiä 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Kuvio 33. Miten näkemys omasta itsestä on yhteydessä uskoon itsestä (%)? 
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Kuvio 34. Miten tuen saanti läheisiltä on yhteydessä uskoon itsestä (%)? 
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Kuvio 35. Miten päättötodistus on yhteydessä uskoon itsestä (%)? 

Usko itseenparantunut 

Usko itseen ennallaan 

Usko itseen heikentynyt 
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Kuvio 36. Miten palvelusajan pituus on yhteydessä uskoon itsestä(%)? 
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6.4 Luottamus tulevaisuuteen ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä 

 

Näkemys omasta itsestä oli yhteydessä myös luottamukseen tulevaisuudesta niin, että itseensä 

myönteisesti suhtautuneilla luottamus tulevaisuuteen useammin parantui ja harvemmin heikentyi kuin 

itseensä kielteisesti suhtautuvilla. Tuen saanti niin perheenjäseniltä, ystäviltä kuin kumppanilta oli tärkeää 

myös luottamukselle tulevaisuuteen. Niillä, jotka saivat läheisiltään paljon tukea, luottamus tulevaisuuteen 

parantui useammin ja heikentyi harvemmin kuin niillä, jotka jäivät tukea vaille. Palvelusajan pituus oli 

yhteydessä luottamukseen tulevaisuudesta niin, että 12kk palvelevilla luottamus tulevaisuuteen parantui 

useammin ja heikentyi harvemmin kuin lyhyemmän aikaa palvelevilla. 9 kk palvelevilla luottamus 

tulevaisuuteen koheni harvoin ja heikentyi usein. Päättötodistus oli yhteydessä myös luottamukseen 

tulevaisuudesta niin, että peruskoulun käyneillä luottamus tulevaisuuteen vahvistui huomattavasti 

useammin kuin jo enemmän koulua käyneillä.  

Taulukko 13. Luottamus tulevaisuuteen (n=1494) ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

 Luottamus tulevaisuuteen  

 Parantunut % Ennallaan % Heikentynyt % p 

Kaikki vastaajat 27 56 17  
     
Näkemys omasta itsestä    <0.001*** 
myönteinen 31 58 11  
keskimääräinen 29 58 13  
kielteinen 17 51 32  
Tuen saanti 
perheenjäseniltä 

   <0.001*** 

Paljon  32 55 13  
Joskus  22 60 18  
Ei koskaan 23 47 30  
Tuen saanti ystäviltä    <0.001*** 
Paljon  34 52 14  
Joskus  26 59 15  
Ei koskaan 21 53 26 <0.001*** 
Tuen saanti kumppanilta     
Paljon  31 57 12  
Joskus  26 52 22  
Ei koskaan 17 49 34  
Ylin päättötodistus    0.006** 
peruskoulu 37 39 24  
ammattioppilaitos 28 55 17  
lukio tai yhdistelmä 25 60 15  
Saapumiserä    - 
tammikuu 26 57 16  
heinäkuu 28 55 17  
Palvelusajan pituus    0.001*** 
6kk 23 59 18  
9kk 18 54 28  
12kk 34 53 13  
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Testinä käytetty Khiin neliötestiä 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Kuvio 37. Miten näkemys omasta itsestä on yhteydessä luottamukseen 
tulevaisuudesta (%)? 
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Kuvio 38. Miten tuen saanti läheisiltä on yhteydessä luottamukseen 
tulevaisuudesta (%)? 
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Kuvio 39. Miten päättötodistus on yhteydessä luottamukseen 
tulevaisuudesta (%)? 
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Kuvio 40. Miten palvelusajan pituus on yhteydessä luottamukseen 
tulevaisuudesta (%)? 
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7. Päihteiden käyttö ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä 
 

Vastaajien päihteiden käyttöä tiedusteltiin kysymällä, miten päihteiden käyttö on muuttunut 

palvelusaikana. Päihteiden laatua tai käytön määrää ei kysytty. Vastausvaihtoehdot olivat; ”lisääntynyt”, 

”pysynyt ennallaan” ja ”vähentynyt”.  

Vastaajista joka kolmas ilmoitti päihteiden käyttönsä lisääntyneen, noin puolet vastasi sen pysyneen 

ennallaan ja joka viides vastaaja oli vähentänyt päihteiden käyttöään. Erityisesti kielteinen näkemys omasta 

itsestä oli yhteydessä päihteiden käyttöön niin, että kielteisesti itseensä suhtautuneet lisäsivät päihteiden 

käyttöään useimmin ja vähensivät sitä harvimmin. Tuen saanti läheisiltä vaikutti myös päihteiden käyttöön. 

Erityisesti kumppanilta saatu tuki oli merkityksellistä, sillä jopa kaksi kolmesta kumppaniltaan tukea vaille 

jääneistä vastaajasta lisäsi päihteiden käyttöään, kun taas kumppaniltaan tukea paljon saaneista reilu 

neljännes vähensi päihteiden käyttöään. Päättötodistus vaikutti myös päihteiden käyttöön niin, että vain 

peruskoulun suorittaneet lisäsivät useimmin käyttöään. Saapumiserällä oli pientä vaikutusta päihteiden 

käyttöön. Tammikuussa palveluksensa aloittaneet lisäsivät vähän useammin ja vähensivät vähän 

harvemmin päihteiden käyttöään kuin heinäkuussa palveluksensa aloittaneet.  
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Taulukko 14. Päihteiden käyttö (n=1472) ja taustatekijöiden yhteys siihen 

 Päihteiden käyttö  

 lisääntynyt ennallaan vähentynyt p 

Kaikki vastaajat 34 45 21  
    <0.001*** 
Näkemys omasta itsestä     
Myönteinen 29 50 21  
Keskimääräinen 31 46 23  
Kielteinen 48 36 16  
Tuen saanti perheenjäseniltä    - 
Paljon  32 46 22  
Joskus  35 44 21  
Ei koskaan 44 42 14  
Tuen saanti ystäviltä    - 
Paljon  34 43 23  
Joskus  34 45 21  
Ei koskaan 36 46 18  
Tuen saanti kumppanilta    <0.001*** 
Paljon  24 47 29  
Joskus  37 37 26  
Ei koskaan 61 29 10  
Ylin päättötodistus    0.001*** 
peruskoulu 48 30 22  
ammattioppilaitos 36 43 21  
lukio tai yhdistelmä 30 50 20  
Tyytyväisyys suhteeseen    - 
tyytyväinen  32 42 26  
tyytymätön 41 42 17  
Saapumiserä    0.046* 
tammikuu 37 44 19  
heinäkuu 32 46 22  
Palvelusajan pituus    - 
6kk 32 44 24  
9kk 30 49 21  
12kk 37 45 18  
Testinä käytetty Khiin neliötestiä 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Kuvio 42. Miten näkemys omasta itsestä on yhteydessä päihteiden 
käyttöön (%)? 
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Kuvio 43. Miten tuen saanti läheisiltä on yhteydessä päihteiden käyttöön 
(%)? 
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Kuvio 44. Miten päättötodistus on yhteydessä päihteiden käyttöön (%)? 
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Kuvio 45. Miten saapumiserä on yhteydessä päihteiden käyttöön(%)? 
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8. Sopeutuminen, ryhmäytyminen ja kokemus palkatun henkilöstön toiminnasta 
 

Vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan sopeutumisesta palvelukseen, ryhmähengen muodostumisesta ja 

palkatun henkilöstön toiminnasta. Vastausvaihtoehdot väittämiin olivat; ”ihan samaa mieltä”, ”osin samaa 

mieltä”, ”hieman eri mieltä” ja ”ihan eri mieltä”. Kuviosta 46 ilmenevät tarkat tulokset ja kuvioon 47 ja 

taulukkoon 15 on kerätty kahteen luokkaan (samaa mieltä ja eri mieltä) luokitellut vastaukset. Jokaisen 

väittämän vastaus on taulukoitu myös saapumiserittäin, sillä oletuksena oli, että saapumiserällä on yhteyttä 

sopeutumiseen, ryhmäytymiseen ja kokemukseen palkatun henkilöstön toiminnasta.  

Sopeutuminen palvelukseen oli ollut helppoa kahdelle kolmesta vastaajasta. Saapumiserällä oli 

sopeutumiseen selvästi vaikutusta, sillä tammikuussa aloittaneista se oli ollut helppoa vain joka toiselle, 

kun heinäkuussa aloittaneista se oli ollut helppoa kolmelle neljästä vastaajasta.  

