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This Master’s thesis aimed to describe young men’s leisure time risk behavior during 

mandatory military service. Risk behavior is most common in young men’s group and 

at its highest in early adulthood. 

This study examined risk behavior from the viewpoint of substance use, traffic behav-

ior and online behavior. The study sought to identify what kind of high-risk behavior 

conscripts occurred in, what the affecting factors were and how military service af-

fected the conscripts risk taking. 

The quantitative research data was collected in March 2011 by using a structured 

questionnaire. The sample size of study was 881 male conscripts. The technical read-

ing of the forms was made by the University of Helsinki. The material was analyzed 

by statistical methods.        

According to the study the conscripts had such high-risk behavior as heavy drinking, 

daily smoking, drug use, driving drunk, speeding and gambling. Military service de-

creased the conscripts’ alcohol consumption and time spent online. The educational 

level seemed to be one of the main factors affecting risk behavior. It is possible to use 

the results in developing military service.  
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1 JOHDANTO 

Tämä tutkimus on osa laajempaa kyselytutkimusta, ja se on toteutettu osana Kymen-

laakson alueella toimivaa Voi hyvin nuori! -hanketta.  Hanke kuuluu Tekesin Innovaa-

tiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelmaan (Voi hyvin nuori! -hanke, 

KyAMK). Voi hyvin nuori! -hanke pyrkiikin selvittämään nuorten hyvinvointia ja ter-

veyttä kannattelevia rakenteita, joiden avulla voidaan parantaa nuorten hyvinvointia ja 

vähentää pahoinvointia. (Voi hyvin nuori! -hanke, Tekes.) Voi Hyvin nuori! -

hankkeen tavoitteena on täydentää käsityksiä nuorten aikuisten identiteetistä ja elä-

mäntyylistä. Hanke pyrkii tuottamaan tietoa, jonka avulla sosiaali- ja terveyspalvelu-

järjestelmää voidaan kehittää vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. (Voi hyvin 

nuori! -hanke, KyAMK.) 

Suomessa on noussut huoli nuorten miesten ennenaikaisista kuolemista ja siihen vai-

kuttavista tekijöistä, joista tahallinen riskinotto on yksi. (ks. Kumpula, Lounamaa, 

Paavola, Lunetta & Impinen 2006, 22.) Nuorten kuolevat useimmiten onnettomuuk-

siin, väkivaltaan tai itsemurhiin (Feigelman & Gorman 2010, 353). Lukuisten aiempi-

en tutkimusten perusteella tiedetään, että esimerkiksi alempi sosioekonominen asema 

näyttäisi ennakoivan riskikäyttäytymistä ja ongelmien kasaantumista. (Time out! Ai-

kalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2008, 9–10.) 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ilmiönä nuorten miesten vapaa-ajalla tapahtuvaa 

riskikäyttäytymistä varusmiespalveluksen aikana. Erilaiset tutkimukset ja tilastot niin 

Suomessa kuin maailmallakin kertovat samankaltaisista havainnoista riskikäyttäyty-

miseen liittyen. Niiden mukaan riskikäyttäytyminen ja sen seuraukset näyttäisivät ko-

rostuvan nuorten miesten ryhmässä selvästi muita ryhmiä enemmän (ks. Feigelman & 

Gorman 2010, 356–360; Leikas 2005, 36). Riskikäyttäytyminen näyttäisi myös olevan 

voimakkaimmillaan varhaisaikuisuudessa ja vähenevän iän karttuessa (Leikas 2005, 

36). Suomessa yleisen asevelvollisuuden myötä varusmiespalvelus ajoittuu miehillä 

tähän samaan ikävaiheeseen.  

Varusmiespalveluksen aikana riskinäkökulma on läsnä, sillä varusmiehiä koulutetaan 

korkean riskin olosuhteisiin kuten sotatilaan. Varusmiespalvelusaika on poikkeuksel-

linen aika nuoren elämässä, sillä silloin moni nuori asuu ensimmäistä kertaa poissa 

kotoa ja ottaa udella tavalla vastuuta itsestään. Varusmiespalveluksen aikana nuoret 

elävät varuskunnassa noudattaen tarkkaa kollektiivista toimintaa. Nuorten oletetaan 
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noudattavan annettuja määräyksiä ja käskyjä ehdottomasti. Lisäksi nuorten vapaudet 

ovat tarkasti rajatut. (Salasuo 2009, 71.) Tämä saattaa osaltaan lisätä nuoren kokemaa 

stressiä ja odotuksia vähentynyttä vapaa-aikaa kohtaan.  

Tässä tutkimuksessa kuvaillaan varusmiesten vapaa-ajalla tapahtuvaa riskikäyttäyty-

mistä päihteiden käytön, liikennekäyttäytymisen ja nettikäyttäytymisen näkökulmasta. 

Tutkimuksen avulla tarkastellaan myös nuorten miesten mielipiteitä heidän omasta 

vapaa-ajalla tapahtuvasta riskikäyttäytymisestään varusmiespalveluksen aikana ja va-

rusmiespalveluksen mahdollisista nuorten riskinottoa vähentävistä tai lisäävistä vaiku-

tuksista. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää varusmiespalvelusta kehitet-

täessä. 

 

2 NUORET MIEHET JA RISKIKÄYTTÄYTYMINEN 

Kun lasten ja nuorten hyvinvointia mitataan maailmanlaajuisesti köyhyyden, tervey-

den, turvallisuuden tai koulutuksen mukaan, Suomi sijoittuu kärkimaiden joukkoon. 

Mutta verrattaessa lasten ja nuorten hyvinvointia yhteisöllisyyttä korostavilla ulottu-

vuuksilla, Suomen sijoitus heikkenee huomattavasti. Yhteisöllisyyttä voidaan mitata 

esimerkiksi nuorten perhe- ja ystävyyssiteiden, riskikäyttäytymisen ja nuorten omien 

hyvinvointia kuvaavien arviointien avulla. (Suomessa järjestelmä toimii, mutta lapset 

jätetään yksin 2007.) 

Vaikka suurin osa suomalaisista nuorista voi hyvin, on huoli lasten ja nuorten hyvin-

voinnista tullut näkyvämmäksi. Nuorten pahoinvointi kasaantuu erityisesti pojille ja 

miehille. Tästä syystä nuorten miesten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymiskehi-

tyksen ehkäisy ovat nousseet terveys- ja yhteiskuntapoliittisesti merkittäviksi haas-

teiksi. (Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2008, 9–10.) Sosiaali- ja 

terveysministeriö on nostanut aiheen esille Nuorten miesten tapaturmat ja väkivalta -

selvityksessään. Selvityksen taustalla vaikuttaa Terveys 2015 -kansanterveys-ohjelma, 

jonka tavoitteena on alentaa nuorten 15–35-vuotiaiden miesten tapaturmaista ja väki-

valtaista kuolleisuutta kolmanneksella vuoteen 2015 mennessä. Selvityksen mukaan 

nuoria miehiä kuolee eniten tieliikennetapaturmiin, itsemurhiin, myrkytyksiin ja väki-

valtaan. Myös päihteet ovat usein osallisena nuorten miesten kuolemissa. (Kumpula 

ym. 2006, 3.)  
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Huoli nuorista miehistä onkin oikeutettu. Tyttöihin verrattuna pojilla on enemmän 

varhaislapsuuden terveysongelmia ja lastensuojelukokemuksia. Poikaenemmistö val-

litsee myös huonosti koulussa viihtyvien, koulukiusattujen ja koulutuksen keskeyttä-

neiden joukossa. Lisäksi nuorilla miehillä ilmenee naisia useammin työttömyyttä ja 

pitkäaikaista toimeentulotuen tarvetta. Näyttäisi siltä, että miehillä ongelmat kasaan-

tuvat aiemmin ja niiden jatkuminen elämänvaiheesta toiseen on todennäköisempää 

kuin naisilla. (Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2008, 9–10.)  

Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistettäessä tulisikin ottaa huomioon suo-

malaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä vallitseva terveyserojen lisääntyminen. On-

gelmat kasaantuvat useimmiten alempiin sosioekonomisiin ryhmiin ja kuten esimer-

kiksi ammattikouluihin, joihin verrattuna lukiolaisten asiat ovat monessa suhteessa 

hyvin. (Puska 2010.)     

2.1 Nuorten miesten riskikäyttäytyminen 

Riskikäyttäytymistä esiintyy lukuisilla eri elämänalueilla. Se on toimintaa, jonka seu-

raukset voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia, mutta ne ovat aina epävarmoja. 

