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1. Yhteistyöhankkeen tausta, tavoitteet ja kokonaisuus 
 

Puolustusvoimat ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) isä-hanke (2010–2013) ovat tehneet yhteistyö-

tä, jonka tarkoituksena on vahvistaa varusmiesten hyvinvointia ja elämänhallintavalmiuksia niin palvelus-

aikana kuin elämässä muutenkin. Kokonaistavoitteena on varusmiesten hyvinvoinnin tukeminen ja vahvis-

taminen niin, että jokainen varusmies voisi lähteä palveluksesta vahvempana ja eheämpänä kuin on sinne 

tullut. Yhteistyövaruskuntina ovat toimineet Satakunnan Lennosto, Ilmavoimien Teknillinen Koulu ja 

Pohjois-Karjalan Prikaati. Yhteistyötä on tehty myös Kainuun Prikaatin ja Karjalan Lennoston kanssa. 

 

Yhteistyömme aluksi laadittiin laaja kysely, jossa kartoitettiin varusmiesten näkemystä omasta itsestään, 

tuen saantia läheisiltä, parisuhdetta, palvelusajan vaikutuksia ja kokemuksia sekä näiden keskinäisiä yhteyk-

siä. Kyselyyn on vastannut yli 1 500 varusmiestä. Tulosten pohjalta kehitettiin ja pilotoitiin varusmiesten 

hyvinvointia tukeva ja vahvistava kokonaispaketti, joka koostuu varusmiesten, varusmiesjohtajien ja palka-

tun henkilöstön koulutuksista. Koulutuksissa on kohdattu yli 3 000 varusmiestä, 250 palkatun henkilöstön 

jäsentä, 100 varusmiesjohtajaa ja 100 varusmiesten kumppania. Koulutuspaketteja voidaan käyttää 

kokonaisina tai niistä valittavina moduuleina. 

 

Alla olevaan kuvioon on koottu 

 kyselyn tuloksissa esiin nousseet varusmiehen hyvinvointiin yhteydessä olevat tekijät 

 toimenpiteet, joilla näihin pyritään vaikuttamaan vahvistavasti sekä 

 myönteiset vaikutukset, joita tavoitellaan. 

 

Varusmiehen näkemys omasta itsestään, tuen saanti läheisiltä ja mahdollinen parisuhde ovat yhteydessä 

palvelukseen sopeutumiseen, ryhmäytymiseen ja kokemuksiin palkatun henkilökunnan toiminnasta. Nämä 

kaikki yhdessä näyttävät vaikuttavan mielialaan, uskoon itseen ja tulevaisuuteen sekä kokonaiskokemuk-

seen palveluajasta. 
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2. Yhteistyöhankkeen aikana kehitetyt koulutuspaketit 
 
Koulutuspaketit eivät ole olleet opettamista tai valistamista vaan asioiden tietoiseksi ja näkyväksi tekemistä 

ja ajattelemaan herättelyä. Kaikkien koulutuspakettien pohjan muodostavat varusmiesten kyselyiden 

tulokset. Koulutuksissa käytetyt diapaketit kommentteineen esitellään liitteissä 1 ja 2. Koulutuspaketteja, 

niiden osia tai niistä heränneitä ajatuksia saa vapaasti hyödyntää ja tarvittaessa muokata itselleen ja / tai 

koulutustilanteisiin paremmin sopiviksi. 

 

2.1 Varusmiesten koulutus 

Tavoitteena on vahvistaa varusmiesten myönteistä näkemystä itsestään, herätellä heitä tiedostamaan 

yhteys oman toimintansa ja hyvinvointinsa välillä, tukea sosiaalisia suhteita sekä lisätä valmiuksia hyvään ja 

tasapainoiseen parisuhteeseen. Lähtökohtana koulutuksessa on em. asioiden näkyväksi ja tietoiseksi 

tekeminen ja sitä kautta oman ajattelun heräämisen mahdollistaminen. 

 

Koulutuksen rungon muodostaa varusmiesten kyselyn osuus, jonka teemoina ovat näkemys omasta itsestä, 

palvelusajan vaikutukset hyvinvoinnille, (päihteet, jos aikataulu sallii) ja parisuhde sekä näiden asioiden 

keskinäiset yhteydet. 

Tervettä itsetuntoa pyritään vahvistamaan herättelemällä miettimään, millaisena itsensä näkee, tunnista-

maan omia vahvuuksiaan ja arvostamaan itseään sellaisena kuin on. Yleistä hyvinvointia, jaksamista ja elä-

mänhallintavalmiuksia pyritään vahvistamaan tekemällä näkyväksi omien vaikutusmahdollisuuksien kuten 

omien valintojen, suhtautumistapojen ja asennoitumisen merkitys omalle hyvinvoinnille. Sosiaalisten suh-

teiden ylläpitoa tuetaan korostamalla toimivan ja vastavuoroisen vuorovaikutuksen merkitystä. Parisuhdet-

ta käsitellään nostamalla esiin kyselyissä ilmenneitä tyypillisiä parisuhteen solmukohtia ja herätellään miet-

timään keinoja niiden ratkaisemiseen ja sitä kautta hyvän parisuhteen ylläpitämiseen. Yhdessä mietitään 

myös terveen parisuhteen elementtejä ja rohkaistaan tarkastelemaan myös omaa parisuhdetta avoimen 

rakentavasti. Myös sitä korostetaan, että jokaisella on oikeus huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja vastuu 

siitä, mitä ihmissuhteissaan suostuu sietämään. 

Koulutuksesta on pyritty luomaan mahdollisimman vuorovaikutteinen ja ilmapiiriltään rento ja avoin. Haas-

teita koulutukselle ovat luoneet koulutettavien varusmiesten suuri lukumäärä, koulutukselle varatun ajan 

rajallisuus, kouluttajiin liittyvät ennakkoluulot ja se, että osa käsiteltävistä asioista oli aika abstrakteja. Va-

rusmiesten lukumäärä koulutuksissa on vaihdellut 50 ja 120 välillä. Varusmiehiä on osallistettu koulutuk-

sessa parikeskusteluin, äänestyksin ja yleiseen keskusteluun mukaan ottaen. Koulutus on edennyt seuraa-

vasti: ensin jokainen käsiteltävä teema on alustettu lyhyesti, siitä on keskusteltu pareittain ja yhdessä, ajoit-

tain asiasta on äänestetty ja lopuksi näytetty kyselyiden tulokset ko. teemaan liittyen.  Tulosten esittäminen 

koulutustilaisuuksissa on lisännyt viestin uskottavuutta ja auttanut viemään asiat lähemmäksi varusmiesten 

omaa arkea. 

Koulutukselle on varattu aikaa 1─1,5 tuntia. Aikataulun tiukkuudesta johtuen koulutuksen runko on hiotta-

va selkeäksi ja loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi, eikä ”turhalle” rönsyilylle ole aikaa. Positiivista tiukas-

sa aikataulussa on se, että koulutus pysyy intensiivisenä ja sen punainen lanka selkeästi näkyvänä. Koulu-

tuskokemusten ja saadun palautteen perusteella koulutukset ovat onnistuneet olosuhteet huomioon 

ottaen hyvin. (Koulutuksessa käytetty diasarja kommentteineen liitteessä 1.) 
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Pääpaino koulutuksessa on omaan hyvinvointiin liittyvien asioiden näkyväksi ja tietoiseksi tekemisessä ja 

ajattelemaan herättelyssä. 

 

2.2 Varusmiesjohtajien koulutus 

Tavoitteena on tehdä näkyväksi varusmiesjohtajien merkityksellinen rooli alokkaiden hyvinvoinnille ja 

osoittaa varusmiesjohtajien mahdollisuus alokkaiden hyvinvoinnin tukemiseen ja vahvistamiseen. 

Varusmiesjohtajien koulutuksesta on kaksi eri versiota: paketti niille varusmiesjohtajille, jotka ovat 

osallistuneet edellä kuvattuun VM-koulutukseen ja paketti niille, jotka eivät ole siihen osallistuneet. 