Rymäytyminen oli pääosin sujunut hyvin. Neljä viidestä vastaajasta koki, että ryhmään oli nopeasti syntynyt 

me-henki ja nykyiseltä ryhmältä sai tukea ja kannustusta. Tammikuussa ja heinäkuussa palveluksensa 

aloittaneet kokivat ryhmäytymisen samanlailla. 

Henkilökunnan toiminnan sopeutumisen edesauttamisessa ja huolten ymmärryksessä vastaajat kokivat 

kielteisimmin. Joka toinen vastaaja koki henkilökunnan edesauttaneen sopeutumista, mutta vain joka 

kolmas koki henkilökunnan ymmärtäneen heidän huoliaan. Tammikuussa palveluksensa aloittaneet kokivat 

henkilökunnan toiminnan vielä kielteisempänä kuin heinäkuussa aloittaneet. (Huom. epäselvästä 

kysymyksen asettelusta johtuen emme tiedä, ovatko vastaajat henkilökunnan toimintaa arvioidessaan 

arvioineet sekä sotilas- että sosiaalipuolen henkilöstöä vai vain sotilashenkilöstöä.) 

Vastaajien kokemusta kouluttajien toiminnasta selvitettiin viidellä kysymyksellä. Noin kaksi kolmesta 

vastaajasta piti kouluttajien toimintaa pääosin tasapuolisena, yksilöllisyyttä hyväksyvänä, kannustavana ja 

motivoivana ja saamaansa palautetta rakentavana. Kolme viidestä vastaajasta koki kouluttajien toiminnan 

itsetuntoa vahvistavana. Tammikuussa palveluksensa aloittaneet kokivat kouluttajien toiminnan 
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kielteisempänä kuin heinäkuussa aloittaneet. Suurimpia erot olivat kokemuksissa kouluttajien toiminnan 

tasapuolisuudesta, kannustavuudesta, motivoivuudesta ja itsetuntoa vahvistavuudesta.  

 

 

 

 

Taulukko 15. Sopeutuminen(n=1158), ryhmäytyminen (n=1156–1157) ja kokemus henkilökunnan 

toiminnasta (n=1152–1156) sekä saapumiserän yhteys em. tekijöihin 

 Kaikki vastaajat 
%  

Saapumiserän mukaan 

tammikuu % heinäkuu %  p 

Sopeutuminen helppoa    <0.001*** 
samaa mieltä 64 54 72  
eri mieltä 36 46 29  
Ryhmään syntyi nopeasti me-henki    - 
samaa mieltä 80 80 81  
eri mieltä 20 20 19  
Nykyiseltä ryhmältä saa tukea ja 
kannustusta 

   - 

samaa mieltä 79 78 80  
eri mieltä 21 22 20  
Henkilökunnan toiminta edesauttoi 
sopeutumista 

   <0.001*** 

samaa mieltä 52 45 57  
eri mieltä 48 55 43  
Henkilökunta ymmärsi huolia    0.004** 
samaa mieltä 37 32 41  
eri mieltä 63 68 59  
Kouluttajien toiminta pääosin 
tasapuolista 

   0.039* 

samaa mieltä 66 63 69  
eri mieltä 34 37 31  
Kouluttajien toiminta pääsoin 
yksilöllisyyttä hyväksyvää 

   - 

samaa mieltä 63 61 65  
eri mieltä 37 39 35  
Kouluttajien toiminta pääosin 
kannustavaa ja motivoivaa 

   0.004** 

samaa mieltä 64 59 68  
eri mieltä 36 41 32  
Kouluttajien toiminta pääosin 
itsetuntoa vahvistavaa 

   0.027* 

samaa mieltä 58 54 61  
eri mieltä 42 46 39  
Kouluttajilta saatu palaute pääosin 
rakentavaa 

   - 

samaa mieltä 70 69 71  
eri mieltä 30 31 29  

Testinä käytetty Khiin neliötestiä 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Kuvio 46. Sopeutuminen, ryhmäytyminen ja henkilökunnan toiminta (%) 
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kouluttajien toiminta pääosin kannustavaa ja motivoivaa 

kouluttajien toiminta pääosin yksilöllisyyttä hyväksyvää 

kouluttajien toiminta pääosin tasapuolista 

henkilökunta ymmärsi huolia 

henkilökunnan toiminta edesauttoi sopeutumista 

nykyiseltä ryhmältä saa tukea ja kannustusta 

ryhmään syntyi nopeasti me-henki 

sopeutuminen oli helppoa 

Kuvio 47. Sopeutuminen, ryhmäytyminen ja henkilökunnan toiminta (%) 

samaa mieltä 

eri mieltä 

54 

80 78 72 
81 80 

Sopeutuminen 
palvelukseen helppoa 

Me-henki syntyi nopeasti Nykyiseltä ryhmältä saa 
tukea 

Kuvio 48. Miten saapumiserä on yhteydessä sopeutumiseen ja 
ryhmäytymiseen (%)? 

Tammikuun 
saapumiserä 

Heinäkuun 
saapumiserä 
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8.1 Sopeutumiseen, ryhmäytymiseen ja kokemukseen palkatun henkilöstön toiminnasta 

yhteydessä olevia tekijöitä 

 

Tiedon tiivistämiseksi sopeutumista, ryhmäytymistä ja palkatun henkilöstön toimintaa arvioivista 

väittämistä muodostettiin summamuuttujia.  Ennen summamuuttujien rakentamista muuttujat käännettiin 

niin, että luku 1 kuvaa negatiivisinta mahdollista ja luku 4 positiivisinta mahdollista vastausta.  Palvelukseen 

sopeutuminen pidettiin yksittäisenä muuttujana, ryhmäytymistä kuvaavat kaksi muuttuja yhdistettiin 

keskenään, henkilökunnan toimintaa kuvaavat kaksi muuttujaa yhdistettiin keskenään ja kouluttajien 

toimintaa kuvaavat viisi muuttujaa yhdistettiin keskenään. Kaikki summamuuttujat jaettiin väittämiensä 

lukumäärällä, joten kaikissa summamuuttujissa arvo 1 kuvaa kielteisintä mahdollista vastausta ja arvo 4 

myönteisintä mahdollista vastausta.  

 

45 

32 

57 

41 

Henkilökunnan toiminta auttoi 
sopeutumisessa 

Henkilökunta ymmärsi huolia 

Kuvio 49. Miten saapumiserä on yhteydessä kokemukseen henkilökunnan 
toiminnasta (%)? 

Tammikuun 
saapumiserä 

Heinäkuun 
saapumiserä 

63 61 59 
54 

69 69 
65 68 

61 

71 

Koul. toim. tasapuolista Koul. toim. yksilöllisyyttä 
hyväksyvää 

Koul. toim. kannustavaa Koul. toim. itsetuntoa 
vahvistavaa 

Palaute rakentavaa 

Kuvio 50. Miten saapumiserä on yhteydessä kokemukseen kouluttajien 
toiminnasta (%)? 

Tammikuun saapumiserä Heinäkuun saapumiserä 
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Sopeutumiseen, ryhmäytymiseen ja kokemukseen palkatun henkilöstön toiminnasta yhteydessä olevia 

taustatekijöitä 

 

Sopeutumiseen vaikutti saapumiserän lisäksi palvelusaika niin, että helpointa sopeutuminen oli ollut 12 kk 

palveleville ja vaikeinta 6kk palveleville. Naisille sopeutuminen oli ollut hieman helpompaa kuin miehille. 

Näkemys omasta itsestä oli tärkeää myös sopeutumiselle. Myönteisesti itseensä suhtautuvien oli ollut 

huomattavasti helpompaa sopeutua palvelukseen kuin kielteisesti itseensä suhtautuneiden.  

Ryhmähenkeä heikoimpana pitivät 9 kk palvelleet ja tyytyväisimpiä siihen olivat 12kk palvelleet. Naiset 

eivät kokeneet ryhmähenkeä yhtä hyvänä kuin miehet. Myönteisesti itseensä suhtautuneiden mielestä 

myös ryhmähenki oli huomattavasti parempi kuin kielteisesti itseensä suhtautuneiden mielestä.  

Henkilökunnan ja kouluttajien toiminnan myönteisimpänä kokivat 12 kk palvelleet ja kielteisimpänä 9kk 

palvelleet. Naisten ja miesten kokemuksissa ei ollut merkittävää eroa. Myönteisesti itseensä suhtautuneet 

kokivat myös henkilökunnan ja kouluttajien toiminnan myönteisempänä kuin kielteisesti itseensä 

suhtautuneet.  