(Leikas 2005, 35.) Riskin määritelmään sisältyy usein ei-toivotun tai vaarallisen ta-

pahtuman mahdollisuus. Riskin käsitettä onkin pyritty yksinkertaistamaan seuraavan 

kaavan avulla: riski = todennäköisyys x haitta. (Vertio 2003, 56–57.)  

Riski voi olla luonteeltaan vapaaehtoinen tai sille voidaan altistua tahdosta riippumat-

ta. Riskikäyttäytymisessä on usein kyse vapaaehtoisesta riskinotosta. Vapaaehtoisena 

riskinottona voidaan pitää esimerkiksi runsaan alkoholin käytön aiheuttamaa terveys-

riskin ottamista. Riskinoton vapaaehtoisuutta voidaan kuitenkin pohtia, kun siihen 

vaikuttavat esimerkiksi sosiaalinen paineen luoma tarve käyttäytyä yhteneväisesti ka-

veriporukan kanssa tai vaikkapa suoranainen riippuvuus. (Vertio 2003, 57.) Siihen, 

milloin ja miksi riskejä otetaan, vaikuttavatkin monet eri tekijät (Leikas 2005, 35). 

Riskikäyttäytymiseksi voidaan luokitella esimerkiksi autolla hurjastelu, päihtyneenä 

ajaminen, päihtyneen kuljettajan kyydissä matkustaminen sekä itsetuhoinen tai väki-

valtainen käytös. Riskikäyttäytymistä on myös riskialttiisiin urheilu- ja vapaa-ajan 

harrastuksiin osallistuminen sekä alkoholin suuri kertakulutus ja huumeiden käyttö. 

(Kumpula 2008.) 
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Riskikäyttäytyminen kuulu osana nuoren kehitysprosessiin. Sitä kautta nuori voi ha-

kea itsenäisyyttä, saada muiden ikäistensä hyväksyntää ja saavuttaa kypsyyden tun-

teen. (Raman, Boyce & Pickett 2009, 8–16.) Nuori voi ottaa myös riskejä kokeillak-

seen omia rajojaan. Kokeilut ovat oleellinen osa nuoruutta. (Kumpula 2008.) Siitä 

huolimatta nuorten riskikäyttäytyminen aiheuttaa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavä-

lillä terveydellisiä huolenaiheita kuten tapaturmia, vammoja ja kuolemia. (Raman ym. 

2009, 8–16.)  Nuorten ennenaikaiset kuolemat ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla. 

Suomalaisten nuorten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus on tilastojen 

mukaan yli kolminkertainen nuoriin naisiin verrattuna. Suhteellinen ero sukupuolten 

välisessä kuolleisuudessa on suurimmillaan 20–29 vuoden iässä. (Kumpula ym. 2006, 

13–17.) 

2.2 Riskikäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä 

Yksi merkittävimmistä riskikäyttäytymistä ennustavista tekijöistä on sukupuoli. Näyt-

täisi siltä, että miehet ottavat naisia enemmän riskejä. Toinen merkittävä riskikäyttäy-

tymiseen liittyvä tekijä on ikä. (Leikas 2005, 36.) Esimerkiksi kaikista tieliikenteessä 

kuolleista joka neljäs on nuori mies. (Kumpula ym. 2006, 20—22.) Riskikäyttäytymi-

sen on todettu olevan voimakkaillaan varhaisaikuisuudessa ja vähenevän iän myötä.  

Myös sosioekonomisen aseman on todettu ennustavan riskikäyttäytymistä. Riskikäyt-

täytyminen on yleisempää esimerkiksi alempituloisista talouksista tulevilla nuorilla 

miehillä (Feigelman & Gorman 2010, 357). Elämän ajan vallinneet vaikeat elinolot ja 

vaikeuksien kasaantuminen altistavat nuoria miehiä esimerkiksi itsemurhille. Itsetu-

hoinen käytös on usein yhteydessä myös muuhun riskikäyttäytymiseen kuten liialli-

seen syömiseen ja alkoholin käyttöön, tupakan ja huumeiden käyttöön, suojaamatto-

maan seksiin, väkivallan harjoittamiseen sekä kouluongelmiin. (Kumpula ym. 2006, 

31.)  

Runsas päihteiden käyttö on jo itsessään riskikäyttäytymistä. Tämän lisäksi on todettu, 

että päihteiden käyttö on usein osallisena muussa riskikäyttäytymisessä. Myös tutki-

mus nuorten ennenaikaisia kuolemia ennakoivista tekijöistä osoitti, että runsas alkoho-

lin käyttö, päivittäinen tupakointi ja huumeiden käyttö olivat yhteydessä nuorten en-

nenaikaisiin kuolemiin. (Feigelman & Gorman 2010, 356.) Tilastojen mukaan joka 

kolmas nuori mies kuoleekin päihtyneenä (Kumpula ym. 2006, 16). Riskikäyttäytymi-

nen saattaa myös kasaantua toisille nuorille muita enemmän. Heillä ilmenee useita eri-
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laisia riskikäyttäytymisen muotoja samanaikaisesti. Päihtyneenä ajaminen on yksi ris-

kikäyttäytymisen kasaantumista ennakoivista tekijöistä. (Feigelman & Gorman 2010, 

359.) 

Sosiaalinen paine saattaa lisätä nuorten riskikäyttäytymistä. Nuoret viettävät paljon 

vapaa-aikaa erilaisissa nuorisoryhmissä. Kaveri- ja harrasteporukoissa nuoret ovat alt-

tiimpia ottamaan suuriakin riskejä. Tällaisen riskinoton seuraukset näkyvät siinä, että 

suurin osa nuorten sairaalahoitoa vaativista tapaturmista sattuu vapaa-ajalla. Yleisim-

piä syitä nuorten loukkaantumisiin ovat liikenneonnettomuuksien lisäksi urheilutapa-

turmat ja muut vapaa-ajan vahingot. (Kumpula 2008.) Sosiaaliset tekijät lisäävät esi-

merkiksi nuorten riskikäyttäytymistä liikenteessä. Tällaisia riskikäyttäytymistä lisää-

viä tekijöitä olivat esimerkiksi samanikäisten matkustajien kuljettajaan kohdistama yl-

lytys ja häirintä. (National Highway Traffic Safety Administraation (NHTSA) Notes 

2007, 478–479.) 

Lapsuuden koti ja suhteet vanhempiin voivat osaltaan vaikuttaa nuoren riskikäyttäy-

tymiseen. Esimerkiksi vanhempien päihteiden käyttö ja nuoren suhteet vanhempiin 

vaikuttavat nuoren päihteiden käyttöön. Nuorten vapaa-aikatutkimus osoitti, että lap-

suudenkodin alkoholin käyttö näkyy nuorten alkoholinkäytössä. Jos lapsuuden kodissa 

alkoholia oli käytetty vähimmillään kohtalaisesti, oli nuorten jatkuvampi alkoholin 

käyttö selvästi muita yleisempää. Lisäksi suhteet vanhempiin vaikuttivat nuorten al-

koholin käyttöön. Jos suhde vanhempiin oli hyvä, se vähensi nuorten alkoholin käyt-

töä. (Myllyniemi 2009,70.)  

Yksi tietoiseen riskinottoon vaikuttavista tekijöistä on elämyshakuisuus (sensation 

seeking / novelty seeking). Se ilmenee henkilön taipumuksena etsiä monimuotoisia, 

uusia ja kiihkeitä elämyksiä ja kokemuksia. Elämyshakuisuudella on yhteys moniin 

kielteisiin riskikäyttäytymisen muotoihin kuten vaarallinen ajotapaan, päihteiden käyt-

töön ja uhkapeleihin. (Leikas 2005, 37.) Myös tunteet ja niistä erityisesti viha yhdis-

tettynä hallinnantunteiden kanssa saattavat lisätä riksikäyttäytymistä. Tutkimuksen 

mukaan vihaisena ihmiset ottivat suurempia riskejä etenkin silloin, kun he joutuivat ti-

lanteisiin, jotka olivat joko negatiivisia ja kontrolloitavissa tai positiivisia, mutta kont-

rolloimattomia. (Park & Lee 2011, 416.) Asenteellisella puollella impulsiivisuus, fata-

listisuus eli kohtalousko tai ”ei mitään menetettävää”- asenne liittyvät nuorten riski-

käyttäytymiseen. Fatalistiseen ajatteluun liittyy myös taipumus vähäisempään terve-
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yshakuisuuteen ja näin ollen myös suurempi todennäköisyys hengenvaarallisiin onnet-

tomuuksiin ja vakaviin sairastumisiin. (Feigelman & Gorman 2010, 354.) 