Molemmissa paketeissa käydään aluksi keskustellen läpi näkemys omasta itsestä, tuen saanti läheisiltä ja 

parisuhde. Jos varusmiesjohtajat ovat osallistuneet aiempaan koulutukseen, pääpaino on em. asioiden yh-

teydestä alokkaan hyvinvointiin ja varusmiesjohtajan mahdollisuuksista tukea sitä. Jos varusmiesjohtajat 

eivät ole osallistuneet aiempaan koulutukseen, asiat on käyty läpi tarkemmin ja osoitettu niiden yhteys 

myös heidän omaan hyvinvointiinsa. Tämän jälkeen on käyty läpi kokemuksia sopeutumisesta, ryhmäytymi-

sestä ja kouluttajien toiminnasta sekä niiden yhteydestä varusmiesten jaksamiseen ja hyvinvointiin, näke-

mykseen omasta itsestä ja kokonaiskokemukseen palvelusajasta. 

Koulutuksen toisessa osassa varusmiesjohtajat on jaettu 3─5 hengen ryhmiin, jossa he SWOT-analyysia tu-

kena käyttäen ovat pohtineet omia henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä ympäristön luomia 

mahdollisuuksia ja uhkia toimia varusmiesten hyvinvointia vahvistavasti. Ryhmätyöt on purettu auki yhdes-

sä keskustellen. 

Koulutuksen onnistumiselle oleellista on ollut luottamuksellisen, vuorovaikutuksellisen ja avoimen ilma-

piirin saavuttaminen. Siinä onnistumista on tukenut koulutuksen tavoitteiden selkeä auki puhuminen, vai-

tiolovelvollisuudesta yhdessä sopiminen, kouluttajina toimivien hanketyöntekijöiden ulkopuolisuus ja se, 

ettei palkattua henkilöstöä ole ollut paikalla. Koulutuksen kesto on ollut 1,5─2 tuntia ja sen riittävyyteen on 

vaikuttanut ryhmän koko ja osallistuminen aiempaan koulutukseen. Varusmiesjohtajien määrä koulutuk-

sissa on vaihdellut 10 ja 25 välillä. Ne koulutukset, joissa palkattua henkilöstöä ei ole ollut paikalla, ovat 

olleet selkeästi vuorovaikutuksellisempia ja avoimempia ja onnistuneet siis paremmin kuin koulutukset, 

joissa palkatun henkilöstön edustaja on ollut läsnä. (Koulutuksessa käytetty diasarja kommentteineen 

liitteessä 2.) 

Pääpaino koulutuksessa on tehdä näkyväksi varusmiesjohtajien merkitys varusmiesten hyvinvoinnille ja 

osoittaa, kuinka pienillä asioilla hyvinvointia voidaan vahvistaa ja tukea. 

 

2.3 Palkatun henkilöstön koulutus 

Tavoitteena on tehdä näkyväksi palkatun henkilöstön merkityksellinen rooli varusmiesten hyvinvoinnille ja 

osoittaa heidän mahdollisuus varusmiesten hyvinvoinnin tukemiseen ja vahvistamiseen.  

Koulutus on kaksiosainen. Koulutuksen ensimmäisessä osassa käydään läpi kyselyiden päätulokset ja niistä 

esiin nousseet varusmiesten hyvinvointiin yhteydessä olevat asiat. Koulutuksessa käsitellään lyhyesti kaikki 

kyselyn pääteemat, koska nekin asiat, jotka eivät suoranaisesti liity palveluksen suorittamiseen (esim. 

parisuhde) ovat kuitenkin osa varusmiesten elämää ja vaikuttavat siten hyvinvointiin myös palvelusaikana. 
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Koulutuksen toisessa osassa palkattu henkilöstö on jaettu pieniin ryhmiin. Ryhmissä he ovat pohtineet omia 

henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä organisaation luomia mahdollisuuksia ja uhkia toimia 

varusmiesten hyvinvointia vahvistavasti. Ryhmätyöt on purettu auki yhdessä keskustellen. 

Palkatun henkilöstön koulutus on kestänyt kokonaisuudessaan noin 3 tuntia, josta tulosten esittely kestää 

1,5 tuntia ja ryhmätyönä tehtävä SWOT-osuus 1,5 tuntia. 

Pääpaino koulutuksessa on tehdä näkyväksi varusmiesten hyvinvointiin yhteydessä olevia asioita ja 

palkatun henkilöstön toiminnan merkitystä varusmiesten hyvinvoinnille sekä osoittaa, kuinka pienillä 

asioilla hyvinvointia voidaan vahvistaa ja tukea. 

 

3. Varusmiesten kyselyiden päätulokset 
 

Varusmiesten kyselyyn on vastannut yhteensä 1 533 varusmiestä. Kysely teetettiin kotiutuville varus-

miehille pari viikkoa ennen heidän kotiutumistaan, useimmiten kuraattorin kotiuttamisoppitunnin 

yhteydessä. Kysely on toteutettu yhteensä viisi kertaa: tammi- ja heinäkuussa 2011 sekä tammi-, huhti- ja 

heinäkuussa 2012 kotiutuneille varusmiehille. Kyselyssä oli yhteensä 84 kysymystä. Kysymyksillä kartoi-

tettiin varusmiesten taustatietoja, näkemystä omasta itsestä, ajatuksia ja kokemuksia parisuhteesta, 

palvelusajan vaikutuksia hyvinvointiin ja päihteiden käyttöön, kokemuksia palvelukseen sopeutumisesta, 

ryhmäytymisestä ja kouluttajien toiminnasta sekä kokemusta palvelusajasta kokonaisuudessaan. 

 

Vuoden 2013 aikana laaditaan koosteraportti, johon kootaan kaikki varusmieskyselyiden vastaukset. Tässä 

raportissa esitellään vain päätulokset. 

 

3.1 Taustatiedot 

Kyselyyn vastanneista 97 % oli 18–21-vuotiaita ja heistä miehiä oli 96 %.  

 

Varusmiehistä reilulla puolella (57 %) oli opiskelu- ja/tai työpaikka odottamassa ja 28 % ilmoitti hakevansa 

aktiivisesti jompaakumpaa. Huolestuttavaa oli, että 15 % (n=230) vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole työ- 

eikä opiskelupaikkaa, eivätkä he ole kumpaakaan edes hakemassa. 
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3.2 Näkemys omasta itsestä 

Varusmiehistä kolme neljästä (74 %) oli tyytyväisiä itseensä, reilu kolmannes (37 %) koki 

itseluottamuksensa vahvaksi ja vajaa neljännes (23 %) elämänhallinnan tunteensa vahvaksi. 

 

Tyytyväisyyttä omaan itseensä kartoitettiin kahdella kysymyksellä. 

 

 
 

Itseluottamusta kartoitettiin viidellä kysymyksellä. 

 

 
 

Elämänhallinnan tunnetta kartoitettiin yhdeksällä kysymyksellä. 

 

 
 

Kokonaisnäkemys omasta itsestä muodostuu tyytyväisyydestä itseen, itseluottamuksesta ja elämänhallin-

nan tunteesta. Eri osiot liittyen näkemykseen itsestä ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Esim. niistä, jotka 

ovat itseensä tyytyväisiä, vain 2 %:lla on heikko itseluottamus ja elämänhallinnan tunne, kun taas niistä, 

jotka eivät ole tyytyväisiä itseensä, näin kokee 19 % vastaajista. Näin ollen vahvistamalla mitä tahansa 

osiota, tulee todennäköisesti vahvistaneeksi kokonaisnäkemystä. 
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3.3 Tuen ja ymmärryksen saanti läheisiltä 

Kyselyssä selvitettiin, kuinka paljon varusmiehet kokevat saavansa tukea ja ymmärrystä perheenjäseniltään, 

ystäviltään ja mahdolliselta kumppanilta. Suurin osa vastaajista (84–92 %) koki saavansa tukea ja 

ymmärrystä läheisiltään ainakin joskus. Kuitenkin osa vastaajista (8-16 %) jäi kokonaan tukea vaille. 

Huolestuttavaa on se, että osa niistä, jotka eivät saaneet tukea perheenjäseniltään, eivät saaneet tukea 

myöskään keneltäkään muulta. 

 

 
 

Miten näkemys omasta itsestä vaikuttaa tuen ja ymmärryksen saantiin? 

 

Myönteisen näkemyksen omaavat varusmiehet kokivat saavansa useammin paljon tukea läheisiltään kuin 

kielteisen näkemyksen omaavat. Tukea kokonaan vaille jäi useammin kielteisen kuin myönteisen 

näkemyksen omaava varusmies. 