 

Taulukko 16. Sopeutuminen, ryhmäytyminen, henkilökunnan ja kouluttajien toiminta ja niihin yhteydessä 

olevat taustatekijät 

 Sopeutu-
minen 

 Ryhmäy-
tyminen 

 Henkilö-
kunnan 
toiminta 

 Kouluttajien 
toiminta 

 

ka(kh) p ka(kh) p ka(kh) p ka(kh) p 
Kaikki vastaajat 2.8 (1.0)  3.1 (0.7)  2.4 (0.8)  2.7 (0.8)  
         
Saapumiserä  <0.001***  0.032*  <0.001***  0.004** 
tammikuu 2.6(1.0)  3.0(0.7)  2.3(0.8)  2.6(0.7)  

heinäkuu 3.0(0.9)  3.1(0.7)  2.4(0.8)  2.8(0.7)  

Palvelusaika  <0.001***  <0.001***  0.005**  <0.001*** 

6kk 2.5(1.0)  3.0(0.8)  2.3(0.8)  2.7(0.7)  

9kk 2.8(1.0)  2.8(0.7)  2.2(0.8)  2.4(0.7)  

12kk 3.1(0.9)  3.2(0.6)  2.4(0.8)  2.8(0.7)  

Sukupuoli  -  0.008**  -  - 

nainen 3.0(1.0)  2.8(0.9)  2.5(0.9)  2.6(0.7)  

mies 2.8(1.0)  3.1(0.7)  2.4(0.8)  2.7(0.7)  

Näkemys omasta 
itsestä 

 <0.001***  <0.001***  <0.001***  <0.001*** 

Myönteinen 3.0(1.0)  3.4(0.6)  2.6(0.8)  2.9(0.7)  

Keskimääräinen 2.8(1.0)  3.1(0.7)  2.4(0.8)  2.7(0.6)  

Kielteinen 2.3(1.0)  2.7(0.8)  2.1(0.8)  2.4(0.7)  
Asteikko 1-4, 1=negatiivisin mahdollinen, 4=positiivisin mahdollinen 

Testinä käytetty One-Way Anovaa 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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2,6 
3 

2,3 
2,6 

3 3,1 

2,4 
2,8 

Sopeutuminen 
palvelukseen 

Ryhmäytyminen Kokemus 
henkilökunnan 

toiminnasta 

Kokemus kouluttajien 
toiminnasta 

Kuvio 51. Miten saapumiserä on yhteydessä sopeutumiseen, ryhmäytymiseen ja 
kokemukseen palkatun henkilöstön toinnasta? 

Tammikuun 
saapumiserä 

Heinäkuun 
saapumiserä 

2,5 
3 

2,3 
2,7 2,8 2,8 

2,2 2,4 

3,1 3,2 

2,4 
2,8 

Sopeutuminen 
palvelukseen 

Ryhmäytyminen Kokemus 
henkilökunnan 

toiminnasta 

Kokemus kouluttajien 
toiminnasta 

Kuvio 52. Miten palveluksen pituus on yhteydessä sopeutumiseen, 
ryhmäytymiseen ja kokemukseen palkatun henkilöstön toinnasta? 

6kk 

9kk 

12kk 

3 2,8 2,5 2,6 2,8 3,1 
2,4 2,7 

Sopeutuminen 
palvelukseen 

Ryhmäytyminen Kokemus henkilökunnan 
toiminnasta 

Kokemus kouluttajien 
toiminnasta 

Kuvio 53. Miten sukupuoli on yhteydessä sopeutumiseen, ryhmäytymiseen ja 
kokemukseen palkatun henkilöstön toinnasta? 

Nainen 

Mies 

3 3,4 
2,6 2,9 2,8 3,1 

2,4 2,7 2,3 2,7 
2,1 2,4 

Sopeutuminen 
palvelukseen 

Ryhmäytyminen Kokemus 
henkilökunnan 

toiminnasta 

Kokemus kouluttajien 
toiminnasta 

Kuvio 54. Miten näkemys omasta itsestä on yhteydessä sopeutumiseen, 
ryhmäytymiseen ja kokemukseen palkatun henkilöstön toinnasta? 

Myönteinen 
näkemys itsestä 

Keskimääräinen 
näkemys itsestä 

Kielteinen 
näkemys itsestä 
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Sopeutumisen, ryhmäytymisen ja kokemuksen palkatun henkilöstön toiminnasta yhteys läheisiltä 

saatuun tukeen  

 

Tuen saanti läheisiltä oli yhteydessä myös vastaajien sopeutumiseen, ryhmäytymiseen ja kokemuksiin 

palkatun henkilöstön toiminnasta. Eniten tuen saanti vaikutti ryhmäytymiseen. 

Sopeutuminen oli ollut helpointa niille, jotka olivat saaneet paljon tukea läheisiltään ja vaikeinta niille, jotka 

olivat jääneet kokonaan tukea vaille. Ystäviltä saatu tuki osoittautui merkityksellisimmäksi palvelukseen 

sopeutumiselle. 

Ryhmähenkeä vahvimpana pitivät ne, jotka olivat saaneet tukea paljon läheisiltään ja heikoimpana 

läheisiltään tukea vaille jääneet. Perheenjäseniltä ja ystäviltä saatu tuki osoittautui hieman 

merkityksellisemmäksi kuin kumppanilta saatu tuki. 

Henkilökunnan ja kouluttajien toiminnan myönteisimpänä kokivat ne, jotka saivat paljon tukea läheisiltään 

ja kielteisempänä ne, jotka olivat jääneet kokonaan tukea vaille läheisiltään. Myös tässä perheenjäseniltä ja 

ystäviltä saatu tuki näytti olevan hieman merkityksellisempää kuin kumppanilta saatu tuki.  

Taulukko 17. Sopeutuminen, ryhmäytyminen, henkilökunnan ja kouluttajien toiminta ja läheisiltä tuen 

saannin yhteys niihin 

 Sopeutu-
minen 

 Ryhmäy-
tyminen 

 Henkilö-
kunnan 
toiminta 

 Kouluttajien 
toiminta 

 

 ka (kh) p ka (kh) p ka (kh) p ka (kh) p 
Tuen saanti 
perheenjäseniltä 

 <0.001***  <0.001***  <0.001***  <0.001*** 

paljon 2.9(1.0)  3.3(0.7)  2.5(0.8)  2.8(0.7)  

joskus 2.7(1.0)  3.0(0.7)  2.3(0.7)  2.6(0.6)  

ei 2.5(1.1)  2.6(0.9)  2.1(0.9)  2.4(0.8)  

Tuen saanti 
ystäviltä  

 <0.001***  <0.001***  <0.001***  <0.001*** 

paljon 3.0(1.0)  3.3(0.7)  2.5(0.8)  2.8(0.7)  

joskus 2.8(1.0)  3.1(0.7)  2.4(0.7)  2.7(0.6)  

ei 2.4(1.2)  2.6(0.9)  2.0(0.8)  2.4(0.7)  

Tuen saanti 
kumppanilta 

 0.005**  <0.001***  0.002**  0.002** 

paljon 2.8(1.0)  3.2(0.7)  2.4(0.8)  2.7(0.7)  

joskus 2.8(1.0)  3.1(0.7)  2.3(0.8)  2.7(0.6)  

ei 2.4(1.2)  2.8(0.9)  2.1(0.9)  2.4(0.9)  

Asteikko 1-4, 1=negatiivisin mahdollinen, 4=positiivisin mahdollinen 

Testinä käytetty One-Way Anovaa 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Sopeutumisen, ryhmäytymisen ja kokemuksen palkatun henkilöstön toiminnasta yhteys mielialaan, 

uskoon itsestä ja tulevaisuuden luottamukseen 

 

Sopeutuminen ja mielialan muutokset olivat yhteydessä toisiinsa niin, että niille, joiden mieliala oli 

parantunut, oli sopeutuminen ollut huomattavasti helpompaa kuin niille, joiden mieliala oli heikentynyt. 

Samoin niille, joiden usko itseen ja luottamus tulevaisuuteen olivat kohentuneet, oli sopeutuminen ollut 

2,9 
3,3 

2,5 2,8 2,7 
3,3 

2,3 2,6 2,5 2,6 
2,1 2,4 

Sopeutuminen 
palvelukseen 

Ryhmäytyminen Kokemus 
henkilökunnan 

toiminnasta 

Kokemus kouluttajien 
toiminnasta 

Kuvio 55. Miten perheenjäseniltä saatu tuki on yhteydessä sopeutumiseen, 
ryhmäytymiseen ja kokemukseen palkatun henkilöstön toinnasta? 