Riskikäyttäytymiseen lisäävästi voivat myös vaikuttaa pitkäaikaiset sairaudet kuten 

esimerkiksi diabetes, allergia, astma, liikkumisen vaikeudet sekä näön- tai kuulon vai-

keudet. Tutkimuksen mukaan pitkäaikaisista sairauksista tai haitoista johtuvat erot 

fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa kehityksessä ennustavat riskikäyttäytymistä 

kuten esimerkiksi päihteiden käyttöä. (Raman ym. 2009, 8–16.)  Myös masennus on 

yhteydessä riskikäyttäytymiseen kuten päihteiden käyttöön (Myllyniemi 2009,70). 

Tutkimuksessa on myös havaittu yhteys masennuksen ja riskialttiin Internetin käytön 

välillä (Thatcher & Goolam 2005, 766—792).  

Riskikäyttäytymiseen vaikuttavat siis useat eri tekijät kuten ikä, sukupuoli, lapsuuden 

koti ja suhteet vanhempiin sekä sosioekonominen asema. Lisäksi sosiaalinen paine ja 

päihteiden käyttö voivat ennakoida riskikäyttäytymistä. Myös pitkäaikaisilla sairauk-

silla ja vammoilla sekä nuoren psyykkisillä ominaisuuksilla on oma merkityksensä 

riskikäyttäytymisessä. Riskikäyttäytymiseen vaikuttavatkin monet yksilölliset ominai-

suudet, mutta myös ympäristöstä lähtöisin olevat tekijät voivat vaikuttaa riksikäyttäy-

tymiseen.   

2.3 Riskien havaitseminen ja arviointi 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat yleisiä suomalaisilla nuorilla. Ne ovat myös vaka-

va uhka, joiden ehkäiseminen vaatii turvallisuusajattelun tehostamista. (Puska 2010.)  

Tutkimusten mukaan tehokkaimpia keinoja nuorten tapaturmien ehkäisyssä ovat lait ja 

toimenpiteet, kuten nopeusrajoitukset ja aluesuunnittelu. Niiden lisäksi tarvitaan kui-

tenkin kasvatuksellista lähestymistapaa. Tapaturmien ja kuolemien ehkäisyn kannalta 

keskeistä on, että nuori itse osaa arvioida tilanteen vaarallisuuden ennen toimintaa. 

Turvallisempaan riskinottoon kuuluu keskeisesti se, että nuori pystyy toisinaan myös 

kieltäytymään. (Kumpula 2008.) 

Riskikäyttäytymisen estämisen sijaan oleellista olisikin, että nuoret ottaisivat riskejä 

hallitummin. Voidaan puhua riskien kesyttämisestä. Tällä tarkoitetaan pyrkimystä ot-

taa riski hallintaan yksilö- tai yhteisötasolla. Riskien kesyttämiseen voidaan pyrkiä li-

säämällä tietoa riskeistä ja sitä kautta tukemaan oikein mitoitettuja riskiarviointeja.  
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Riskien kesyttämisessä keskeistä on myös ympäristön hallinta ja selviytymisen tuke-

minen. (Vertio 2003, 57–58.)  

Aikuisille on jo kehittynyt opittuja malleja erilaisten riskien välttämisestä. Esimerkiksi 

suurin osa aikuisista kieltäytyy humaltuneen kuljettajan kyydistä. Nuorten riskien ar-

vioinnissa painottuvat kuitenkin eri näkökulmat kuin aikuisilla. Nuoret pohtivat riskin 

oton hyötyjä ja haittoja esimerkiksi sillä perusteella, miten toiminta vaikuttaa heidän 

uskottavuuteensa ryhmän silmissä. Riskinottotilanteista pitäisikin pyrkiä tekemään 

nuorelle tiedostetumpia ja sitä kautta paremmin hallittavia. (Kumpula 2008.) 

Riskikäyttäytymisen kannalta oleellista on yksilön tieto päätöksen mahdollisista seu-

rauksista ja olemassa olevista vaihtoehdoista. (Vertio 2003, 57.) Todellisessa elämässä 

riskin todennäköisyys ja seurausten suuruus eivät usein kuitenkaan ole tiedossa. Siksi 

riskihavainnot ja -arviot rakennetaan sen mukaan, kuinka pelottavia, kontrolloimatto-

mia ja seurauksiltaan vakavia riskit ovat. (Leikas 2005,11–16.) 

 

3 VARUSMIESPALVLUKSEN AIKAINEN RISKIKÄYTTÄYTYMINEN 

Asevelvollisuuden suorittaminen määritellään Suomessa kansalaisvelvollisuudeksi ja -

oikeudeksi. Nuorille miehille se näyttäytyy kuitenkin myös ”pakkona”. (Salasuo 2009, 

55–56.) Suomessa asevelvollisuudesta säädetään lailla ja puolustusministeriö ohjaa 

asevelvollisuuden toteuttamista. Asevelvollisuuslain mukaan jokainen miespuolinen 

Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jolloin hän täyttää 18 vuot-

ta. Asevelvollisuus jatkuu sen vuoden loppuun, jolloin mies täyttää 60 vuotta. (Ase-

velvollisuuslaki 1438/2007 2. §.) Suomalaisen miehen asevelvollisuus kestää siis yh-

teensä 43 vuotta. Siihen kuuluu varusmiespalvelus, jonka jälkeen siirrytään reserviin 

ja nostoväkeen. Rauhan ajan reserviin kuuluvat varusmiespalveluksen suorittaneet 

henkilöt, mutta sota-ajan reserviin kuuluvat periaatteessa kaikki alle 60-vuotiaat suo-

malaiset miehet. Heidät voidaan siis kutsua palvelukseen sota-aikana. (Kiuru & Riipi-

nen 2007, 13.) 

Yleisestä asevelvollisuudesta huolimatta osa asevelvollisista vapautetaan rauhanajan 

palveluksesta. Vuosi-ikäluokasta noin 20 % karsiutuu varusmiespalveluksesta joko 

kutsuntatarkistuksen aikana tai sen jälkeen varusmiespalveluksen eri vaiheissa. Va-
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rusmiespalveluksesta karsiutuneista noin puolet vapautetaan palveluksesta mielenter-

veydellisistä syistä ja vajaa puolet fyysisten sairauksien perusteella. Alle viidennes 

vapautetuista hakeutuu siviilipalvelukseen, ja kymmenesosalla on jokin muu syy va-

pautukseen kuten uskonto, kaksoiskansalaisuus tai ahvenanmaalaisuus.  (Time out! 

Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2008, 11.) Viime aikoina kynnys varus-

miespalveluksen keskeyttämiseen on madaltunut ja huoli varusmiespalveluksen kes-

keyttämisistä kasvanut (Salasuo 2009, 57).  

Puolustusvoimien terveystarkastusohje korostaa palvelusturvallisuutta ja sen merkitys-

tä niin asevelvollisen itsensä kuin muiden varusmiespalveluksessa olevien kannalta. 

Terveystarkastusohjeessa on määritelty palveluskelpoisuusluokat, joihin asevelvolliset 

jaetaan. Kaikista kutsuntoihin osallistuneista miehistä varusmiespalveluksensa aloitta-

vat A-luokkaan sijoitetut terveet ja hyväkuntoiset nuoret miehet, joilla ei ole sairautta, 

joka aiheuttaisi lisääntyneen riskin palvelusturvallisuuden näkökulmasta ja joiden 

henkinen tasapaino on hyvä.  Lisäksi palveluksensa aloittavat B-luokkaan sijoitetut 

nuoret, joilla on jokin sairaus, vamma, vika tai häiriö, joka on terveydellinen este tais-

telijan tehtävissä toimimiselle, mutta ei palveluksen suorittamiselle. B-luokituksen pe-

rusteena voi olla vähäistä suorituskyvyn rajoitusta jatkuvasti tai ajoittain aiheuttava 

ominaisuus. (Terveystarkastusohje. TTO 2008, 41.) Terveydentilan osalta varusmies-

palveluksen aloittavat nuoret muodostavatkin melko homo-geenisenjoukon (Kiuru & 

Riipinen 2007, 7–11). 

Varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jäävät nuoret miehet eroavat merkittä-

västi palveluksen suorittavista miehistä taustojen, elämäntapojen ja elämäntilanteiden 

osalta. Varusmiespalveluksen keskeyttäneillä tai lykkäystä saaneilla miehillä on muita 

enemmän lapsuusajan ongelmia, parisuhdeongelmia, rikollista käyttäytymistä, runsas-

ta alkoholin käyttöä, huumeiden käyttöä, työttömyyttä, taloudellisia ongelmia ja 

psyykkistä oireilua. Heillä ilmenee myös enemmän terveysongelmia, ihmissuhdeon-

gelmia ja mielenterveyspalveluiden käyttöä. (Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -

toimintamalli 2008,11.) 