 

Tunne tuetuksi ja ymmärretyksi tulemisesta ja näkemys omasta itsestä vaikuttanevat toisiinsa 

vastavuoroisesti. Varusmies, jolla on itsestään kielteinen näkemys, saattaa kokea saavansa tukea 

vähemmän kuin varusmies, jonka näkemys itsestään on myönteinen. Toisaalta varusmiehelle on saattanut 

muodostua kielteinen näkemys itsestään sen takia, että hän on saanut elämässään vain vähän tai ei 

ollenkaan tukea läheisiltään. 
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3.4 Parisuhde 

Neljä viidestä (78 %) vastaajasta oli jossain vaiheessa elämäänsä ollut parisuhteessa ja reilu kolmannes 

(38 %) vastaajista seurusteli kyselyhetkellä. 

Varusmiesten ajatuksia parisuhteista 

 

Tähän kohtaa vastasivat myös ne, joilla ei vielä omakohtaisia kokemuksia parisuhteesta ollut. Tulosten 

mukaan varusmiehillä ei ole selkeää näkemystä ja ymmärrystä siitä, mitä elementtejä terveeseen 

parisuhteeseen kuuluu. Esim. noin joka viidennen vastaajan mielestä oli ihan ok, että sitoutuessaan 

parisuhteeseen menettää oman itsenäisyytensä, kontrolloidaan toisen menemisiä ja on parempi olla omista 

tunteista hiljaa. 

 

 

Varusmiesten kokemuksia parisuhteista 

 

Tähän osioon vastasivat ne varusmiehet, jotka olivat seurustelleet tai seurustelivat parhaillaan.  

 

Lähes kolme neljästä oli kokenut, että parisuhteessa on parempi olla hiljaa tunteistaan ja että käytännössä 

riita päättyy mököttämiseen tai itkuun. Kaksi kolmesta kertoi, että toisen menemisiä kontrolloitiin. Yli 

puolet piti sitoutumista toisen omistamisena ja/tai koki itse menettävänsä itsenäisyytensä. Joka toisessa 

suhteessa mitätöitiin ja nöyryytettiin ja joka kolmannessa uhkailtiin, kiristettiin, määrättiin ja pakotettiin. 

Peräti joka neljäs vastaajista sanoi, että parisuhteessa käydään toiseen kiinni fyysisesti. 
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Kokemuksia parisuhteista, joihin ollaan tyytyväisiä 

 

Neljä viidestä vastaajasta kertoi olevansa suhteeseensa tyytyväinen, mutta joka viides vastaaja eli 

parisuhteessa, johon ei ollut tyytyväinen. 

 

Alla olevassa taulukossa on suhteisiinsa tyytyväisten vastaukset. Kahdessa kolmesta suhteesta riidan 

sopimisessa rakentavasti on ongelmaa, on parempi olla hiljaa tunteistaan ja toisen menemisiä 

kontrolloidaan. Joka toinen kokee, että sitoutuessaan omistaa toisen ja/tai menettää oman itsenäisyytensä. 

Kahdessa viidestä suhteesta mitätöidään ja nöyryytetään, joka kolmannessa uhkaillaan, kiristetään, 

määrätään ja pakotetaan ja yli joka viidennessä käydään toiseen fyysisesti kiinni. 
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Miten näkemys omasta itsestä vaikutti parisuhteen laatuun? 

 

Myönteisen näkemyksen omaavilla kokemukset parisuhteesta olivat positiivisempia kuin kielteisen 

näkemyksen omaavilla. Kielteisen näkemyksen omaavilla oli negatiivisia kokemuksia parisuhteessa 

keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin myönteisen näkemyksen omaavilla. 

 

 
 

3.5 Palvelusajan vaikutuksia mielialaan, uskoon itseen ja tulevaisuuteen 

Puolella varusmiehistä (48–55 %) palvelusaika ei ollut vaikuttanut mielialaan, uskoon itseen ja 

tulevaisuuteen. Neljänneksellä (24–28 %) mieliala ja luottamus tulevaisuuteen ja kolmanneksella (33 %) 

usko itseen oli kohentunut. Neljänneksellä (28 %) mieliala ja kuudenneksella (17 %) luottamus 

tulevaisuuteen ja usko itseen oli heikentynyt. 

 

 

Miten näkemys omasta itsestä vaikuttaa mielialaan, uskoon itseen ja tulevaisuuteen? 

 

Myönteisen näkemyksen omaavilla mieliala, usko itseen ja luottamus tulevaisuuteen oli kohentunut 

useammin ja heikentynyt harvemmin kuin kielteisen näkemyksen omaavilla. 
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3.6 Palvelukseen sopeutuminen, ryhmäytyminen ja kokemus palkatun henkilöstön toiminnasta  

Sopeutuminen oli melko helppoa kahdelle kolmasosalle (63 %) vastaajista. Ryhmähenkeen tyytyväisiä oli 

neljä viidestä (79–80 %) vastaajista. Vastaajista puolet (51 %) piti henkilökunnan toimintaa sopeuttamista 

edesauttavana ja reilu kolmannes (37 %) koki henkilökunnan ymmärtävän huolia. Kouluttajien toimintaa 

piti myönteisenä 58–70 % vastaajista. Useimmin myönteisenä pidettiin kouluttajien tapaa antaa palautetta 

(70 %) ja harvimmin toimintaa pidettiin itsetuntoa vahvistavana (58 %). 
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Miten näkemys omasta itsestä vaikuttaa sopeutumiseen, ryhmäytymiseen ja kokemukseen palkatun 

henkilöstön toiminnasta? 

 

Ne, joilla oli myönteinen näkemys itsestään, kokivat sopeutumisen helpoksi, ryhmähengen hyväksi ja 

henkilökunnan toiminnan myönteiseksi useammin kuin ne, joilla oli kielteinen näkemys itsestään. 

 

 

 

Ne, joilla oli myönteinen näkemys itsestään, kokivat kouluttajien toiminnan useammin myönteisenä kuin 

ne, joiden näkemys itsestään oli kielteinen. 

 

 

 

3.7 Kokonaiskokemus palvelusajasta 

Puolet varusmiehistä (49 %) koki palvelusajan enemmän myönteisenä kuin kielteisenä ja reilu neljännes (28 

%) piti palvelusta enemmän kielteisenä kuin myönteisenä kokemuksena. 
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Miten sopeutuminen, ryhmäytyminen ja kokemus henkilökunnan toiminnasta vaikuttaa kokemukseen 

palvelusajasta? 

 

Ne, joiden mielestä sopeutuminen palvelukseen oli ollut helppoa ja jotka olivat tyytyväisiä ryhmähenkeen, 

kokivat palvelusajan kokonaisuutena useammin myönteisenä ja harvemmin kielteisenä kuin ne, joiden 

sopeutuminen palvelukseen oli ollut hankalaa ja jotka eivät olleet tyytyväisiä ryhmähenkeen. 

 

 
 

Ne, jotka kokivat henkilökunnan auttavan sopeutumisessa ja ymmärtävän huolia, kokivat palvelusajan 

useammin myönteisenä ja harvemmin kielteisenä kuin ne, jotka kokivat, ettei henkilökunta auta 

sopeutumisessa eikä ymmärrä huolia. 
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Ne, jotka kokivat kouluttajien toiminnan myönteisenä, pitivät palvelusaikaa useammin myönteisenä ja 

harvemmin kielteisenä kokemuksena kuin ne, jotka kokivat toiminnan kielteisenä. Eniten vaikutusta oli sillä, 

kokiko kouluttajien toiminnan itsetuntoa vahvistavana ja kannustavana. 

 

 

Miten näkemys omasta itsestä vaikuttaa kokemukseen palveluajasta? 

 

Ne, joilla oli myönteinen näkemys itsestään, kokivat palveluksen useammin myönteisenä ja harvemmin 

kielteisenä kuin ne, joiden näkemys itsestään oli kielteinen. 

 

 
 

3.8 Koonti päätuloksien merkityksestä 

Alla olevan kuvion mukaisesti kaikki osiot vaikuttavat kaikkeen. 