Tukea paljon 

Tukea joskus 

Ei tukea 

3 3,3 
2,5 2,8 2,8 3,1 

2,4 2,7 2,4 2,6 
2 

2,4 

Sopeutuminen 
palvelukseen 

Ryhmäytyminen Kokemus 
henkilökunnan 

toiminnasta 

Kokemus kouluttajien 
toiminnasta 

Kuvio 56. Miten ystäviltä saatu tuki on yhteydessä sopeutumiseen, 
ryhmäytymiseen ja kokemukseen palkatun henkilöstön toinnasta? 

Tukea paljon 

Tukea joskus 

Ei tukea 

2,8 
3,2 

2,4 2,7 2,8 3,1 
2,3 

2,7 2,4 
2,8 

2,1 2,4 

Sopeutuminen 
palvelukseen 

Ryhmäytyminen Kokemus 
henkilökunnan 

toiminnasta 

Kokemus kouluttajien 
toiminnasta 

Kuvio 57. Miten kumppanilta saatu tuki on yhteydessä sopeutumiseen, 
ryhmäytymiseen ja kokemukseen palkatun henkilöstön toinnasta? 

Tukea paljon 

Tukea joskus 

Ei tukea 
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helpompaa kuin niille, joiden usko itseen ja luottamus tulevaisuuteen olivat heikentyneet. Eniten 

sopeutuminen oli yhteydessä vastaajan uskoon itsestään.  

Ryhmähenkeä vahvimpana pitivät ne, joiden mieliala, usko itseen ja luottamus tulevaisuuteen olivat 

kohentuneet ja heikoimpana ne, joiden mieliala, usko itseen ja luottamus tulevaisuuteen olivat 

heikentyneet. Myös ryhmäytyminen oli eniten yhteydessä vastaajan uskoon itsestään.  

 Henkilökunnan ja kouluttajien toiminnan myönteisimpänä kokivat ne, joiden mieliala, usko itseen ja 

luottamus tulevaisuuteen olivat kohentuneet ja heikoimpana ne, joiden mieliala, usko itseen ja luottamus 

tulevaisuuteen olivat heikentyneet. Niin ikään kokemukset palkatun henkilöstön toiminnasta olivat eniten 

yhteydessä vastaajan uskoon itsestään.  

 

Taulukko 18. Sopeutuminen, ryhmäytyminen, henkilökunnan ja kouluttajien toiminta ja niiden yhteys 

mielialaan, uskoon itseen ja tulevaisuuden luottamukseen 

 Sopeutu-
minen 

 Ryhmäy-
tyminen 

 Henkilö-
kunnan 
toiminta 

 Kouluttajien 
toiminta 

 

 ka (kh) p ka (kh) p ka (kh) p ka (kh) p 
Mieliala  <0.001***  <0.001***  <0.001***  <0.001*** 

parantunut 3.1(0.9)  3.3(0.6)  2.5(0.6)  2.8(0.7)  

ennallaan 3.0(0.9)  3.2(0.6)  2.5(0.7)  2.8(0.6)  

heikentynyt 2.2(1.0)  2.7(0.8)  2.0(0.8)  2.4(0.7)  

Usko itseen  <0.001***  <0.001***  <0.001***  <0.001*** 

parantunut 3.1(0.9)  3.3(0.6)  2.6(0.8)  2.9(0.7)  

ennallaan 2.8(1.0)  3.1(0.7)  2.3(0.7)  2.7(0.6)  

heikentynyt 2.1(1.0)  2.6(0.8)  2.0(0.9)  2.3(0.7)  

Tulevaisuuteen 
suhtautuminen 

 <0.001***  <0.001***  <0.001***  <0.001*** 

parantunut 3.0(0.9)  3.3(0.7)  2.6(0.8)  2.9(0.6)  

ennallaan 2.8(1.0)  3.1(0.7)  2.3(0.8)  2.7(0.6)  

heikentynyt 2.3(1.1)  2.7(0.9)  2.1(0.8)  2.4(0.7)  

         

Asteikko 1-4, 1=negatiivisin mahdollinen, 4=positiivisin mahdollinen 

Testinä käytetty One-Way Anovaa 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Kuvio 58. Miten mieliala on yhteydessä sopeutumiseen, ryhmäytymiseen ja 
kokemukseen palkatun henkilöstön toinnasta? 

Mieliala 
parantunut 

Mieliala 
ennallaan 

Mieliala 
heikentynyt 

3,1 3,3 
2,6 2,9 2,8 3,1 

2,3 
2,7 

2,1 
2,6 

2 2,3 

Sopeutuminen 
palvelukseen 

Ryhmäytyminen Kokemus 
henkilökunnan 

toiminnasta 

Kokemus kouluttajien 
toiminnasta 

Kuvio 59. Miten usko itseen on yhteydessä sopeutumiseen, ryhmäytymiseen 
ja kokemukseen palkatun henkilöstön toinnasta? 

Usko itseen 
parantunut 

Usko itseen 
ennallaan 

Usko itseen 
heikentynyt 

3 3,3 
2,6 2,9 2,8 3,1 

2,3 
2,7 

2,3 
2,7 

2,1 2,3 

Sopeutuminen 
palvelukseen 

Ryhmäytyminen Kokemus 
henkilökunnan 

toiminnasta 

Kokemus kouluttajien 
toiminnasta 

Kuvio 60. Miten luottamus tulevaisuuteen on yhteydessä sopeutumiseen, 
ryhmäytymiseen ja kokemukseen palkatun henkilöstön toinnasta? 

Luottamus 
tulevaisuuteen 
parantunut 

Luottamus 
tulevaisuuteen 
ennallaan 

Luottamus 
tulevaisuuteen 
heikentynyt 
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9. Kokonaiskokemus palveluajasta ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä 
 

Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskokemustaan palveluajasta. Vastausvaihtoehtoina olivat; 

”pääsääntöisesti myönteinen”, ”enemmän myönteinen kuin kielteinen”, ”ei myönteinen, ei kielteinen”, 

enemmän kielteinen kuin myönteinen” ja pääsääntöisesti kielteinen”. Tiedon tiivistämiseksi 

kokonaiskokemukset luokiteltiin myös kolmeen luokkaan ”myönteinen”, ”neutraali” ja ”kielteinen”, joissa 

ääripäiden vastaukset yhdistettiin keskenään. 

Puolet vastaajista piti palvelusaikaa myönteisenä, vajaa neljännes neutraalina ja reilu neljännes kielteisenä 

kokemuksena.  

 

 

 

Saapumiserällä oli yhteyttä kokemukseen palvelusajasta niin, että heinäkuussa palveluksensa aloittaneet 

kokivat palvelusajan huomattavasti useammin myönteisenä ja harvemmin kielteisenä kuin tammikuussa 

palveluksensa aloittaneet. Myös palvelusajalla oli selvä merkitys kokemukseen, sillä 12 kk palvelleet kokivat 

palveluksen huomattavasti useammin myönteisenä ja harvemmin kielteisenä kuin lyhyemmän aikaa 

palvelleet. Naisten kokemus palveluksesta oli huomattavasti useammin myönteinen kuin miesten kokemus. 

Tuen saanti läheisiltä oli yhteydessä myös kokemukseen palvelusajasta, sillä paljon tukea saaneet kokivat 

palveluksen myönteisenä useammin kuin tukea läheisiltään vaille jääneet. Eniten merkitystä näytti olevan 

ystäviltä saadulta tuelta. Päättötodistuksella oli merkitystä kokemukseen palvelusajasta erityisesti 

peruskoulun suorittaneilla. Heidän kokemuksensa oli useimmin myönteinen, mutta useimmin myös 

kielteinen verrattaessa heitä ammattioppilaitoksen ja lukion käyneisiin.  