3.1 Nuoret miehet varusmiespalveluksessa 

Nuoren miehen varusmiespalvelusaika kestää joko 180, 270 tai 362 päivää riippuen 

tehtävästä, johon hänet koulutetaan. Tie varusmieheksi alkaa kutsunnoista, jotka jär-

jestetään vuosittain elo–joulukuussa. Lakisääteiset terveystarkastukset suoritetaan kut-



  14 

 

 

suntaikäisille ennen syksyn kutsuntoja. Kutsunnoissa tehdään päätöksiä kutsutun pal-

veluskelpoisuudesta ja palvelukseen astumisen ajankohdasta ja paikasta. Varusmiehet 

sijoitetaan pääsääntöisesti lähellä heidän kotipaikkaansa sijaitseviin joukko-osastoihin, 

mutta myös varusmiehen omia toiveita pyritään kuuntelemaan. (Varusmies 2011, 12–

14.) 

Kutsunnat ajoittuvat nuorilla 18 vuoden ikään. Tästä johtuen valtaosa nuorista miehis-

tä aloittaa varusmiespalveluksen normaalin aikataulun mukaisesti 19-vuotiaina. Va-

rusmiespalveluksen aloittamiseen on mahdollista anoa lykkäystä, mutta palvelukseen 

on astuttava ennen kuin täyttää 30 vuotta. (Kiuru & Riipinen 2007, 7.) Suurin osa pal-

velukseen astuvista varusmiehistä kuuluu siis iältään myöhäisnuoruuden vaiheeseen 

(18–24 vuotta), jolloin nuoret elävät vakiintumisen ja tasapainon löytämisen aikaa. 

Voimakkain puberteetti on ohitettu, ja itsenäistyminen sekä vanhemmista irtautumi-

nen on ajankohtaista. Tärkeää nuorten elämässä on opiskelu, työelämään asettuminen 

ja parisuhteen luominen. Tähän ikään kuuluu myös tunteiden tasoittuminen ja itsetun-

non vakiintuminen. Toisaalta myöhäisnuoruuteen voi myös liittyä nuoruusiän kriisi. 

Tämä voi lisätä häiriöiden ilmenemistä ja ongelmien kasaantumista.  (Time out! Aika-

lisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2008, 15.) 

Varusmiespalveluksen aikana nuoret joutuvat haasteellisiin ja ajoittain jopa epämiel-

lyttäviin tilanteisiin (Lehti, Lehti & Lehti 2006, 13). Palveluksessa nuorten motivaatio 

joutuu nopeasti testiin, sillä palvelukseen astuvien nuorten on suostuttava käskyihin 

instituutiossa, jossa heidän odotetaan toimivan heille annettujen ohjeiden ja määräys-

ten mukaisesti perusteluja kyselemättä. Varusmiespalveluksen arjessa nuorten odotuk-

set, joutuvat törmäyskurssille armeijan kurin, kontrollin sekä toisinaan tylsänkin tun-

tuisen arjen kanssa. (Salasuo 2009, 57–59.)  

Varuskunnassa varusmiesten ja henkilöstön välillä on kuilu. Palveluksen aikana käs-

kyt toimivat yleisimpänä puhetapana ja niitä on noudatettava sotilaskurin mukaisesti. 

Käskyjen tarkoituksena on synnyttää toimintaa. Käskyjen suorittaminen ei ole neuvo-

teltavissa ja siksi niiden tarkka noudattaminen vaatii varusmiehiltä itsehillintää, -

tarkkailua ja -ohjautuvuutta. Vastaanottaakseen käskyjä varusmiesten on tukahdutet-

tava arjessa tutut halut, pelot ja levottomuus. Palvelusaika myös kaventaa merkittäväs-

ti varusmiesten elämää verrattuna varuskunnan ulkopuoliseen elämään. Käskyt, kiel-
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lot, rangaistukset sekä pikkutarkat huomiot ohjaavat varusmiesten elämää varuskunta-

alueen muurien sisäpuolella.  (Salasuo 2009, 71–72.) 

Varusmiespalveluksen sanotaan kasvattavan pojista miehiä. Tällainen määrittely sisäl-

tää ajatuksen nuoren siirtymävaiheesta aikuisuuteen. Tutkimuksessa varusmiehet, jot-

ka olivat palvelleet kuusi kuukautta, olivat keskimäärin kehittyneet hyvään suuntaan 

yhteiskuntasuhteen jäsentymisen, sosiaalisen toimintakyvyn, vastuullisuuden, itseluot-

tamuksen, elämänhallinnan vahvistumisen ja henkisen tasapainon alueilla. Taustaltaan 

parempituliset varusmiehet hyötyivät tässäkin asiassa muita enemmän. (Leskinen 

2011.) 

Kaikille nuorille varusmiespalvelus ei sovi. Ongelmia aiheuttavat yhteismajoitus, va-

paa-ajan rajallisuus, fyysiset rasitukset ja käskyjen noudattaminen. Myös aatteelliset ja 

uskonnolliset ristiriidat ovat mahdollisia aseellisen maanpuolustuksen kohdalla. Näistä 

haasteista selviäminen lujittaa kuitenkin varusmiesten yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Armeija on varusmiehille yhteinen kokemus ja olotila, jonka kuvaileminen muille on 

vaikeaa. Haasteista huolimatta moni varusmiespalveluksen suorittanut pitää palvelus-

aikaa yhtenä elämänsä opettavaisimpana jaksona. (Lehti ym. 2006, 13–19.) 

3.2 Vapaa-aika ja siihen liittyvä riskikäyttäytyminen 

Vapaa-aika määräytyy aina suhteessa johonkin muuhun aikaan kuten esimerkiksi työ, 

koulu, opiskelu ja perhe. Vapaa-ajan suhteen ei olekaan tiedossa, mikä olisi vapaa-

ajan ihanteellinen määrä. Ei myöskään tiedetä, kuinka aktiivista sen tulisi olla. Se, 

kuinka aktiivinen tekeminen ja vastapainoisesti rauhallinen oleminen saadaan sopi-

vaan tasapainoon, riippuu täysin yksilöstä ja hänen elämän tilanteestaan. (Myllyniemi 

2009, 20.) 

Vapaa-ajan merkitys kasvaa yhteiskunnassamme jatkuvasti. Vapaa-aika nähdään pää-

sääntöisesti positiivisena asiana ja useimmiten sitä toivotaan lisää.  Nuorten vapaa-

aikatutkimuksessa, joka tehtiin 10–29-vuotiaille suomalaisille nuorille, selvisi, että 

varsinkin nuorimmat vastaajat kokivat vapaa-aikaa olevan jopa liikaa. Nuorimmat 

vastaajat ilmoittivat, että heillä vapaa-aikaa on niin paljon, etteivät tiedä, mitä sillä te-

kisivät. Nuorten kokemus vapaa-ajan määrästä muuttui kuitenkin iän myötä ja vapaa-

ajan riittämättömyyttä kokivat eniten palkkatyössä käyvät ja samaan aikaan opiskele-

vat nuoret. (Myllyniemi 2009, 20.)  
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Varusmiehet ovat vapaa-ajan suhteen poikkeuksellinen ryhmä, sillä palvelusaikana 

heidän vapaa-aikansa on luvanvaraista, säänneltyä ja tarkasti rajattua. (Salasuo 2009, 

71). Vapaata ja lomia varuskunta-alueen ulkopuolelle on harvoin. Tosin tänä päivänä 

lomalle pääsee jo suhteellisen nopeasti. (Lehti ym. 2006, 35.) 

3.2.1 Päihteiden käyttö 

Varuskunta-alueen muurien sisäpuolella ja muutoinkin palveluksessa olevilla varus-

miehillä on nollatoleranssi alkoholin ja huumeiden suhteen. Näiden aineiden karsimi-

seksi järjestetään varuskuntiin tarkistuksia säännöllisen epäsäännöllisesti. Entisille 

huumeiden käyttäjille voidaan suorittaa palveluksen alussa vapaaehtoisia huumeteste-

jä ennen päätöstä varusmiespalveluksen jatkumisesta. Niille nuorille, jotka pyrkivät 

eroon alkoholin tai huumeiden käytöstä, varusmiespalvelus voi olla myös hyvä mah-

dollisuus. (Lehti ym. 2006, 25.)  

Siviilielämässä, varuskunta-alueen ulkopuolella, päihteet astuvat kuvaan eri tavalla. 