 

Esimerkiksi kokonaiskokemukseen palvelusajasta vaikuttaa se, miten varusmies on palvelukseen 

sopeutunut ja millaisena hän kokee palkatun henkilöstön toiminnan. Toisaalta sekä sopeutumiseen että 

kokemukseen palkatun henkilöstön toiminnasta vaikuttaa se, millainen näkemys varusmiehellä omasta 

itsestään on. Näkemykseen omasta itsestä taas vaikuttaa mm. se, millaisia ihmissuhteita varusmiehellä 

siviilissä on. 
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Vaikuttamalla myönteisesti mihin tahansa varusmiehen hyvinvointiin yhteydessä olevaan tekijään, 

vaikuttaa samalla myönteisesti hänen kokonaishyvinvointiinsa. Näin ollen pienikin myönteinen muutos voi 

aikaansaada suuria vaikutuksia. 
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Liite 1. Koulutuspaketti varusmiehille: diat ja koulutustapa 
 

  

Hyvinvointia 

itselle, 
parisuhteelle 

ja 
palvelusaikaan

Maaret  Vuorenmaa ja Risto Tervonen

Mitkä tekijät vaikuttivat omaan hyvinvointiin, parisuhteeseen 

ja palvelusaikaan vuonna 2010, 2011 ja 2012 palvelleiden 

varusmiesten mielestä?

Vastaajia: yhteensä 1 533

• Syksy 2010 : yhteensä 371

• Kesä 2011:  yhteensä 87

• Syksy 2011: yhteensä 445

• Kevät  ja kesä 2012:  Yhteensä 630

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 2

Vuosina 2010, 2011 ja 2012 palvelleiden mielestä

hyvinvointiin ja jaksamiseen
palvelusaikana vaikutti

Kohentavasti Heikentävästi

Myönteinen näkemys itsestä 

Tuen ja ymmärryksen saanti 
läheisiltä 

eli 
toimivat ja vastavuoroiset 

ihmissuhteet!

Kielteinen näkemys itsestä 

Läheisiltä vaille tukea ja 
ymmärrystä vaille jääminen 

3

Dia 1 

Käyttämämme otsikko, joka kuvaa koulutuksen sisällön. 

Dia 3 

- Kaikkiin kyselyssä kysyttyihin asioihin positiivisesti 

vaikutti myönteinen näkemys omasta itsestä sekä 

toimivat ja vastavuoroiset ihmissuhteet 

- Tämän(kin) takia omaa itseään kannattaa pohdiskella, 

pyrkiä näkemään itsensä myönteisessä valossa ja 

suhtautumaan elämään myönteisesti. 

Dia 2 

- Kerromme toteutetuista varusmieskyselyistä, joiden 

pohjalta koulutuspaketit on rakennettu. 

- Kyselyt on toteutettu palveluksen lopulla, usein 

kuraattorin kotiuttamisoppitunnin yhteydessä. 

- Kiinnitämme kuulijoiden huomion siihen, että tulokset 

on saatu kuulijoiden vertaisilta eli samassa elämän-

tilanteessa olleilta. Muutkin ovat samankaltaisia 

asioita pohtineet, joten kuulija ei ole yksin omien 

ajatustensa kanssa, vaikka siltä joskus saattaa tuntua. 

- Koulutuspaketin tarkoituksena on käydä läpi merki-

tyksellisimmät kyselyssä esiin nousseet varusmiesten 

hyvinvointiin yhteydessä olevat asiat. 
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Mihin kaikkeen myönteinen näkemys omasta 
itsestä vaikutti kohentavasti?

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 4

• Opiskelu- ja työpaikan saantiin

• Parisuhteen kestämiseen ja laatuun

• Palvelukseen sopeutumiseen

• Kavereiden saantiin

• Mielialaan

• Uskoon itseen ja omaan tulevaisuuteen

• Kokemukseen palkatun henkilöstön toimintatavoista

• Kokonaiskokemukseen palvelusajasta

Mikä ihmeen näkemys omasta itsestä?

Se tarkoittaa mm.

• Tyytyväisyyttä omaan itseen sellaisena kuin on

• Riittävää ja tervettä itseluottamusta

• Elämänhallinnan tunnetta

Maaret Vuorenmaa jja Risto Tervonen

5

Olenko itseeni tyytyväinen sellaisena kuin olen?

• Olenko sellainen kuin haluaisinkin olla?

• Olen tyytyväinen itseeni, koska…

• Olen saavuttanut monia 

itselleni asettamiani tavoitteita, mm…

Maaret Vuorenmaa  ja Risto Tervonen
6

Dia 4 

- Eli mitä myönteisemmin vastaaja itsestään ajatteli, 

sitä paremmin hänen asiansa, ihmissuhteensa yms. 

olivat. 

- Ne, joilla oli myönteinen näkemys itsestään, kokivat 

usein myös muiden ihmisten toiminnan myönteisem-

pänä. 

- Korostamme kuitenkin myös sitä, että jos kokee epä-

asiallista kohtelua (liittyy kokemukseen henkilöstön 

toimintatavoista) elämässään, ei kyse tietenkään ole 

vain omasta asennoitumisesta! 

. 

Dia 5 

- Avaamme tätä melko abstraktilta kuulostavaa 

käsitettä. 

- Kyselyssä kartoitettiin näitä kolmea kokonaisuutta, 

mutta toki käsitteeseen voi liittyä muitakin asioita. 

- Pyrimme puhumaan asioista hyvin maanläheisesti ja 

konkreettisesti, jotta asia ei jäisi epämääräiseksi ja 

etäiseksi vaan, että se tuntuisi ”omalta”. 

Dia 6 

- Kysymme satunnaisesti kuulijoilta: ”Oletko 

tyytyväinen itseesi?” 

- Useimmiten vastauksiksi tulee: ”joo”… 
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Tyytyväisyys itseen (%)
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Luotanko itseeni?

• Olen tosi hyvä…

• Heikoimpia puoliani ovat…

• Arvostan itseäni, koska…

• Pärjään elämässäni, koska…

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 8

Itseluottamuksen taso (%)

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 9

34

37

36

58

52

55

8

11

9

2010

2011

2012

vahva keskimääräinen heikko

Dia 7 

- Vaikka asia siis saattaa tuntua itsestään selvältä, se ei 

kuitenkaan ole sitä. 

- Viimeistään tässä kohtaa kerromme, että kyselyssä 

asioista ei kysytä suoraan, vaan siinä selvitetään ko. 

käsitettä johdattelevilla kysymyksillä. 

- Näiden vastausdiojen pointti ei ole jokin tietty vas-

tausprosentti vaan se, että jokaisen luvun takana on 

joukko eläviä ihmisiä. 

- Mihin ryhmään kukin meistä haluaa kuulua? 

Dia 8 

- Muutama sana itseluottamuksesta: korostamme, että 

itseluottamus on paljolti oman itsensä tuntemista, 

omien hyvien ja huonojen puolien tunnistamista ja 

itsensä kanssa sinut olemista. 

- Kysymme satunnaisesti kuulijoilta: ”Missä sinä olet 

tosi hyvä?” 

- Vastauksia saattaa olla vaikea keksiä, yleisin vastaus 

on ”ööö”. 

- Tuomme esille sen, että kysymys on yleensä kaikille 

hankala, mutta omia hyviä puoliaan kannattaa miet-

tiä, tunnistaa ja uskaltautua sanomaan ne ääneen. 

Dia 9 

- Ideana on näyttää se, että jokainen määrittelee 

itseluottamuksensa eri tavoin. 

- Itseluottamusta selittää luonnollisesti oma elämän-

historiamme, mutta itseluottamukseen on myös itse 

mahdollista vaikuttaa. 
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  Voinko hallita omaa elämääni?

• Onko oma elämäni mielekästä?
• Mikä on elämäni tarkoitus?
• Miten osaan / haluan käyttää voimavarojani edukseni? 
• Mikä on tapani suhtautua vastaantuleviin asioihin?

• Myönteinen, kielteinen, epäluuloinen, kiinnostunut…
• Miten koen vastoinkäymiset tai muuten hankalat asiat?

• Juutunko niihin? Käännänkö ne vahvuudekseni?

• Onko oma elämäni ymmärrettävää?
• Onko elämäni loogista? Miten voin vaikuttaa siihen itse?
• Onko elämäni ennustettavaa? Miten voin vaikuttaa siihen itse?

• Voinko hallita ja vaikuttaa omaan elämääni?
• Voinko vaikuttaa elämäni kulkuun? Miten voin vaikuttaa?
• Voinko säädellä elämäni tilanteita? Miten voin vaikuttaa?