 

 

 

 

24 25 23 18 10 Kokonaiskokemus 

Kuvio 61. Kokonaiskokemus palvelusajasta (%) 

pääsääntöisestä myönteinen 
Enenmmän myönteinen kuin kielteinen 
ei myönteinen, ei kielteinen 
enemmän kielteinen kuin myönteinen 
pääsääntöisesti kielteinen 

49 23 28 Kokonaiskokemus 

Kuvio 62. Kokonaiskokemus palvelusajasta (%) 
myönteinen 

ei myönteinen, ei kielteinen 

kielteinen 
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Taulukko 19. Kokonaiskokemus palveluajasta (n=1145) ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä 

 Kokonaiskokemus palvelusajasta  

 myönteinen % neutraali % kielteinen % p 

Kaikki vastaajat 49 23 28  
     
Saapumiserä    <0.001*** 
tammikuu 39 26 35  
heinäkuu 57 21 22  
Palvelusajan pituus    <0.001*** 
6kk 35 27 38  
9kk 41 16 43  
12kk 66 20 14  
Sukupuoli    0.018* 
nainen 69 8 23  
mies 48 24 28  
Näkemys omasta itsestä    <0.001*** 
Myönteinen 61 22 17  
Keskimääräinen 51 24 25  
Kielteinen 26 25 49  
Tuen saanti perheenjäseniltä    <0.001*** 
Paljon  56 22 22  
Joskus  41 26 33  
Ei koskaan 33 21 46  
Tuen saanti ystäviltä    <0.001*** 
Paljon  59 23 18  
Joskus  49 24 27  
Ei koskaan 27 23 50  
Tuen saanti kumppanilta    0.009** 
Paljon  52 25 23  
Joskus  49 26 25  
Ei koskaan 31 30 39  
Ylin päättötodistus    0.019* 
peruskoulu 54 14 32  
ammattioppilaitos 45 26 29  
lukio tai yhdistelmä 53 21 26  

Testinä käytetty Khiin neliötestiä 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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Heinäkuun saapumiserä 

Tammikuun saapumiserä 

Kuvio 63. Miten saapumiserä on yhteydessä kokemukseen palvelusajasta (%)? 

Kokemus myönteinen 

Kokemus neutraali 

Kokemus kielteinen 
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Kuvio 64. Miten palvelusajan pituus on yhteydessä kokemukseen 
palvelusajasta (%)? 

Kokemus myönteinen 

Kokemus neutraali 

Kokemus kielteinen 
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Kokemus palvelusajasta oli yhteydessä myös sopeutumiseen, ryhmäytymiseen ja kokemuksiin palkatun 

henkilöstön toiminnasta. Niille, joiden kokemus palveluajasta oli myönteinen, oli sopeutuminen ollut 

huomattavasti helpompaa kuin niille, joiden kokemus palveluajasta oli kielteinen. Ne, joiden kokemus 

palveluajasta oli myönteinen, kokivat myös ryhmähengen selvästi vahvempana kuin ne, joiden kokemus 

palveluksesta oli kielteinen. Henkilökunnan ja kouluttajien toiminnan myönteisimpänä kokivat ne, joiden 

48 

69 

24 

8 

28 

23 

Mies 

Nainen 

Kuvio 65. Miten sukupuoli on yhteydessä kokemukseen palvelusajasta (%)? 

Kokemus myönteinen 

Kokemus neutraali 

Kokemus kielteinen 

26 

51 

61 

25 

24 

22 

49 

25 

17 

Kielteinen näkemys itsestä 

Keskimääräinen näkemys itsestä 

Myönteinen näkemys itsestä 

Kuvio 66. Miten näkemys omasta itsestä on yhteydessä kokemukseen 
palvelusajasta (%)? 

Kokemus myönteinen 

Kokemus neutraali 

Kokemus kielteinen 

31 

49 

52 

27 

49 

59 

33 

41 

56 

30 

26 

25 

23 

24 

23 

21 

26 

22 

39 

25 

23 

50 

27 

18 

46 

33 

22 

Ei tukea kumppanilta 

Tukea kumppanilta joskus 

Tukea kumppanilta paljon 

  

Ei tukea ystäviltä 

Tukea ystäviltä joskus 

Tukea ystäviltä paljon 

Ei tukea perheenjäseniltä 

Tukea  perheenjäseniltä joskus 

Tukea perheenjäseniltä paljon 

Kuvio 67. Miten tuen saanti läheisiltä on yhteydessä kokemukseen 
palvelusajasta (%)? 

Kokemus 
myönteinen 

Kokemus neutraali 

Kokemus 
kielteinen 

53 

45 

54 

21 

26 

14 

26 

29 

32 

Lukio / yhdistelmä 

Ammattioppilaitos 

Peruskoulu 

Kuvio 68. Miten päättötodistus on yhteydessä kokemukseen palvelusajasta 
(%)? 

Kokemus myönteinen 

Kokemus neutraali 

Kokemus kielteinen 
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kokemus palvelusajasta oli myönteinen ja heikoimpana ne, joiden kokemus palvelusajasta oli kielteinen. 

Sopeutumisella näytti olevan eniten yhteyttä kokonaiskokemukseen palvelusajasta.  

Taulukko 20. Sopeutumisen, ryhmäytymisen, henkilökunnan ja kouluttajien toiminnan yhteys 
kokonaiskokemukseen palvelusajasta 

 Sopeutu-
minen 

 Ryhmäy-
tyminen 

 Henkilökun-
nan 

toiminta 

 Koulut-
tajien 

toiminta 

 

ka(kh) p ka(kh) p ka(kh) p ka(kh) p 
Kokemus 
palvelusajasta 

 <0.001***  <0.001***  <0.001***  <0.001*** 

myönteinen 3.3(0.8)  3.3(0.6)  2.6(0.8)  2.9(0.6)  

neutraali 2.7(0.9)  3.1(0.6)  2.3(0.7)  2.7(0.6)  

kielteinen 2.1(0.9)  2.8(0.8)  1.9(0.7)  2.3(0.7)  

 Asteikko 1-4, 1=negatiivisin mahdollinen, 4=positiivisin mahdollinen 
Testinä käytetty One-Way Anovaa 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 3,3 
2,6 

2,9 2,7 
3,1 

2,3 
2,7 

2,1 
2,8 

1,9 
2,3 

Sopeutuminen 
palvelukseen 

Ryhmäytyminen Kokemus 
henkilökunnan 

toiminnasta 

Kokemus kouluttajien 
toiminnasta 

Kuvio 69. Miten sopeutuminen, ryhmäytyminen ja kokemus palkatun 
henkilöstön toiminnasta on yhteydessä kokemukseen palvelusajasta? 

Kokemus 
myönteinen 

Kokemus 
neutraali 

Kokemus 
kielteinen 
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10. Kokonaiskokemus palvelusajasta suhteessa ennakko-odotuksiin ja siihen 

yhteydessä olevia tekijöitä 
 

Vastaajilta kysyttiin myös heidän kokonaiskokemustaan palveluajasta suhteessa heidän ennakko-

odotuksiin. Vastausvaihtoehtoina olivat; ”selkeästi myönteisempi”, ”vähän myönteisempi”, ”odotuksia 

vastaava”, ”vähän kielteisempi” ja ”selvästi kielteisempi”. Tiedon tiivistämiseksi ennakko-oletukset 

luokiteltiin myös kolmeen luokkaan ”myönteisempi”, ”odotuksia vastaava” ja ”kielteisempi”, joissa 

ääripäiden vastaukset yhdistettiin keskenään. Huomattavaa on, että vastaajien ennakko-odotusten laatua 

ei kysytty.  

Kaksi viidestä vastaajasta vastasi, että kokemus palvelusajasta oli ennakko-odotuksia myönteisempi, joka 

kolmannelle kokemus vastasi odotuksia ja reilulle neljännekselle kokemus oli odotuksia kielteisempi.  

 

 

 

Kokemuksiin palvelusajasta suhteessa vastaajan ennakko-odotuksiin oli sukupuolta ja päättötodistusta 

lukuun ottamatta yhteydessä samat asiat samalla tavalla kuin kokonaiskokemukseenkin palvelusajasta. 

Päättötodistuksella ei ollut yhteyttä. Tärkeimmäksi tekijäksi kokemuksille suhteessa ennakko-oletuksiin 

osoittautui ystäviltä saatu tuki. Huomionarvoista on myös, että saapumiserien välinen ero kokemuksissa 

suhteessa ennakko-odotuksiin on pienempi kuin saapumiserien ero kokonaiskokemuksissa. Tämä saattaa 

viitata siihen, että tammikuussa palveluksensa aloittavilla on vähäisemmät odotukset palvelusajasta kuin 

heinäkuussa palveluksensa aloittavilla.  