Nuoret pitävät alkoholin käyttöä normaalina osana nuoruutta. Siitä on tullut osa nuori-

sokulttuuria. Nuorten päihteiden käytön tarkoituksena on useimmiten hauskan pito. 

Muita syitä nuorten päihteiden käytölle ovat ongelmien ja huolten hallitsemisen sekä 

masennus ja pahanolon lievittäminen. (Myllyniemi 2009, 70.) Suomalaisten nuorten 

asenteet päihteitä kohtaan ovat kuitenkin muuttuneet. Aiempaa useammat nuoret pitä-

vät jokaviikkoista humalajuomista terveydelle haitallisena. Viime vuosina suomalais-

ten nuorten kiinnostus päihteisiin onkin vähentynyt. Alkoholia, tupakkaa tai kannabis-

ta kokeilleiden nuorten määrät ovat laskeneet ja päihteiden kokeilujen aloitusikä myö-

hentynyt. Verrattuna muiden Euroopan maiden nuoriin suomalaiset nuoret juovat al-

koholia harvemmin, mutta suomalaisten nuorten nauttimat kertakulutuksen määrät 

olivat suurempia kuin muissa maissa. (Repo 2009.)  

Päihteet kuuluvatkin nuorten vapaa-ajan viettoon ja elämäntyyliin (Myllyniemi 

2009,73). Tämä näkyy myös tilastoissa, joiden mukaan kolmasosassa nuorten tapa-

turmakuolemista alkoholi on osallisena. Myrkytykset puolestaan ovat useimmiten seu-

rausta erilaisten lääkkeiden ja huumeiden käytöstä. (Kumpula 2008.)  Nuorten ennen-

aikaisia kuolemia käsitelleen tutkimuksen mukaan päihtyneenä ajaminen, runsas alko-

holin käyttö, päivittäinen tupakointi ja huumeiden käyttö oli yleisempää niiden nuor-

ten ryhmässä, jotka menehtyivät kuin muilla tutkimukseen osallistuneilla nuorilla. 

(Feidelman & Gorman 2010, 356.) 
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3.2.2 Liikennekäyttäytyminen 

Varusmiesten lomille lähtö ja paluu on pyritty tekemään julkisten liikenneyhteyksien 

osalta joustavaksi. Syynä tähän on se, että varusmiehille tapahtuu eniten tieliikenne-

onnettomuuksia, kun he ovat lähdössä tai palaamasta lomilta omilla autoillaan. (Lehti 

ym. 2006, 73.) Varusmiesten ikäluokan kuuluminen liikenteen riskiryhmään on Puo-

lustusvoimissa hyvin tiedossa. Varusmiesten liikenteeseen liittyviin riskeihin ja niiden 

välttämiseen kiinnitetään huomiota Puolustusvoimien, Liikenneturvan ja Sotilaskoti-

liiton yhteistyönä kehittämän Särmänä liikenteessä -koulutusmallin avulla. Koulutus-

mallin kohderyhmään kuuluvat kaikki varusmiehet sekä heidän lähipiirinsä. Koulu-

tusmallin avulla pyritään vahvistamaan varusmiesten turvallisia toimintamalleja. Toi-

mintamalli korostaa turvavyön käyttöä, päihteiden käytön nollalinjaa, kovien nopeuk-

sien vähentämistä, näyttämisen tarpeen hillitsemistä, kavereista huolehtimista ja julki-

sen liikenteen käyttöä väsyneenä ajamisen sijaan. (Särmänä liikenteessä: Kampanjasta 

koulutusmalliksi)  

WHO on luokitellut tieliikenneonnettomuuksien keskeisiksi riskitekijöiksi alemman 

sosioekonominen asema, nuoren iän ja miessukupuolen. (Road traffic injuries 2011, 

WHO.) Tieliikenneonnettomuuksissa menehtyminen on yleisintä juuri ajokortin saa-

neilla nuorilla. Nuorten 15–24-vuotiaiden tieliikennekuolemista suurin osa tapahtuu 

kesäaikaan ja 60 % niistä tapahtuu perjantain ja sunnuntain välisenä aikana. Lisäksi 

yli kolmannes nuorten tieliikennekuolemista sattuu yöaikaan kello 0–7 välisenä aika-

na. Toisinaan nuorten onnettomuuksien taustalla on tahallinen riskinotto. Myös Sosi-

aali- ja terveysministeriön teettämä Nuorten miesten tapaturmat ja väkivalta -selvitys 

listasi yleisimpiä nuorten liikenneonnettomuuksiin vaikuttavia tekijöitä, joita ovat piit-

taamaton liikennekäyttäytyminen, turvavöiden käyttämättömyys, miespuolinen kuljet-

taja, kova vauhti ja kokemattomuus liikenteessä. (Kumpula ym. 2006, 20–22.)  

Liikenteessä riskikäyttäytyminen voi ilmetä päihtyneenä ajamisena, turvavöiden käyt-

tämättömyytenä ja ylinopeuden ajamisena. Tutkimuksessa nuoret ilmoittivat pysty-

vänsä itse arvioimaan, milloin ovat liian päihtyneitä ajamaan. Nuoret kokivat, että 

’yhden tai kahden’ alkoholiannoksen nauttimisesta ennen moottoriajoneuvolla ajamis-

ta ei aiheudu vaaraa. Monet nuoret myös uskoivat, että marihuanan käyttö ei vaikuta 

ajokykyyn. Tutkimuksen mukaan nuoret miehet eivät kokeneet ylinopeuden ajamista 

vaarallisena. He pitivät ajotapaansa ennemminkin erittäin taidokkaana kuin vaarallise-
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na. He myös uskoivat, että heillä oli riittävästi kykyjä välttää onnettomuuksia. Nuoret 

miehet myös ilmoittivat tietävänsä, missä voi kiihdytellä ilman, että kiinnijääminen 

olisi todennäköistä. Ylinopeuden ajamista oikeutettiin kiireellä. (National Highway 

Traffic Safety Administration (NHTSA) Notes 2007, 478–479.) 

WHO on listannut keskeisiä tieliikenneonnettomuuksiin vaikuttavia tekijöitä, joihin 

puuttumalla on mahdollista vaikuttaa tieliikenneonnettomuuksiin ja niiden seurauk-

siin. Näistä vauhti on suorassa yhteydessä tieliikenneonnettomuuksien todennäköisyy-

teen. Nopeusrajoituksien avulla on mahdollista vähentää tieliikenne onnettomuuksien 

määrää ja niiden seurausten vakavuutta. Lisäksi päihtyneenä ajaminen lisää niin lii-

kenneonnettomuuden kuin onnettomuudessa kuolemisenkin tai loukkaantumisen to-

dennäköisyyttä merkittävästi. Turvavälineiden kuten turvavyön ja moottoripyöräkypä-

rän käyttö vähentävät tieliikennekuolemien ja loukkaantumisten määrää. Myös kuljet-

tajan ajoa häiritsevät tekijät, kuten esimerkiksi puhelimen käyttö ajon aikana, lisäävät 

tieliikenneonnettomuuksien määrää. Häiriötekijöiden vuoksi kuljettajan tarvitsema re-

aktioaika pitenee ja oikean ajolinjan sekä oikean etäisyyden pitäminen vaikeutuu. 

(Road traffic injuries 2011, WHO.) 

3.2.3 Nettikäyttäytyminen 

Internetin käyttäjien määrä on noussut jatkuvasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Kukaan ei tiedä tarkkaan, kuinka moni ihminen käyttää Internetiä. Internetin suosio ja 

teknologian kehitys mahdollistavat sen, että ihmiset käyttävät Internetiä yhä vain use-

ammin.  (Thatcher & Goolam 2005, 767.) Internet on toki tehokas väline tietojen vaih-

tamiseen, mutta kasvokkain tapahtuvassa kohtaamisessa välittyy myös muuta tietoa, 

jonka merkitys on tärkeä tunteiden ja luottamuksen kehittymisen kannalta. Internetin 

ja muun tietotekniikan sosiaaliset seuraukset riippuvat pitkälle tekniikan kehityksestä 

ja uusista sovelluksista. (Myllyniemi 2009,73). 