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 10

Elämänhallinnan tunne (%)

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 11
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Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 12

32

49

19

myönteinen keskimääräinen kielteinen

Dia 10 

- Elämänhallinnan tunne voi tarkoittaa konkreettisia 

asioita kuten laskujen maksamista ajallaan. 

- Koulutuksessa keskitymme kuitenkin enemmän 

psyykkisiin osa-alueisiin, kuten omaan 

asennoitumiseen ja sen merkitykseen. 

- Pyrimme nostamaan esille jokaisen omaa vastuuta 

omasta onnellisuudestaan. 

- Kiinnitämme huomion myös siihen, että vaikka kuulija 

on nyt suorittamassa asepalvelustaan, ”muukin” 

elämä kulkee eteenpäin, joten myös tulevaisuutta on 

hyvä pohtia palveluksen aikana. 

Dia 11 

- Jälleen muistutamme elävistä ihmisistä eri prosentti-

lukujen takana. 

- ”Voitko itse vaikuttaa siihen, mihin ryhmään kuulut?” 

- ”Miten ihmiset eri ryhmissä voivat?” 

Dia 12 

- Kaikki edellä mainitut osa-alueet yhdistettyinä. 

- Ideana on edelleen tehdä näkyväksi sitä, että ”näke-

mys omasta itsestä” ei ole itsestään selvästi aina 

myönteinen ja / tai kaikilla ihmisillä samanlainen, 

vaan se jakautuu myönteisestä kielteiseen ja siihen 

voi jokainen meistä itse vaikuttaa. 
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  Palvelusajan vaikutuksia omaan itseen

• Mikä on hyvin? 

• Mikä on huonosti?

• Mikä huonosti olevassa asiassa on kuitenkin vähintään 

kelvollista?

• Miten huonosti olevaan asiaan voi itse vaikuttaa niin, 

että se olisi paremmin?

• Palvelusaikana voin itse vaikuttaa…

Maaret Vuorenmaa jja Risto Tervonen 13

Palvelusaika kokonaisuutena (%)

Maaret Vuorenmaa jja Risto Tervonen 14

23 25 24 18 10

pääsääntöisesti myönteinen kokemus

enemmän myönteinen kuin kielteinen kokemus

ei myönteinen, ei kielteinen kokemus

enemmän kielteinen kuin myönteinen kokemus

pääsääntöisesti kielteinen kokemus

Mieliala palveluksen aikana (%)

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 15

18

21

25

47

51

46

35

26

29

2010

2011

2012

parantunut ennallaan heikentynyt

Dia 13 

- Satunnaiskyselynä: ”Mikä täällä on hyvin?” ja ”Mihin 

voit itse vaikuttaa?” 

- Yleisin ensimmäinen vastaus: ”Ei tule mitään mieleen”. 

Kierrosta jatkettaessa muitakin vastauksia alkaa useim-

miten löytyä. 

- Pienien asioiden kautta kiinnitämme huomion siihen, 

että kaikkea ei päätetä varusmiehen puolesta vaan 

jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa vähintään omaan 

tunteeseensa siitä, että kaikki ei ole huonosti. 

- Pointtina on jälleen herätellä miettimään asioita 

myönteiseltä kannalta ja nähdä omien ajatusten ja 

asenteen yhteys omaan hyvinvointiin. 

- Tuomme esille, että jokaisessa elämänvaiheessa on 

hyviä ja huonoja puolia eli on turha ajatella, että 

”sitten joskus” elämä on paremmin. 

Dia 14 

- Edellinen dia herättää usein keskustelua, jossa nousee 

esiin myös kaikenlaisia kielteisiä asioita. Sen takia 

olemme heti jälkeen näyttäneet tämän dian. 

- Yli puolet kotiutuvista varusmiestä on pitänyt 

palvelusaikaa enemmän myönteisenä kuin kielteisenä 

kokemuksena. 

Dia 15 

- Tämä dia esitetään haasteena: ”Mihin ryhmään haluat 

itse kuulua?” 

- Tuomme jälleen esiin sen, että asioihin voi itse 

vaikuttaa. Herättelemme kuulijoita miettimään sitä, 

kuka hyötyy (esim.) negatiivisesta ajattelutavasta? 

Kuka siitä kärsii? Mihin ryhmää kuuluvilla on elämä 

mukavinta? 

- Haastamme löytämään joka päivä kolme hyvää asiaa. 
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Parisuhde

Hyvä parisuhde

Minun mielestäni siihen kuuluu….

Minun mielestäni siihen ei kuulu…

Mitä en ainakaan suostu sietämään parisuhteessa?

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 17

Parisuhteissa (%)…
Useimmiten…

16

18

29

38

...toisen menemisiä kontrolloidaan

…riita päättyy mököttämiseen tai itkuun

Päättyneet suhteet Jatkuvat suhteet

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 18

Dia 16 

- Tuomme esille, että parisuhdetta koskevista asioista 

suurin osa on yleistettävissä kaikkiin ihmissuhteisiin. 

Dia 17 

- Kysymme satunnaiskyselynä dian kysymykset. Tai jos 

aikaa on enemmän, kuulijoiden annetaan keskustella 

asiasta pariporinana. 

- Ajatus myös siitä, että parisuhde on jokaisen itsensä 

näköinen, eikä oikeita tai vääriä vastauksia ole. 

Dia 18 

- Ennen diojen 18–20 näyttämisestä esitämme dian 

sisältöä koskevan kysymyksen / kysymyksiä. Esim. 

”Onko ok, että parisuhteessa toisen menemisiä 

kontrolloidaan?” 

- Dian tarkoitus on saada aikaan keskustelua aiheesta, 

ei käydä tuloksia läpi. Tulokset vain osoittavat, että 

parisuhteissa ilmenee ko. asioita. 

- Kontrollointi-käsitettä avataan käytännön esimerkeillä 

o kontrolloinnin määrittely on hyvin 

henkilökohtaista ja eri ihmisillä erilaista 

o asiat voivat olla alun perin hyvin pieniä, mutta ajan 

kuluessa niistä saattaa kasvaa valtavia 

o asiat usein ratkeavat avoimesti puhumalla. 
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Parisuhteissa (%)…
Useimmiten…

8

6

7

30

14

20

...mitätöidään, nöyryytetään

...käydään kiinni fyysisesti

...määrätään, pakotetaan

Päättyneet suhteet Jatkuvat suhteet

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 20

Kokemukset: 
Jatkuvissa suhteissa, joihin ollaan tyytyväisiä (%) …

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 21
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7
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8
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9

14

15

14

13

16

18

24

28

31

33

52

47

50

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 %

useimmiten joskus

Parisuhteissa (%)…

Useimmiten…

7

10

25

21

…seksi aiheuttaa suorituspaineita

...seksillä uhkaillaan tai lahjotaan

Päättyneet suhteet Jatkuvat suhteet

Maaret Vuorenmaa j a Risto Tervonen 19

Dia 19 

- Tässä korostamme erityisesti sitä, että mikä toiselle 

voi olla hauskaa ja kivaa huumoria, voi toisesta tuntua 

uhkaukselta, kiristykseltä tai muuten ikävältä. 

- Rohkaisemme sanomaan suoraan, tosikoksi tmv. 

leimaantumisen uhallakin, jos jokin asia tuntuu 

pahalta. 

- Jos siitä tulee riita, kun kertoo loukkaantuneensa 

toisen sanomisesta, voi miettiä, miten parisuhde (tai 

joku muu ihmissuhde!) oikeasti voi. 

Dia 20 

- Tässä nostamme esiin sen, että mitätöinti, nöyryyttä-

minen, määrääminen ja pakottaminen voivat olla 

henkistä väkivaltaa. 

- Kaikki väkivalta, niin henkinen kuin fyysinen, on 

kiellettyä eikä sitä pidä kenenkään sietää. 

- Se, että nainen käyttää väkivaltaa, on aivan yhtä 

väärin kuin miehen tekemäkin. 

Dia 21 

- Tässä on kerättynä niiden varusmiesten vastaukset, 

jotka kyselyhetkellä seurustelivat JA vastasivat 

olevansa parisuhteeseensa tyytyväisiä. 

- Dian yläosan väittämät ovat sellaisia, mihin puhumalla 

voi ja kannattaa yrittää vaikuttaa. 

- Dian alaosan väittämät ovat sellaisia, mitkä eivät 

parisuhteeseen (eikä mihinkään ihmissuhteeseen) 

kuulu. 