 

 

16 23 34 16 11 
Kokemus suhteessa ennakko-

odotuksiin  

Kuvio 70. Kokonaiskokemus suhteessa ennakko-odotuksiin (%) 
selkeästi myönteisempi 

vähän myönteisempi 

odotuksia vastaava 

vähän kielteisempi 

selvästi kielteisempi 

39 34 27 
Kokemus suhteessa ennakko-

odotuksiin 

Kuvio 71. Kokonaiskokemus suhteessa ennakko-odotuksiin (%) 

myönteisempi 

odotuksia vastaava  

kielteisempi 
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Taulukko 21. Kokemus palvelusajasta suhteessa ennakko-odotuksiin(n=1040) ja siihen yhteydessä olevat 

tekijät 

 Kokemus suhteessa ennakko-odotuksiin  

 myönteisempi % odotustenmukainen % kielteisempi % p 

Kaikki vastaajat 39 34 27  
     
Saapumiserä    0.045* 
tammikuu 35 37 28  
heinäkuu 42 32 26  
Palvelusajan pituus    <0.001*** 
6kk 33 37 30  
9kk 31 31 38  
12kk 48 31 21  
Näkemys omasta itsestä    <0.001*** 
Myönteinen 43 38 19  
Keskimääräinen 41 32 27  
Kielteinen 27 34 39  
Tuen saanti 
perheenjäseniltä 

   <0.001*** 

Paljon  45 33 22  
Joskus  35 35 30  
Ei koskaan 23 41 36  
Tuen saanti ystäviltä    <0.001*** 
Paljon  44 35 21  
Joskus  41 33 26  
Ei koskaan 21 35 44  
Tuen saanti kumppanilta    0.020* 
Paljon  41 33 26  
Joskus  43 34 23  
Ei koskaan 25 37 38  

Testinä käytetty Khiin neliötestiä 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

 

 

 

42 

35 

32 

37 

26 

28 

Heinäkuun saapumiserä 

Tammikuun saapumiserä 

Kuvio 72. Miten saapumiserä on yhteydessä kokemukseen palvelusajasta 
suhteessa ennakko-odotuksiin (%)? Kokemus 

myönteisempi 
Kokemus odotuksia 
vastaava 
Kokemus kielteisempi 

48 

31 

33 

31 

31 

37 

21 

38 

30 

12kk 

9kk 

6kk 

Kuvio 73. Miten palvelusajan pituus on yhteydessä kokemukseen 
palvelusajasta suhteessa ennakko-odotuksiin (%)? 

Kokemus 
myönteisempi 
Kokemus odotuksia 
vastaava 
Kokemus kielteisempi 
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Kokemus palvelusajasta suhteessa ennakko-odotuksiin oli yhteydessä myös sopeutumiseen, 

ryhmäytymiseen ja kokemuksiin palkatun henkilöstön toiminnasta. Niille, joiden kokemus palveluajasta oli 

ennakko-odotuksia myönteisempi, oli sopeutuminen ollut huomattavasti helpompaa kuin niille, joiden 

kokemus palveluajasta oli odotuksia kielteisempi. Ne, joiden kokemus palveluajasta oli ennakko-odotuksia 

myönteisempi, kokivat myös ryhmähengen selvästi vahvempana kuin ne, joiden kokemus palveluksesta oli 

ennakko-odotuksia kielteisempi. Henkilökunnan ja kouluttajien toiminnan myönteisimpänä kokivat ne, 

joiden kokemus palvelusajasta oli odotuksia myönteisempi ja kielteisempänä ne, joiden kokemus 

palvelusajasta oli odotuksia kielteisempi. Sopeutumisella näytti olevan eniten yhteyttä myös 

kokonaiskokemukseen palvelusajasta suhteessa ennakko-odotuksiin.  

 

 

 

 

27 

41 

43 

34 

32 

38 

39 

27 

19 

Kielteinen näkemys itsestä 

Keskimääräinen näkemys itsestä 

Myönteinen näkemys itsestä 

Kuvio 74. Miten näkemys omasta itsestä on yhteydessä kokemukseen 
palvelusajasta suhteessa ennakko-odotuksiin (%)? Kokemus 

myönteisempi 

Kokemus odotuksia 
vastaava 

Kokemus 
kielteisempi 

25 

43 

41 

21 

41 

44 

23 

35 

45 

37 

34 

33 

35 

33 

35 

41 

35 

33 

38 

23 

26 

44 

26 

21 

36 

30 

22 

Ei tukea kumppanilta 

Tukea kumppanilta joskus 

Tukea kumppanilta paljon 

  

Ei tukea ystäviltä 

Tukea ystäviltä joskus 

Tukea ystäviltä paljon 

Ei tukea perheenjäseniltä 

Tukea  perheenjäseniltä joskus 

Tukea perheenjäseniltä paljon 

Kuvio 75. Miten tuen saanti läheisiltä on yhteydessä kokemukseen 
palvelusajasta suhteessa ennakko-odotuksiin (%)? 

Kokemus 
myönteisempi 

Kokemus 
odotuksia vastaava 

Kokemus 
kielteisempi 
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Taulukko 22. Sopeutumisen, ryhmäytymisen, henkilökunnan ja kouluttajien toiminnan yhteys kokemukseen 
palvelusajasta suhteessa ennakko-odotuksiin 

 Sopeutu-
minen 

 Ryhmäy-
tyminen 

 Henkilö-
kunnan 
toiminta 

 Koulut-
tajien 

toiminta 

 

ka(kh) p ka(kh) p ka(kh) p ka(kh) p 
Kokemus suhteessa 
ennakko-odotuksiin 

 <0.001***  <0.001***  <0.001***  <0.001*** 

myönteisempi  3.1(0.9)  3.2(0.6)  2.6(0.8)  2.9(0.6)  

odotustenmukainen 2.8(1.0)  3.1(0.7)  2.4(0.7)  2.7(0.6)  

kielteisempi 2.2(1.0)  2.8(0.8)  2.0(0.7)  2.3(0.7)  

 Asteikko 1-4, 1=negatiivisin mahdollinen, 4=positiivisin mahdollinen 
Testinä käytetty One-Way Anovaa 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1 3,2 
2,6 2,9 2,8 3,1 

2,4 2,7 
2,2 2,2 2 2,3 

Sopeutuminen 
palvelukseen 

Ryhmäytyminen Kokemus 
henkilökunnan 

toiminnasta 

Kokemus kouluttajien 
toiminnasta 

Kuvio 76. Miten sopeutuminen, ryhmäytyminen ja kokemus palkatun 
henkilöstön toiminnasta on yhteydessä kokemukseen palvelusajasta 
suhteessa ennakko-odotuksiin? Kokemus 

myönteisempi 

Kokemus 
odotuksia 
vastaava 

Kokemus 
kielteisempi 
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11. Yhteenveto tuloksista 
 

 Näkemys omasta itsestä oli yhteydessä kaikkiin kyselyssä kartoitettuihin osa-alueisiin. Myönteisesti 

itseensä suhtautuneet varusmiehet sopeutuivat palvelukseen helpommin, heidän mielialansa, 

uskonsa itseen ja luottamuksensa tulevaisuuteen koheni useammin ja he kokivat niin 

ryhmähengen, palkatun henkilöstön toiminnan kuin koko palvelusajan myönteisempänä kuin 

itseensä kielteisesti suhtautuneet varusmiehet.  

 Tuen saanti läheisiltä oli tärkeää varusmiesten hyvinvoinnille myös palvelusaikana. Ne 

varusmiehet, jotka kokivat saaneensa tukea ja ymmärrystä läheisiltään paljon, sopeutuivat 

palvelukseen helpommin, heidän mielialansa, uskonsa itseen ja luottamuksensa tulevaisuuteen 

koheni useammin ja he kokivat ryhmähengen, palkatun henkilöstön toiminnan ja koko palvelusajan 

myönteisempänä kuin ne varusmiehet, jotka kokivat jääneensä kokonaan tukea vaille. Tulosten 

mukaan erityisesti perheenjäseniltä ja ystäviltä saatu tuki oli merkityksellistä.   

 Parisuhde ja kumppanilta saatu tuki oli yhteydessä varusmiesten kokonaishyvinvointiin myös 

palvelusaikana. Terveen parisuhteen elementit näyttivät kuitenkin vielä jäsentymättömiltä ja 

parisuhteissa oltiin valmiita sietämään monenlaista henkistä ja fyysistä kaltoinkohtelua.  

 Sukupuolella oli yhteyttä muutamiin osa-alueisiin. Naisten oli helpompi sopeutua palvelukseen 

kuin miesten. Sen sijaan ryhmähengen miehet kokivat naisia parempana. Kokonaiskokemus 

palvelusajasta oli myönteinen useammin naisilla kuin miehillä.  

 Palveluksen aikaisella päättötodistuksella oli yhteyttä joihinkin osa-alueisiin. Palvelusajalla näytti 

olevan erityisesti vaikutusta niihin varusmiehiin, jotka olivat toistaiseksi suorittaneet vain 

peruskoulun. Palvelusaika mahdollisti useiden peruskoulun suorittaneiden itsetunnon ja 

tulevaisuuden luottamuksen selvän vahvistumisen, mutta toisaalta usealla peruskoulun 

suorittaneista itsetunto ja tulevaisuuden luottamus myös heikentyivät. Samanlainen 

polarisoituminen näkyi myös kokonaiskokemuksessa palvelusajasta; suurimmalle osalle 

peruskoulun suorittaneista kokemus palvelusajasta oli joko pääsääntöisesti myönteinen tai 

pääsääntöisesti kielteinen kokemus. 