Internetin sosiaaliset yhteisöjen käyttö on lisääntynyt. Niissä itsestä kerrotut tiedot, 

kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet tai kotiosoitteet aiheuttavat riskejä käyttäji-

en yksityisyydelle. Käyttäjien yksityisyyden suojaan kiteytyykin yksi Internetin käyt-

töön liittyvistä merkittävimmistä uhkista. Erityisesti nettiyhteisöissä luottamuskysy-

mykset korostuvat. Tutkimuksen mukaan naiset olivat miehiä enemmän huolissaan 

yksityisyydestään internetissä, mutta yksityisyyteen liittyvässä käyttäytymisessä ei sil-

ti esiintynyt eroavaisuuksia sukupuolten välillä. (Thatcher & Goolam 2005, 766—
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792.)  Tutkimuksen mukaan kolmasosa nuorista julkaisi henkilökohtaisia tietojaan In-

ternetissä. Joka viides nuori liitti sähköpostiosoitteensa omalle sivulleen Internetin yh-

teisöpalvelussa. Viidesosa nuorista julkaisi itsestään kuvia ja pieni osa kaikista nuoris-

ta ilmoitti kotiosoitteensa. (Dowell, Burgess & Cavannaugh 2009, 549.) 

Yliopisto-opiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että moni heistä julkaisi omia 

henkilökohtaisia tietojaan omassa sosiaalisen yhteisön profiilissaan. Esimerkiksi 10 % 

opiskelijoista julkaisi profiilissaan oman puhelinnumeronsa tai kotiosoitteensa. Näistä 

opiskelijoista suurin osa myös salli kenen tahansa nähdä omat tietonsa, eli he eivät ol-

leet rajanneet tietojensa katseluoikeutta vain hyväksymilleen kavereille. Miehet jul-

kaisivat puhelinnumeronsa tai osoitteensa naisia useammin. Se, että Internet ei ole yk-

sityinen kerho, oli opiskelijoiden tiedossa, mutta monia se ei häirinnyt. Kaiken kaikki-

aan niillä nuorilla, joilla oli oma profiili jossakin Internetin sosiaalisessa yhteisöpalve-

lussa, riskikäyttäytyminen oli hieman muita yleisempää.  (Foegel & Nehmad 2009, 

159.)   

Oman kuvan julkaiseminen Internetissä näyttäisi ennustavan myös muiden henkilö-

kohtaisten tietojen kuten koulun nimen ja oman sähköpostiosoitteen, julkaisemista In-

ternetissä. Oman kuvansa julkaisseet lähettivät kuvansa myös muita useammin henki-

lölle, jonka olivat tavanneet Internetissä. He myös saivat muita useammin viestejä tun-

temattomilta ja tunsivat itsensä muita uhatummaksi Internetissä. (Dowell ym. 2009, 

550.) 

Tutkimuksen mukaan Internetin ongelmakäyttöä ilmeni eniten nuorilla miehillä. Myös 

opiskelijoilla Internetin ongelmakäyttö näytti olevan muita yleisempää. Ongelmakäyt-

täjät asuivat muita useammin yksin. Internetissä käytetty aika oli yhteydessä Internetin 

ongelmakäyttöön. Mitä isomman osan vapaa-ajasta internetin käyttö vei sitä korke-

ammiksi riskipisteet nousivat. Interaktiiviset sovellukset kuten chatit, pikaviestit ja in-

teraktiiviset nettipelit olivat yhteydessä ongelmakäyttöön. Ongelmakäyttöön liittyi 

myös toiminta, joka oli lain puolesta ongelmallista kuten musiikin lataamista tai joka 

saattoi muuten olla haitallista kuten vedonlyönti ja uhkapelit. (Thatcher & Goolam 

2005, 785–787.)     

Internetin käytössä huolestuttavaa on myös se, että lähes kolmasosa nuorista kertoo 

lähettäneensä loukkaavia kommentteja ja vitsailleensa toisen kustannuksella Interne-

tissä. Yleisimmin loukkaukset ositetaan jollekulle tutulle ja harvoin aivan tuntematto-
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mille. Pieni joukko nuorista kertoo myös nolanneensa tai häirinneensä tarkoituksella 

toista ihmistä Internetissä. (Dowell ym. 2009, 550.) 

3.3 Aikaisemmat tutkimukset tiivistettynä 

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa nuoreten ennenaikaisia kuolemia ennakoivista 

tekijöistä todetaan, että nuorten ja nuorten aikuisten ennenaikaiset kuolemat johtuvat 

yleisimmin onnettomuuksista, väkivallasta ja itsemurhista. Tutkimuksessa oli kyse 

pitkittäistutkimuksesta, joka kesti seitsemän vuotta (1995–2002). Tutkimukseen osal-

listuneet nuoret tulivat 80 lukiosta ja 52 yläasteelta. Osallistujat olivat tutkimuksen al-

kaessa iältään 12–21-vuotiaita. Tutkimuksen alussa osallistujia oli 20 745 ja seitsemän 

vuotta myöhemmin 15 197. Tutkimuksen aikana 96 nuoren raportoitiin kuolleen. Tu-

losten analyysin mukaan nuorten ennenaikaisia kuolemia ennustavista tekijöistä aino-

astaan päihtyneenä ajaminen antoi tilastollisesti merkitsevän tuloksen. Analyysin pe-

rusteella voitiin kuitenkin todeta, että nuorten ja nuorten aikuisten enneaikaiset kuo-

lemat olivat todennäköisempiä miesten ja alempituloisten ryhmissä. Todennäköisyys 

oli myös korkeampi niillä, joilla ilmeni riskikäyttäytymistä kuten päihteiden käyttöä 

(päivittäinen tupakointi, runsas alkoholinkäyttö, huumeiden käyttö) ja autolla päihty-

neenä ajoa. Heillä esiintyi myös muita useammin kouluongelmia, masennusta ja rikol-

lista käyttäytymistä.   

Yhdysvalloissa tehdynselvityksen mukaan nuoret miehet ovat muita useammin osalli-

sena tieliikenneonnettomuuksissa. Selvityksessä kartoitettiin 15–16-vuotiaiden juuri 

ajoluvan saaneiden nuorten liikennekäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia asenteita. 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret eivät pääsääntöisesti nähneet alaikäisten alkoholin 

käytössä mitään pahaa. He myös uskoivat että voivat juoda ’yhden tai kaksi olutta’ 

ennen autolla ajoa ilman, että siitä aiheutuisi merkittävää haittaa. monet myös uskoi-

vat pystyvänsä itse arvioimaan milloin ovat liian päihtyneitä ajaakseen. Nuoret tiesi-

vät, että turva vyön käyttö on lain mukaan pakollista, mutta tästä huolimatta moni 

käytti turvavyötä vain nähdessään poliisin. Tutkimukseen osallistuneet nuoret eivät 

nähneet puhelimen käytön ajon aikana aiheuttavan todellista varaa. He eivät myös-

kään uskoneet kyydissä olevien matkustajien kuljettajaan kohdistuvan häirinnän vai-

kuttavan heidän ajoturvallisuuteensa, vaikka näiden on tutkimusten mukaan todettu 

olevan yleisimpiä nuorten tieliikenneonnettomuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Nuoret 

miehet eivät pitäneet ylinopeuden ajamista haitallisena. He myös pitivät ajotapaansa 
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ennemmin taidokkaana kuin vaarallisena. Nuorilla oli eniten tietoa päihtyneenä ajami-

sen ja turvavoiden käyttämättömyyden vaaroista. Sen sijaan tietämys riittävän turva-

välin pitämisen ja kiihdyttelyn vaikutuksista osalta oli alhaisempaa.  (National High-

way Traffic Safety Administration (NHTSA) Notes 2007, 478–479.) 

Yhdysvalloissa on myös tutkittu Internetin sosiaalisia yhteisöjä sekä niihin liittyviä 

luottamus- ja yksityisyysongelmia. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös Internetissä ta-

pahtuvaa riskikäyttäytymistä. Tutkimukseen osallistui 205 yliopisto-opiskelijaa, joista 

miehiä ja naisia oli lähes yhtä paljon. Osallistujien keski-ikä oli 22 vuotta. Kolmella 

neljäsosalla opiskelijoista oli oma profiili, jossakin Internetin yhteisöpalvelussa. Näis-

tä kolme neljäsosaa salli kaikkien nähdä profiilissaan julkaisemia tietojaan. Osallistu-

jista 10 % julkaisivat puhelin numeronsa ja kotiosoitteensa profiilissaan. Riskikäyttäy-

tyminen olikin yleisempää niillä nuorilla, joilla oli oma profiili. Miehillä ilmeni naisia 

enemmän riskikäyttäytymistä Internetissä. Miehet olivat myös naisia vähemmän huo-

lissaan yksityisyydestään Internetissä. Miehet viettivät naisia enemmän aikaa Interne-

tin yhteisöpalveluissa. (Foegel & Nehmad 2009, 153–160.)       