- Kehotamme jokaista arvostamaan itseään niin paljon, 

ettei suostu sietämään kaltoinkohtelua. 



25 
 

 

  Millaiset suhteet kestivät ja voivat 
palveluksen aikana parhaiten?

Sellaiset, joissa

• Kuunneltiin, kannustettiin ja rohkaistiin toista

• Sai puhua avoimesti kaikista ajatuksistaan ja tunteistaan

• Sai olla myös eri mieltä

• Osattiin sopia riita kohtuullisen rakentavasti ilman uhkailua, 

kiristystä tai mykkäkoulua

• Molempien toiveet huomioitiin

• Sovittiin ajankäytöstä yhdessä

• Aikaa oli myös omille ystäville

23

Mikä vaikutti parisuhteen 
laatuun ja  kestämiseen palvelusaikana?

Kohentavasti Heikentävästi

• Myönteinen näkemys omasta 
itsestä 

• Tuen ja ymmärryksen saanti 
kumppanilta palveluksen aikana

Eli avoin vuorovaikutus!  

• Kielteinen näkemys omasta 
itsestä 

• Tukea ja ymmärrystä vaille 
jääminen palveluksen aikana

24

Dia 23 

- Tuomme vielä kerran esille se, kuinka myönteinen 

näkemys omasta itsestä vaikuttaa myönteisesti myös 

parisuhteeseen. 

Dia 22 

- Korostamme 

o avoimuutta 

o vastavuoroisuutta eli molempien asiat ovat tärkei-

tä; molemmat saavat puhua ja molempia kuun-

nellaan 

o riidan sopimista rakentavasti, johon sisältyy pyr-

kimys päästä sopuun ennen kuin loma loppuu 

o molempien huomioimista eli esim. viikonlopun 

suunnitelmat tehdään yhdessä ja molempien 

toiveet huomioiden. 
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Liite 2. Koulutuspaketti varusmiesjohtajille: diat ja koulutustapa 
 

  

Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet

hyvinvointiin, parisuhteeseen ja palvelusaikaan 

vuonna 2010 ja 2011 palvelleiden varusmiesten mielestä?

Vastaajia: yhteensä 1 533

• Syksy 2010 : yhteensä 371

• Kesä 2011:  yhteensä 87

• Syksy 2011: yhteensä 445

• Kevät  ja kesä 2012:  Yhteensä 630

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 3

Varusmiesjohtajien 
mahdollisuus tukea 

varusmiesten hyvinvointia

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen

Kaikki vaikuttaa kaikkeen…

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 4

Näkemys omasta 
itsestä

Sopeutuminen

Ryhmäytyminen

Kouluttajien  
toiminta

Mieliala 

Usko itseen

Luottamus 
tulevaisuuteen

Kokemus 
palveluajasta

kokonaisuutena

Parisuhde
Tuen saanti 

läheisiltä

Dia 1 

- Koko koulutuksen ajan näkökulma on sekä varusmies-

johtajien omassa hyvinvoinnissa että siinä, miten he 

voivat omalta osaltaan tukea varusmiesten hyvinvointia.  

- Koulutuksesta pyritään luomaan mahdollisimman rento, 

avoin ja vuorovaikutteinen. 

- Asiat käydään läpi keskustellen ja luentomaisuutta välte-

tään. 

- Koko ajan hyödynnetään varusmiesjohtajien omia koke-

muksia, heidän kertomiaan esimerkkejä ja yritetään 

yhdessä miettiä käytännönläheisiä ja jokaiselle luontevia 

tapoja tukea varusmiehiä. 

- Tarkoitus on myös rohkaista varusmiesjohtajia jakamaan 

asioita keskenään. Näin he voivat saada vertaistukea 

toisiltaan jatkossakin ja voivat ns. työnohjauksellisesti 

jakaa haastavatkin ongelmat ja onnistumiset keskenään. 

Dia 2 

- Tiivistelmä toteutetuista kyselyistä 

Dia 3 

- Siniset laatikot kuvaavat kyselyn pääteemoja. 

- Tulosten mukaan kaikki osiot ovat yhteydessä toisiinsa, 

joten vaikuttamalla yhteen osioon myönteisesti tulee 

vaikuttaneeksi muihinkin osioihin välillisesti. 

- Kerrotaan perhosefektistä eli siitä, että yhdellä pienellä 

teolla, joka vaikuttaa johonkin kuvion osioista, saattaa 

olla kauaskantoisia ja merkityksellisiä vaikutuksia kaikkiin 

muihinkin osioihin. 

 

Pääteemat käydään yksitellen läpi. Osa dioista on samoja 

kuin varusmiesten koulutuksessa. 



27 
 

 

  

Mikä ihmeen näkemys omasta itsestä?

Se tarkoittaa mm.

• Tyytyväisyyttä omaan itseen sellaisena kuin on

• Riittävää ja tervettä itseluottamusta

• Elämänhallinnan tunnetta

Maaret Vuorenmaa jja Risto Tervonen

5

Olenko itseeni tyytyväinen sellaisena kuin olen?

• Olenko sellainen kuin haluaisinkin olla?

• Olen tyytyväinen itseeni, koska…

• Olen saavuttanut monia 

itselleni asettamiani tavoitteita, mm…

Maaret Vuorenmaa  ja Risto Tervonen
6

Kaikki vaikuttaa kaikkeen…

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 4

Näkemys 
omasta itsestä

Sopeutuminen

Ryhmäytyminen

Kouluttajien  
toiminta

Mieliala 

Usko itseen

Luottamus 
tulevaisuuteen

Kokemus 
palveluajasta

kokonaisuutena

Parisuhde
Tuen saanti 

läheisiltä

Dia 4 

- Kuvion yläosan teemat - näkemys omasta itsestä, 

parisuhde ja tuen saanti läheisiltä - varusmies tuo 

mukanaan palvelukseen tullessaan, ja ne vaikuttavat 

omalta osaltaan hänen jaksamiseensa ja hyvinvointiinsa 

palveluksen aikana. 

- Jos jollakin osa-alueella on ongelmia, se heijastuu 

kaikkiin muihinkin osioihin. 

Dia 5 

- Jos varusmiesjohtajat ovat osallistuneet aiempaan 

koulutukseen, pääpaino on ko. asioiden yhteydestä 

alokkaan hyvinvointiin ja varusmiesjohtajan 

mahdollisuuksista tukea sitä.  

- Jos varusmiesjohtajat eivät ole osallistuneet aiempaan 

koulutukseen, asiat käydään läpi tarkemmin ja 

osoitetaan niiden yhteys myös heidän omaan 

hyvinvointiinsa. 

- Dian käsittelytapa kuten varusmiesten koulutuksessa. 

Dia 6 

- Näkökulmana se, miten varusmiesjohtaja voi huomioida 

erilaiset yksilöt ryhmässä. 

- Dian käsittelytapa kuten varusmiesten koulutuksessa. 
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Tyytyväisyys itseen %

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 7

73

75

75

27

25

25

2010

2011

2012

tyytyväinen itseen tyytymätön itseen 

Luotanko itseeni?

• Olen tosi hyvä…

• Heikoimpia puoliani ovat…

• Arvostan itseäni, koska…

• Pärjään elämässäni, koska…

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 8

Itseluottamus %
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34

37

36

58

52

55

8

11

9

2010

2011

2012

vahva keskimääräinen heikko

Dia 7 

- Dian käsittelytapa kuten varusmiesten koulutuksessa. 

Dia 8 

- Näkökulma siinä, miten varusmiesjohtaja voi omassa 

tehtävässään hyödyntää ymmärrystään erilaisista 

ihmisistä. 

- Dian käsittelytapa kuten varusmiesten koulutuksessa. 

Dia 9 

- Dian käsittelytapa kuten varusmiesten koulutuksessa. 
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Elämänhallinnan tunne (%)

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 11

28

19

22

48

61

56

24

20

22

2010

2011

2012

vahva keskimääräinen heikko

Voinko hallita omaa elämääni?

• Onko oma elämäni mielekästä?
• Mikä on elämäni tarkoitus?
• Miten osaan / haluan käyttää voimavarojani edukseni? 
• Mikä on tapani suhtautua vastaantuleviin asioihin?