 Saapumiserällä oli yhteyttä moniin kyselyssä kartoitettuihin osa-alueisiin. Heinäkuussa 

palveluksensa aloittaneet suhtautuivat itseensä useammin myönteisesti kuin tammikuussa 

palveluksensa aloittaneet. Heinäkuussa aloittaneille sopeutuminen palvelukseen oli helpompaa ja 

he kokivat niin palkatun henkilöstön toiminnan kuin koko palvelusajan myönteisempänä kuin 

tammikuussa aloittaneet varusmiehet. Ryhmähenkeen saapumiserällä ei ollut merkittävää 

vaikutusta. Huomioitavaa on myös, että saapumiserällä ei ollut vaikutusta läheisiltä saadun tuen 
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määrään eikä palvelusaikana tapahtuviin muutoksiin mielialassa, uskossa itseen ja tulevaisuuden 

luottamukseen.  

 Palvelusajan pituus oli niin ikään yhteydessä moniin kyselyssä kartoitettuihin osa-alueisiin. 

Myönteisimpiä kokemuksia palvelusajasta oli 12kk palvelevilla ja kielteisimpiä kokemuksia 9kk 

palvelevilla. Sopeutuminen palvelukseen oli vaikeinta 6kk palveleville ja helpointa 12kk palveleville.  

Mieliala, usko itseen ja luottamus tulevaisuuteen heikentyivät useimmin 9kk palvelevilla, kun taas 

ne vahvistuivat useimmin 12kk palvelevilla.  

 Sopeutuminen palvelukseen vaikutti sekä kokonaiskokemukseen palvelusajasta että myös 

kokemukseen palvelusajasta suhteessa omiin ennakko-odotuksiin niin, että ne, joille sopeutuminen 

oli helppoa, kokivat palveluksen myönteisempänä kuin ne, joille sopeutuminen oli vaikeaa. 

Palvelukseen helposti sopeutuminen edesauttoi myös mielialan, uskon itseen ja tulevaisuuden 

luottamuksen kohentumista. Sopeutuminen oli useimmin helppoa itseensä myönteisesti 

suhtautuville, heinäkuussa palveluksensa aloittaneille, 12kk palveleville ja naisille. 

 Ryhmähenki vaikutti niin ikään sekä kokonaiskokemukseen palvelusajasta että myös kokemukseen 

palvelusajasta suhteessa omiin ennakko-odotuksiin niin, että ne, jotka kokivat ryhmähengen 

hyväksi, kokivat palveluksen myönteisempänä kuin ne, jotka kokivat ryhmähengen heikommaksi.  

Ryhmähengen hyväksi kokeneilla myös mieliala, usko itseen ja luottamus tulevaisuuteen kohenivat 

useimmin. Ryhmähengen hyväksi kokivat useimmin myönteisesti itseensä suhtautuneet, 

heinäkuussa palveluksensa aloittaneet, 12kk palvelleet ja miehet.  

 Kokemus palkatun henkilöstön toiminnasta vaikutti niin ikään sekä kokonaiskokemukseen 

palvelusajasta että myös kokemukseen palvelusajasta suhteessa omiin ennakko-odotuksiin niin, 

että ne, jotka kokivat palkatun henkilöstön toiminnan myönteisenä, kokivat myös palveluksen 

myönteisempänä kuin ne, jotka kokivat palkatun henkilöstön toiminnan kielteisenä. Toiminnan 

myönteiseksi kokeneilla myös mieliala, usko itseen ja luottamus tulevaisuuteen kohenivat 

useimmin. Palkatun henkilöstön toiminnan useimmin myönteiseksi kokivat myönteisesti itseensä 

suhtautuneet, heinäkuussa palveluksensa aloittaneet ja 12kk palvelleet.  

 Myönteinen kokonaiskokemus palvelusajasta oli useammin heinäkuussa palveluksensa 

aloittaneilla, 12kk palvelevilla, naisilla, itseensä myönteisesti suhtautuneilla ja paljon tukea 

läheisiltään saaneilla.  

 Kokonaiskokemus palvelusajasta osoittautui omia ennakko-odotuksia myönteisemmäksi 

useammin heinäkuussa palveluksensa aloittaneilla, 12 kk palvelevilla, itseensä myönteisesti 

suhtautuneilla ja paljon tukea läheisiltään saaneilla.  

 



Liite 1. Kyselylomake 
 

TAUSTATIEDOT 

1. Ikä A. 18 v. 

 B. 19 v. 

 C. 20 v. 

 D. 21 v.  

 E. 22 v. 

 F. 23 v. 

 G. 24 v. tai sen yli 

2. Sukupuoli A. nainen 

 B. mies 

3. Mistä koulusta sinulla on päättötodistus? A. peruskoulu 

        (Valitse se, mistä sinulla on ylin tutkinto) B. ammattioppilaitos 

 C. lukio 

 D. ammattioppilaitoksen ja lukion yhdistelmä 

 E. ammattikorkeakoulu 

 F. korkeakoulu / yliopisto 

4. Opiskelutilanteesi? A. opiskelen, opintoni ovat kesken tai 

 minulla on opiskelupaikka odottamassa 

 B. luen parhaillaan pääsykokeisiin / pyrin saamaan 

opiskelupaikan 

 C. en opiskele enkä pyri opiskelemaan  

5. Työtilanteesi? A. minulla on työpaikka odottamassa 

B. haen työtä koko ajan aktiivisesti 

C. minulla ei ole työpaikkaa 

6. Oletko seurustellut jossain vaiheessa? A. kyllä 

B. en 

7. Seurusteletko tällä hetkellä? A. kyllä 

 B. en 

8. Jos seurustelet tällä hetkellä, oletko tyytyväinen 

suhteeseesi? 

A. erittäin tyytyväinen 
B. melko tyytyväinen 
C. en kovin tyytyväinen 
D. en ollenkaan tyytyväinen 

9. Kestääkö varusmiespalveluksesi? A. 6 kk 

 B. 9 kk 

 C. 12 kk 

 

NÄKEMYS OMASTA ITSESTÄ 

Tarkista, että olet rivillä 10! 

 ihan samaa mieltä = A 
lähes samaa mieltä = B 

hieman eri mieltä = C 
ihan eri mieltä = D 

10. Olen saavuttanut itselleni asettamiani tavoitteita A        B        C        D 

11. Olen tällä hetkellä tyytyväinen itseeni enkä tavoittele muutoksia A        B        C        D 
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12. Uskon siihen, että voin vaikuttaa kehitykseeni A        B        C        D 

13. Minulla on vahva tahto A        B        C        D 

14. Suhtaudun asioihin luottavaisesti A        B        C        D 

15. Pystyn toteuttamaan sen, minkä asetan tavoitteeksi A        B        C        D 

16. Omat kykyni ja ponnisteluni ovat ratkaisevia menestyksessäni A        B        C        D 

 

17. Kuinka usein sinulla on sellainen tunne, ettet oikeastaan välitä siitä, mitä ympärilläsi 
tapahtuu? 

 ei koskaan     A   -   B   -    C   -    D   -   E        hyvin usein 

18. Oletko joskus pettynyt ihmisiin, joihin luotit? 

                                                                           en koskaan      A   -   B   -    C   -    D   -   E        jatkuvasti 

19. Millainen on tähänastinen elämäsi ollut? 

                 täysin vailla selvää      A   -   B   -    C   -    D   -   E        sen tarkoitus ja päämäärät ovat       
                                  tarkoitusta                                                                              täysin selvät 

20. Kuinka usein sinusta tuntuu, että sinua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti? 

                    ei koskaan        A   -   B   -    C   -    D   -   E        hyvin usein 

21. Kuinka usein ajatuksesi ja tunteesi ovat oikein sekaisin? 

                     ei koskaan       A   -   B   -    C   -    D   -   E        hyvin usein 

22. Kuinka usein koet, että tunteesi ovat ristiriidassa keskenään? 

                    ei koskaan       A   -   B   -    C   -    D   -   E        hyvin usein 

23. Kun jotain tapahtuu, oletko yleensä todennut, että  

olit yli- tai aliarvioinut      A   -   B   -    C   -    D   -   E        näit asian oikeassa   
                                           asian merkityksen                                                                    mittakaavassa 

24. Kuinka usein sinulla on sellainen tunne, ettet voi olla varma, kykenetkö pitämään asiat 
              hallinnassasi? 

                  ei koskaan         A   -   B   -    C   -    D   -   E        hyvin usein 

25. Kuinka selkeitä ovat tulevaisuuttasi koskevat suunnitelmat? 

Erittäin epämääräiset      A   -   B   -    C   -    D   -   E        erittäin selkeät 

 

 
PARISUHDE 

 

Tässä selvitetään ajatuksiasi siitä, mitä mielestäsi parisuhteeseen kuuluu. Se ei haittaa, vaikket olisi koskaan seurustellut, sillä nyt 
ollaan kiinnostuneita VAIN siitä, miten ajattelet parisuhteesta. 