Nuorten riskikäyttäytymistä on tutkittu melko paljon, mutta sen sijaan varusmiesten 

vapaa-ajan riskikäyttäytymisestä ei ollut saatavilla aiempia tutkimuksia. Varusmiesten 

seksuaalista riskikäyttäytymistä sen sijaan on tutkittu esimerkiksi Yhdysvalloissa ja 

myös Suomessa (ks. Nikula, Gissler, Jormanainen, Sevon &  Hemminki. 2009). Niku-

la ym. (2009) mukaan korkeampi koulutusaste vähensi varusmiesten seksuaalista ris-

kikäyttäytymistä. Myös siviilisääty oli yhteydessä varusmiesten seksuaaliseen riski-

käyttäytymiseen. Vaikka seksuaalinen riskikäyttäytyminen muuten oli vähäisempää 

vakinaisessa parisuhteessa olevilla varusmiehillä, käyttivät he kuitenkin merkittävästi 

vähemmän kondomia kuin muut varusmiehet. Varhainen seksin aloitusikä, runsas al-

koholin käyttö ja huumeiden käyttö ennakoivat muuta seksuaalista riksikäyttäytymis-

tä. Tämän tutkimuksen tuloksista oli nähtävissä yhteneväisyyksiä muiden tutkimusten 

tulosten kanssa, vaikka aihepiiri ei olekaan suoraan verrattavissa vapaa-ajan riskikäyt-

täytymiseen.      
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4 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla nuorten miesten vapaa-ajalla tapahtuvaa 

riskikäyttäytymistä varusmiespalveluksen aikana. Tutkimus lähestyy varusmiesten 

riskikäyttäytymistä päihteiden käytön, liikennekäyttäytymisen ja nettikäyttäytymisen 

näkökulmasta. Varusmiespalveluksen ajoittuminen nuoren miehen elämässä siihen 

ikävaiheeseen, jossa riskikäyttäytyminen on yleisintä, puoltaa tämän tutkimuksen 

suuntaamista varusmiehille. Toinen varusmiesten valintaa puoltava tekijä on se, että 

varusmiespalveluksen aikana nuoret miehet ovat viimeisen kerran peruskoulun jälkeen 

tavoitettavissa näin kattavasti ja suurina joukkoina. 

Varusmiehistä suurin osa on iältään hieman alle tai yli 20-vuotiaita. Heille alkoholin 

ostaminen ja käyttö sekä autolla ajaminen ovat olleet laillista vasta muutaman vuoden. 

Nuorten riskikäyttäytyminen voi ilmetä runsaana alkoholin käyttönä tai huumeiden 

käyttönä. Päihteet ovat myös usein yhteydessä muuhun riskikäyttäytymiseen. Toinen 

erityisesti nuoria miehiä koskettava riskikäyttäytymisen muoto on riskialtis liikenne-

käyttäytyminen ja vaarallinen ajotapa.  

Internetissä tapahtuva riskikäyttäytyminen on uudempi ja tuntemattomampi riksikäyt-

täytymisen muoto. Internet kuuluu kuitenkin merkittävästi tämän päivän nuorten elä-

mään. Tästä syystä se on hyvä kytkeä mukaan riskikäyttäytymistä käsittelevään tutki-

mukseen. 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millaista on varusmiesten vapaa-ajan päihteiden käyttö, liikennekäyttäytyminen 

sekä nettikäyttäytyminen? 

2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä varusmiesten riksikäyttäytymiseen? 

3. Miten varusmiehet itse arvioivat palvelusajan vaikuttavan heidän ottamiinsa ris-

keihin?  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten vapaa-ajan riskikäyttäytymisen ylei-

syyttä varusmiesten keskuudessa. Tutkimuksella pyritään selvittämään varusmiesten 

näkemyksiä erilaisten tekijöiden vaikutuksista heidän rinkikäyttäytymiseensä. Varus-
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miehet arvioivat mm. varusmiespalveluksen vaikutusta riskin ottoon. Lisäksi he ar-

vioivat erilaisten sosiaalisten tekijöiden kuten vanhempien, kumppanin ja kavereiden 

vaikutusta riskikäyttäytymiseensä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sosioekonomis-

ten tekijöiden (mm. koulutus, työ,) vaikutusta varusmiesten riskikäyttäytymiseen. 

Tutkimuksella pyritään kartoittamaan erilaisia ryhmiä riskikäyttäytymisen näkökul-

masta ja riskikäyttäytymisen kasaantumista näissä ryhmissä 

 

5 TUTKIMUKSEN MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen menetelmäksi valikoitui kvantitatiivinen kyselytutkimus. Kvantitatiivi-

nen tutkimusprosessin etenee teoriasta käytäntöön. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen 

tutkimuksessa etenemistä tutkijan tulee kerätä itselleen riittävästi taustatietoa tutkitta-

vasta ilmiöstä. (Metsämuuronen 2002. Tilastollisen kuvauksen perusteet, 8–9.) Tämän 

jälkeen voidaan edetä tutkimusongelman rajaamiseen ja tavoitteiden asetteluun. Tämä 

työvaihe vaatii tarkkuutta. Ylimalkaisuus prosessin tässä vaiheessa tuottaa turhaa työtä 

tutkimusprosessinmyöhemmissä vaiheissa. (Grönroos 2003, 16.)        

Kun tutkittava käsite ei ole kristallinkirkas, vaatii sen mittaaminen käsitteen avaamista 

eli operationalisointia. Tämä tarkoittaa sitä, että abstrakti käsite pyritään ilmaisemaan 

helpommin mitattavien käsitteiden kautta. Yhden ominaisuuden mittaamiseen voidaan 

siis tarvita useampia tilastollisia muuttujia. (Grönroos 2003, 16.)   

Jotta tutkimuksen tulos olisi yleistettävissä koko populaatioon, on otoksen muistutet-

tava populaatiota niin paljon kuin mahdollista (Nummenmaa 2010, 26). Tässä tutki-

muksessa otantamenetelmänä toimi kokonaisotos sillä otokseksi valittiin tutkimukseen 

osallistuvan joukkoyksikön koko varusmiesten tammikuun saapumiserä. Kokonais-

otoksen avulla on periaatteessa mahdollista saada tarkat tiedot tarkasteltavista asioista, 

mutta osallistujien kadon vuoksi aiottu kokonaisotos on kuitenkin harvoin todellisuu-

dessa kokonaisotos. (Grönroos 2003, 8.)   
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Tutkimuksessa käytetyt tilastolliset lyhenteet:  

N = kaikkien otokseen kuuluvien havaintojen lukumäärä (Nummenmaa 2009, 57). 

n = aineiston osajoukko (Nummenmaa 2009, 57). 

p = p-arvoilla ilmoitetaan tutkimuksen tulosten havaittuja merkitsevyystasoja. Ne ovat 

yksinkertaisia todennäköisyyslukuja. Jokaisen tilastollisen testin tuloksena saadaan ns. 

p-arvo, joka ilmoittaa virheellisen päätelmän todennäköisyyden. (Nummenmaa 2009, 

148–149.)  P-arvon käytetyimmät merkitsevyystasot ovat < 0,05 eli  tulos on tilastolli-

sesti ”melkein merkitsevä”, < 0,01 tulos on tilastollisesti ”merkitsevä” ja < 0,001 tulos 

on tilastollisesti "erittäin merkitsevänä". (Holopainen & Pulkkinen 2002, 157). 

x
2
 = khin-neliö -testi eli riippumattomuus testi, joka mittaa kahden muuttujan välistä 

riippumattomuutta. (Metsämuuronen 2002. Tilastollisen päättelyn perusteet, 40.) x
2
-

testin avulla voidaan tutkia jakautuvatko vastukset sattumanvaraisesti, vai noudatta-

vatko ne jotakin ennalta havaittua jakaumaa (Nummenmaa 2009, 293).  

5.2 Aineisto ja sen analyysi 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tietoa kerätään niin suurista joukoista, että yksilökoh-

tainen sattumanvaraisuus häviää. Analyysissä tutkimuskohdetta voidaan kuvata ylei-

sesti ja ryhmien sekä tilanteiden välillä voidaan havaita eroja. Kvantitatiivinen tutki-

mus hyödyntää määrien jakautumia, muutoksia ja eroja. (Ronkainen, Pehkonen, Lind-

blom-Ylänne & Paavilainen 2011, 83–85).  

Tutkimuksessa saatujen havaintojen lukumäärää sanotaan frekvenssiksi (Holopainen 

& Pulkkinen 2002, 86). Yksinkertaisin tapa kuvailla aineistoa onkin laskea frekvens-

sejä. (Nummenmaa 2009, 54). Ristiintaulukointien avulla saadaan muuttujien välisistä 

riippuvuuksista kaksiulotteisia frekvenssijakaumia (Holopainen & Pulkkinen 2002, 

48).  Tulokset esitetään usein prosenttilukuina, sillä ne ovat tulkinnallisesti yksinker-

taisia. (Nummenmaa 2009, 293). 