• Myönteinen, kielteinen, epäluuloinen, kiinnostunut…
• Miten koen vastoinkäymiset tai muuten hankalat asiat?

• Juutunko niihin? Käännänkö ne vahvuudekseni?

• Onko oma elämäni ymmärrettävää?
• Onko elämäni loogista? Miten voin vaikuttaa siihen itse?
• Onko elämäni ennustettavaa? Miten voin vaikuttaa siihen itse?

• Voinko hallita ja vaikuttaa omaan elämääni?
• Voinko vaikuttaa elämäni kulkuun? Miten voin vaikuttaa?
• Voinko säädellä elämäni tilanteita? Miten voin vaikuttaa?

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 10

Dia 12 

- Toimivat ihmissuhteet ovat tärkeitä meidän kaikkien 

hyvinvoinnille ja jaksamiselle. 

Dia 11 

- Dian käsittelytapa kuten varusmiesten koulutuksessa. 

Dia 10 

- Dian käsittelytapa kuten varusmiesten koulutuksessa. 

Kaikki vaikuttaa kaikkeen…

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 4

Näkemys omasta 
itsestä

Sopeutuminen

Ryhmäytyminen

Kouluttajien  
toiminta

Mieliala 

Usko itseen

Luottamus 
tulevaisuuteen

Kokemus 
palveluajasta

kokonaisuutena

Parisuhde
Tuen saanti 

läheisiltä
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Tuen saanti läheisiltä

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 14
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51

41

61

41

43

14

8

16

ystäviltä

perheenjäseniltä

kumppanilta

paljon joskus ei

Kokemukset 
jatkuvissa suhteissa, joihin ollaan tyytyväisiä (%) …
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31

33

52

47

50

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 %

useimmiten joskus

Dia 14 

- Samoin kuin muutkin ihmissuhteet, myös parisuhde 

vaikuttaa varusmiehen hyvinvointiin ja jaksamiseen 

palveluksessa. 

Dia 15 

- Dian käsittelytapa kuten varusmieskoulutuksen dioissa. 

- Tuomme esille parisuhdeongelmien vaikutuksen 

palveluksessa jaksamiseen. 

- Voisiko varusmiesjohtaja olla tukena parisuhde-

ongelmien kanssa painiskelevalle varusmiehelle? 

- Mietitään yhdessä maanläheisiä ja itselle luontevalta 

tuntuvia tapoja olla tukena.  

- Haastamme varusmiesjohtajat miettimään myös omia 

parisuhteitaan. 

Dia 13 

- Suurin osa varusmiehistä saa tukea läheisiltään. 

- Huolestuttavaa on se, että moni niistä, jotka eivät saa 

tukea perheeltään, eivät saa tukea keneltäkään 

muultakaan. 

- Voiko varusmiesjohtaja tunnistaa heidät? 

- Miten varusmiesjohtaja voisi tukea heitä? 

Kaikki vaikuttaa kaikkeen…

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 4

Näkemys omasta 
itsestä

Sopeutuminen

Ryhmäytyminen

Kouluttajien  
toiminta

Mieliala 

Usko itseen

Luottamus 
tulevaisuuteen

Kokemus 
palveluajasta

kokonaisuutena

Parisuhde
Tuen saanti 

läheisiltä
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Palvelusajan vaikutuksia omaan itseen

• Mikä on hyvin? 

• Mikä on huonosti?

• Mikä huonosti olevassa asiassa on kuitenkin vähintään 

kelvollista?

• Miten huonosti olevaan asiaan voi itse vaikuttaa niin, 

että se olisi paremmin?

• Palvelusaikana voin itse vaikuttaa…

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 20

Mieliala, usko itseen ja tulevaisuuteen (%)

Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 24

24

33

28

48

50

55

28

17

17

Mieliala

Usko itseen

Luottamus tulevaisuuteen

parantunut

ennallaan

heikentynyt

Dia 17 

- Kerromme, miten teemaa käydään alokkaiden kanssa 

läpi varusmieskoulutuksessa. 

- Jututamme myös varusmiesjohtajia siitä, mihin he koke-

vat voivansa vaikuttaa, ja tarvittaessa herättelemme 

heitä huomaamaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan. 

- Korostamme varusmiesjohtajien myönteisen asenteen 

merkitystä heidän omassa tehtävässään sekä heidän 

omaan hyvinvointiinsa liittyen että heidän toimimiseen-

sa esimerkkeinä varusmiehille. 

Dia 16 

- Näytämme kuvion aina uudestaan eri osa-alueiden 

välissä, jotta niiden keskinäinen vaikutus toisiinsa pysyisi 

mielessä ja kirkastaisi sitä, miksi asioita käsitellään. 

Dia 18 

- Dian käsittelytapa kuten varusmiesten koulutuksessa. 

Kaikki vaikuttaa kaikkeen…

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 4

Näkemys omasta 
itsestä

Sopeutuminen

Ryhmäytyminen

Kouluttajien  
toiminta

Mieliala 
Usko itseen
Luottamus 

tulevaisuuteen

Kokemus 
palveluajasta

kokonaisuutena

Parisuhde
Tuen saanti 

läheisiltä
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Palvelusaika kokonaisuutena (%)

Maaret Vuorenmaa jja Risto Tervonen 14

23 25 24 18 10

pääsääntöisesti myönteinen kokemus

enemmän myönteinen kuin kielteinen kokemus

ei myönteinen, ei kielteinen kokemus

enemmän kielteinen kuin myönteinen kokemus

pääsääntöisesti kielteinen kokemus

Miten näkemys omasta itsestä vaikuttaa 
kokemukseen palveluajasta? (%)
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22
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18
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19

heikko koherenssin tunne

vahva koherenssin tunne

heikko itseluottamus

vahva itseluottamus

tyytymätön itseen

tyytyväinen itseen

myönteinen kokemus neutraali kokemus kielteinen kokemus

Dia 21 

- Myönteisen näkemyksen omaavilla kokemus palvelus-

ajasta on useammin myönteinen kuin kielteisen 

näkemyksen omaavilla. 

- Näkökulmina ovat sekä varusmiesjohtajien oma 

hyvinvointi että heidän mahdollisuutensa tukea 

varusmiesten hyvinvointia. 

- Voisiko varusmiesjohtaja vahvistaa varusmiesten 

näkemystä omasta itsestään?  

- Mietitään yhdessä käytännönläheisiä keinoja ja tapoja 

vahvistaa toisten näkemystä itsestään. 

-  

Dia 19 

Dia 20 

- Dian käsittelytapa kuten varusmiesten koulutuksessa. 

- Myönteisenä palveluksen kokevat ovat todennäköisesti 

paremmin voivia ja heillä on parempi motivaatio 

palveluksen suorittamisee. 

Kaikki vaikuttaa kaikkeen…

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 4
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  Miten mieliala, usko itseen ja omaan tulevaisuuteen 

vaikuttaa kokemukseen palveluajasta?
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suht. tulevaisuuteen vähemmän luottavainen

suht. tulevaisuuteen luottavaisempi

usko itseen heikentynyt

usko itseen kohentunut

mieliala heikentynyt

mieliala parantunut

myönteinen kokemus neutraali kokemus kielteinen kokemus

Sopeutuminen ja ryhmäytyminen (%)

47

52

36

44

38

37

8

9

17

1

1

10

nykyiseltä ryhmältä saa tukea

ryhmään syntyi hyvä me-henki

sopeutuminen palvelukseen oli helppoa

ihan samaa mieltä lähes samaa mieltä vähän eri mieltä ihan eri mieltä

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 30

Dia 24 

- Sopeutumisella tarkoitetaan alkuvaiheen sopeutumista 

palvelukseen. 

- Noin joka neljännellä on ongelmia sopeutumisessa. 

- Noin joka kymmenes kokee ongelmia ryhmähengessä. 

- Miten varusmiesjohtaja voisi tukea alokkaiden 

sopeutumista? Entä heidän ryhmäytymistään? 

- Hyödynnetään varusmiesjohtajien omia kokemuksia 

palveluksen alkuvaiheesta, miten he olivat ko. asiat 

kokeneet, mitä he itse olisivat toivoneet tai tarvinneet, 

mikä heitä auttoi ja mikä heitä häiritsi? 

-  

Dia 23 

Dia 22 

- Ne, joiden mieliala, usko itseen ja omaan tulevaisuuteen 

oli kohentunut, kokivat palveluksen useammin myön-

teisenä kuin ne, joilla em. asiat olivat heikentyneet. 