 
Tarkista, että olet rivillä 26! 

                                                                                 
 

Minun mielestäni parisuhteessa… 
 

ihan samaa mieltä = A 
lähes samaa mieltä = B 
hieman eri mieltä = C 

ihan eri mieltä = D 

26. on parempi olla hiljaa monista tunteistaan A        B        C        D 

27. asioista voi olla eri mieltä A        B        C        D 

28. riidellessä saa mitätöidä, nimitellä tai nöyryyttää A        B        C        D 

29. sitoutuminen tarkoittaa toisen omistamista A        B        C        D 

30. toiseen sitoutuessaan menettää itsenäisyytensä A        B        C        D 



54 
 

31. voidaan määrätä ja pakottaa  (esim. kotityöt, seksi) A        B        C        D 

32. kiukkuisena saa töniä, potkia, lyödä tmv. A        B        C        D 

33.  riita päättyy usein mököttämiseen tai itkuun A        B        C        D 

34. saa uhkailla ja kiristää, jos sillä saavuttaa haluamansa A        B        C        D 

35. molemmat ovat suhteessa yhtä tärkeitä A        B        C        D 

36.  molempien toiveet huomioidaan A        B        C        D 

37. kumppani kannustaa ja rohkaisee A        B        C        D 

38. suunnitellaan ajankäyttöä yhdessä A        B        C        D 

39. on aikaa myös omille ystäville ja harrastuksille A        B        C        D 

40. kontrolloidaan toisen menemisiä A        B        C        D 

41. seksillä on hyvä kiristää tai lahjoa A        B        C        D 

42. seksi aiheuttaa suorituspaineita A        B        C        D 

43. saa olla oma itsensä seksuaalisesti A        B        C        D 

  
Tässä selvitetään kokemuksiasi siitä, miten asiat toteutuvat omassa parisuhteessasi. 

 Jos et seurustele juuri nyt, mieti viimeisimpää suhdettasi. 

 Jos et ole vielä seurustellut, jätä tämä osio täyttämättä ja siirry suoraan kysymykseen 62. 

 

Tarkista, että olet rivillä 44! 

                                                                                 
 

Nykyisessä (tai viimeisimmässä) suhteessani… 
 

Tämä toteutuu… 
aina = A 
usein = B 
joskus = C 

ei koskaan = D 

44. on parempi olla hiljaa monista tunteistaan A        B        C        D 

45. asioista saa olla eri mieltä A        B        C        D 

46. riidellessä mitätöidään, nimitellään tai nöyryytetään A        B        C        D 

47. on tunne, että sitoutuminen tarkoittaa toisen omistamista A        B        C        D  

48. toiseen sitoutuessani menetin itsenäisyyteni A        B        C        D 

49. määrätään ja pakotetaan (esim. kotityöt, seksi) A        B        C        D 

50. kiukkuisena voidaan töniä, potkia, lyödä tmv. A        B        C        D 

51.  riita päättyy mököttämiseen tai itkuun A        B        C        D 

52. voidaan uhkailla ja kiristää, jos sillä saavutetaan haluama A        B        C        D 

53. molemmat ovat suhteessa yhtä tärkeitä A        B        C        D 

54.  molempien toiveet huomioidaan A        B        C        D 

55. kumppani kannustaa ja rohkaisee A        B        C        D 

56. suunnitellaan ajankäyttöä yhdessä A        B        C        D 

57. on aikaa myös omille ystäville ja harrastuksille A        B        C        D 

58. kontrolloidaan toisen menemisiä A        B        C        D 

59. seksillä on hyvä kiristää tai lahjoa A        B        C        D 

60. seksi aiheuttaa suorituspaineita A        B        C        D 

61. saa olla oma itsensä seksuaalisesti A        B        C        D 
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KYSYMYKSIÄ VARUSMIESPALVELUSAIKAAN LIITTYEN 

Tarkista, että olet rivillä 62! 

 ihan samaa mieltä = A 
lähes samaa mieltä = B 
hieman eri mieltä = C 

ihan eri mieltä = D 

62. Sopeutuminen varusmiespalvelukseen oli helppoa A       B      C      D 

63. Henkilökunnan toiminta edesauttoi alkuvaiheen sopeutumista A       B      C      D 

64. Henkilökunta ymmärsi huoliani (esim. parisuhteen kestäminen, suhde ystäviin…) 
ja tarjosi tukeaan 

A      B      C      D 

65. Ryhmään syntyi nopeasti hyvä me-henki A       B      C      D 

66. Kouluttajien toiminta on ollut pääosin tasapuolista A       B      C      D 

67. Kouluttajien toiminta on ollut pääosin yksilöllisyyttä ja erilaisuutta hyväksyvää ja 
arvostavaa 

A       B      C      D 

68. Kouluttajien toiminta on ollut pääosin kannustavaa ja motivoivaa A       B      C      D 

69. Kouluttajien toiminta on ollut pääosin itsetuntoani vahvistavaa A       B      C      D 

70. Kouluttajilta saatu palaute on ollut pääosin rakentavaa A       B      C      D 

71. Nykyiseltä ryhmältä saa tukea ja kannustusta A       B      C      D 

 

72. Onko mielialasi yleisesti ottaen A. parantunut 
B. heikentynyt 
C. pysynyt ennallaan 

73. Onko usko itseesi ja mahdollisuuksiisi A. parantunut 
B. heikentynyt 
C. pysynyt ennallaan 

74.  Suhtaudutko tulevaisuuteesi  A. luottavaisemmin kuin aiemmin 
B. vähemmän luottavaisesti kuin aiemmin 
C. samalla tavalla kuin ennenkin 

75. Jos olet seurustellut palveluksesi aikana A. suhde on kestänyt palveluksen 
B. suhde ei ole kestänyt palvelusta 
C. suhde olisi loppunut muutenkin 
D. en ole seurustellut 

76. Onko suhde kumppaniin palveluksen aikana A. parantunut     
B. vaikeutunut 
C. pysynyt ennallaan 
D. ei koske minua, koska en ole seurustellut 

 

77. Koetko saaneesi kumppaniltasi ymmärrystä ja tukea 
palvelusaikana 

A. kyllä, paljon 
B. kyllä, joskus 
C. en 
D. ei koske minua, koska en ole seurustellut 

78. Ovatko suhteet perheenjäseniin A. parantuneet 
B. heikentyneet 
C. pysyneet ennallaan 

79. Koetko saaneesi perheenjäseniltäsi ymmärrystä ja 
tukea palvelusaikana 

A. kyllä, paljon  
B. kyllä, joskus 
C. en 

80. Ovatko suhteet ystäviisi A. parantuneet 
B. heikentyneet 
C. pysyneet ennallaan 
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81. Koetko saaneesi ystäviltäsi ymmärrystä ja tukea 
palvelusaikana 

A. kyllä, paljon 
B. kyllä, joskus 
C. en 

82. Onko päihteiden käyttösi palveluksen aikana 
 

A. lisääntynyt 
B. vähentynyt 
C. pysynyt ennallaan 

83. Onko palvelusaika kokonaisuutena mielestäsi ollut A. pääsääntöisesti myönteinen kokemus 
B. enemmän myönteinen kuin kielteinen kokemus 
C. yhtä paljon myönteinen ja kielteinen kokemus 
D. enemmän kielteinen kuin myönteinen kokemus 
E. pääsääntöisesti kielteinen kokemus 

84. Onko palvelusaika verrattuna ennakko-odotuksiisi 
kokonaisuutena ollut 

A. selkeästi odotuksia myönteisempi kokemus  
B. vähän odotuksia myönteisempi kokemus  
C. kutakuinkin sellainen kuin odotin 
D. vähän odotuksia kielteisempi kokemus  
E. selkeästi odotuksia kielteisempi kokemus  
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