- Miten varusmiesjohtaja voisi vaikuttaa myönteisesti 

varusmiesten mielialaan, uskoon itseen ja 

tulevaisuuteen? 

- Hyödynnetään koko ajan varusmiesjohtajien omia 

kokemuksia ja käytännön esimerkkejä. 

Kaikki vaikuttaa kaikkeen…

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 4

Näkemys omasta 
itsestä

Sopeutuminen
Ryhmäytyminen

Kouluttajien  
toiminta

Mieliala 

Usko itseen

Luottamus 
tulevaisuuteen

Kokemus 
palveluajasta

kokonaisuutena

Parisuhde
Tuen saanti 

läheisiltä



34 
 

 

  

Miten näkemys omasta itsestä vaikuttaa 
sopeutumiseen ja ryhmäytymiseen?

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen
31
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46

69

sopeutuminen oli helppoa ryhmähenki oli hyvä

myönteinen näkemys itsestä kielteinen näkemys itsestä

Miten sopeutuminen ja ryhmäytyminen
vaikuttavat kokemukseen palveluajasta?
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ryhmään syntyi nopeasti me-henki

sopeutuminen ei ollut helppoa

sopeutuminen oli helppoa

myönteinen kokemus neutraali kokemus kielteinen kokemus

Sopeutumisen edesauttaminen ja 
huolten ymmärrys (%)
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15

24
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20
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henkilökunta ymmärsi huolia

henkilökunnan toiminta edesauttoi 
sopeutumista

ihan samaa mieltä lähes samaa mieltä

vähän eri mieltä ihan eri mieltä
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Dia 27 

- Lähes puolet varusmiehistä koki, ettei henkilökunta 

edesauttanut sopeutumista ja kaksi kolmesta oli sitä 

mieltä, ettei henkilökunta ymmärtänyt huolia. 

Dia 26 

- Ne, joiden on ollut helpompi sopeutua ja ryhmäytyä, 

kokevat palvelusajan useammin myönteisenä kuin ne, 

joilla on ollut ongelmia em. asioissa. 

- Alkuvaiheen tukeminen on siis tärkeää ajatellen koko 

palvelusaikaa. 

Dia 25 

- Myönteisen näkemyksen omaavien alokkaiden on 

helpompi sopeutua palvelukseen ja ryhmäytyä muiden 

kanssa kuin kielteisen näkemyksen omaavien. 

- Auttaako tämä tieto varusmiesjohtajia tunnistamaan 

palveluksen alkuvaiheessa lisätukea tarvitsevat 

alokkaat? 
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Miten kokemus sopeutumisen edesauttamisesta ja 
huolten ymmärryksestä vaikuttaa  kokemukseen 
palveluajasta (%)
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henkilökunta auttoi sopeutumisessa

myönteinen kokemus neutraali kokemus kielteinen kokemus

Miten näkemys omasta itsestä vaikuttaa 
kokemukseen sopeutumisen 
edesauttamisesta ja huolten ymmärryksestä?
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65
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henkilökunta edesauttoi sopeutumista henkilökunta ymmärsi huolia

myönteinen näkemys itsestä kielteinen näkemys itsestä

Kouluttajien toiminta on pääosin…(%)
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vähän eri mieltä ihan eri mieltä
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Dia 30 

- Kouluttajilla tarkoitetaan tässä myös varusmiesjohtajia. 

- Käydään eri väittämiä läpi ja mietitään, mitä ne 

käytännössä voisivat tarkoittaa ja miten kouluttaja voisi 

toimia niin, että varusmies kokisi toiminnan myöntei-

senä. 

Dia 29 

- Samoin kuin sopeutumisessa ja ryhmäytymisessä, myös 

myönteinen kokemus henkilökunnan toiminnasta 

vaikuttaa kokemukseen koko palvelusajasta, joten siihen 

kannattaa pyrkiä vaikuttamaan. 

Dia 28 

- Myönteisen näkemyksen itsestään omaavat kokevat 

useammin toisten toiminnan myönteisenä kuin 

kielteisen näkemyksen itsestään omaavat. 

- Ne, joilla näyttää olevan heikko itsetunto tai ongelmia 

elämänhallintansa kanssa kaipaavat siis todennäköisesti 

lisätukea. 

- Miten varusmiesjohtaja voisi heitä huomioida ja tukea? 

- Mietitään yhdessä keinoja sekä lisätukea tarvitsevien 

tunnistamiseen että heidän tukemiseensa. 
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Kouluttajien swot-analyysi varusmiesten    
hyvinvoinnin näkökulmasta
Millaiset ovat minun vahvuuteni kouluttajana ja miten ympäristö tukee meitä työssämme? 
Millainen haluaisin olla ja mitä kykyjä haluaisin kehittää ja onko siihen mahdollisuus? 

Vahvuudet
Millaisia vahvuuksia  (esim. ihmistuntemus, 
rauhallisuus, tasapuolisuus ) minulla / meillä 
on toimia kouluttajana niin, että varusmiehet 
kokevat palvelusaikansa mielekkääksi ja itseään 
vahvistavaksi? 
Miten näitä kykyjä voin ylläpitää ja vahvistaa?

Heikkoudet
Mitkä ovat ne taidot ja kyvyt, joita haluaisin / 
haluaisimme parantaa, jotta varusmiesten 
kouluttaminen sujuisi paremmin ja 
varusmiehet kokisivat olonsa mielekkääksi?

Mahdollisuudet
Millaisia keinoja ympäristö antaa minulle / 
meille toimia hyvänä kouluttajana?  
Koulutuksen ja päivittäisen toiminnan 
tukeminen ja palautteen saaminen hyvästä ja 
onnistuneesta työstä?

Uhat
Voimmeko olla sellaisia kouluttajia kuin 
haluamme vai onko meille annettu ”tapa” 
johtaa? 
Onko  arvomaailmamme ristiriidassa 
ympäristömme kanssa? 
Saammeko riittävästi tukea ja ohjausta vai 
olemmeko yksin?

Maaret Vuorenmaa ja Risto Tervonen 42

Miten kokemus kouluttajien toiminnasta vaikuttaa 
kokemukseen palvelusajasta?
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43

59

32

66

36

61

39

60

29

62

23

20

23

20

12

24

18

23

14

23

34

21
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...saatu palaute ei ole ollut pääosin rakentavaa

...saatu palaute on ollut pääosin rakentavaa

...ei ole ollut itsetuntoa vahvistavaa

...on ollut itsetuntoa vahvistavaa

...ei ole ollut kannustavaa ja motivoivaa

...on ollut kannustavaa ja motivoivaa

...ei ole ollut yksilöllisyyttä hyväksyvää

...on ollut yksilöllisyyttä hyväksyvää

...ei ole ollut tasapuolista

...on ollut tasapuolista

myönteinen kokemus neutraali kokemus kielteinen kokemus

Miten näkemys omasta itsestä vaikuttaa 
kokemukseen kouluttajien toiminnasta?
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tasapuolista yksilöllisyyttä 
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kannustavaa ja 
motivoivaa
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palaute rakentavaa

myönteinen näkemys itsestä kielteinen näkemys itsestä

Dia 33 

- Varusmiesjohtajat tekevät 3-4 henkilön ryhmissä SWOT-

analyysin oheisen dian pohjalta. 

- SWOT-analyysissa aiemmat ”teoreettiset” diat on saatu 

hyvin koostettua käytännönläheisiksi ja itselle 

luonteviksi tavoiksi toimia. 

- Jokainen ryhmä esittelee oman analyysinsa. 

- Tämä on toiminut käytännössä erittäin hyvin ja herättä-

nyt paljon keskustelua. 

Dia 32 

- Kokemus kouluttajien toiminnasta vaikuttaa kokemuk-

seen koko palvelusajasta, joten siihen kannattaa panos-

taa. 

Dia 31 

- Tässäkin tulee esille se, miten myönteisen näkemyksen 

itsestään omaavat kokevat useammin toisten toiminnan 

myönteisenä kuin kielteisen näkemyksen itsestään 

omaavat. 

- Mietitään jälleen keinoja, miten varusmiesjohtaja voisi 

toimia niin, että myös heikommalla itseluottamuksella 

varustetut varusmiehet kokisivat kouluttajan toiminnan 

myönteisenä. 
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