Jotta tutkimuksesta saatu tieto olisi yleistettävissä, sen tulee myös olla tuotettu riittä-

vän pätevästi, luotettavasti ja uskottavasti. Jos nämä seikat toteutuvat, on mahdollista 
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yleistää saatu tieto kuvailemaan ilmiötä tai väestöryhmää yleisesti. (Ronkainen  ym. 

2011, 129.)  

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin tutkimukseen osallistuneen joukkoyksikön va-

rusmiehiltä strukturoidun kyselylomakkeen avulla. Saadut vastaukset purettiin käsitel-

täväksi aineistoksi teknisen luennan avulla Helsingin yliopistossa. Kyselyssä hyödyn-

nettiin viisiasteista likert-asteikkoa, jossa varusmiesten piti päättää, mikä annetusta 

vastausvaihtoehdoista parhaiten vastasi hänen vastaustaan. (ks. Nummenmaa 2009, 

40). 

5.3 Tutkimuksen eettisyys 

Aineiston keräämistä säätelevät tietyt juridiset ja eettiset pelisäännöt. Näiden eettisten 

sääntöjen mukaan tutkimukseen osallistujan tulee olla tietoinen tutkimuksesta. Tutki-

mukseen osallistumisen tulee aina perustua vapaaehtoisuuteen eikä aineiston keräämi-

sestä saa koitua haittaa tai vahinkoa tutkimukseen osallistujalle. Tutkimukseen osallis-

tujalla on myös oikeus tietää, mitä tutkitaan ja mihin hänen antamiaan tietoja käyte-

tään. (Ronkainen ym. 2011, 126). 

Aineisto kerättiin Voi hyvin nuori! -projektin toimesta. Aineistoa kerättäessä kaikki 

kyselytutkimuksen aineistoa tutkimuksissaan hyödyntävät opiskelijat olivat mukana 

varuskunnassa ohjaamassa kyselyä ja kertomassa varusmiehille tutkimuksen tarkoi-

tuksesta sekä aineiston käytöstä. Varusmiehille selvitettiin, että tutkimukseen osallis-

tumine on heille vapaaehtoista ja että näin suuressa joukossa nimettömänä kerättyjen 

vastausten perusteella yksittäistä vastaajaa ei ole mahdollista tunnistaa. Nämä tiedot 

olivat myös luettavissa kyselylomakkeen alun saatesanoissa. Vielä kyselyn päätyttyä 

varusmiehille tarjottiin mahdollisuutta perääntyä tutkimuksesta palauttamalla lomake 

eri laatikkoon kuin tutkimukseen osallistuva aineisto. Varusmiehistä 31 käytti tätä 

mahdollisuutta. 

Tutkimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät lausunnot ja luvat on hankittava ennen ai-

neiston keräämistä. Tutkimusaineistojen keräämistä ja säilyttämistä säätelee henkilö-

tietolaki. Laissa katsotaan, että kaikki aineisto, jossa on yksittäisten ihmisten tietoja 

muodostaa henkilörekisterin. Turhaa tietoa ei ole syytä säilyttää. Tutkimuslupien ja 

eettisten toimikuntien lausunnoissa määritelläänkin tutkimusaineiston säilytyspaikka 
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ja aika. (Ronkainen ym. 2011, 126 - 127.) Tutkimukselle haettiin tutkimuslupa puo-

lustusvoimilta.  

 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

Varusmiehille tehtyyn kyselyyn vastasi 901 varusmiestä. Kyselyssä käytettiin struktu-

roitua kyselylomaketta. Kysely toteutettiin kaksipäiväisen Kansalaiskasvatustapahtu-

maan yhteydessä, johon osallistui kaikkiaan 1063 varusmiestä. Heistä 901 osallistui 

tutkimukseen. Lisäksi 31 varusmiestä täytti kyselyn, mutta kielsi vastaustensa käytön 

tutkimuksessa. Kyselyyn vastasivat sekä mies- (n= 881) että naispuoliset (n=11) va-

rusmiehet. Vastaajista 9 ei ilmoittanut sukupuoltaan. Tässä tutkimuksessa tutkittavana 

ilmiönä on nuorten miesten riskikäyttäytyminen, joten otokseksi valikoitui lopulta 

miespuolisten varusmiesten joukko (N=881).      

Tutkimus keskittyi kyselylomakkeen kysymyksiin, joilla kartoitettiin varusmiesten 

vapaa-ajan viettoa ja riskikäyttäytymistä (liite 7, Kys. 24–69). Tarkoituksena on ku-

vailla nuorten miesten vapaa-ajan riskikäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia seikkoja 

varusmiespalveluksen aikana. 

6.1 Varusmiesten taustatiedot ja riskikäyttäytymisen ilmeneminen 

6.1.1 Varusmiesten taustatiedot 

Tutkimukseen osallistuneet varusmiehet olivat iältään 19–27-vuotiaita. Heistä suurin 

osa (74 %) oli 20-vuotiaita. Varusmiehistä 12 % oli 21-vuotiaita ja 9 % oli 19-

vuotiaita. Nuoresta iästään johtuen tutkimukseen osallistuneista varusmiehistä suurin 

osa (84 %) oli naimattomia. Lisäksi osallistujista 10 % ilmoitti elävänsä avoliitossa. 

Suurin osa (99 %) varusmiehistä oli myös lapsettomia. Varusmiehiltä kysyttiin heidän 

asumistilannettaan ennen varusmiespalvelusta. Heistä 75 % ilmoitti asuneensa van-

hempien tai vanhemman kanssa ennen varusmiespalveluksen alkua, 10 % ilmoitti 

asuneensa yksin ja niin ikään 10 % avopuolison kanssa. Varusmiehistä 46 % arveli pa-

laavansa samalle paikkakunnalle varusmiespalveluksen jälkeen ja 13 % tiesi muutta-

vansa eri paikkakunnalle kuin, missä asui ennen palveluksen alkua. (Taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Keskeiset taustatiedot 

 n % 

Sukupuoli 

 

  

     Mies  881 100.0 

Ikä 

 

  

19 vuotta 82 9.4 

20 vuotta 643 73.5 

21 vuotta 102 11.6 

22 vuotta 27 3.1 

23 vuotta 9 1.0 

24 vuotta 3 0.3 

25 vuotta 6 0.7 

26 vuotta 2 0.2 

27 vuotta 2 0.2 

     Yhteensä 876 100.0 

Siviilisääty 

 

  

Naimaton 773 83.6 

Avoliitossa 91 10.4 

Muu 38 4.3 

Rekisteröidyssä parisuhteessa 7 0.8 

Avioliitossa 6 0.7 

Asumuserossa 1 0.1 

Eronnut 1 0.1 

     Yhteensä 877 100.0 

Perheellisyys 

 

  

Ei lapsia 870 98.9 

Yksi lapsi 8 0.9 

Kaksi lasta 1 0.1 

Kolme tai useampi lapsi 1 0.1 

     Yhteensä 880 100.0 

Asumistilanne ennen palvelusta 

 

  

Vanhempien/ vanhemman kanssa 655 75.0 

Yksin 88 10.1 

Avo- tai aviopuolison kanssa 87 10.0 

Kämppäkaverin kanssa 28 3.2 

Jokin muu 8 0.9 

Muun sukulaisen kanssa 7 0.8 

     Yhteensä 873 100.0 

Asumistilanne palveluksen jälkeen 

 

  

Palaa samalle paikkakunnalle  404 45.9 

Ei osaa sanoa 367 41.7 

Muuttaa eri paikkakunnalle 110 12.5 

     Yhteensä 881 100.0 

 

Varusmiehiltä kysyttiin heidän suorittamasta koulutuksestaan ja elämäntilanteestaan 

ennen varusmiespalveluksen alkua. Lisäksi varusmiesten kuukausituloja ennen va-

rusmiespalveluksen alkua kartoitettiin. Heitä pyydettiin myös arvioimaan työttömyyt-

tään elämänsä aikana. (Taulukko 2.) 
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Taulukko 2. Keskeiset taustatiedot   

Peruskoulutus 

 

  

Peruskoulu 523 59.6 

Lukio 353 40.2 

Peruskoulu suorittamatta 2 0.2 

     Yhteensä 878 100.0 

Korkein ammatillinen koulutus 

 

  

Ei ammatillista koulutusta 456 52.8 

Toisen asteen ammatillinen koulutus 300 34.8 

Ammattikurssi, oppisopimuskoulutus, tms.  100 11.6 

Korkeakoulututkinto (alempi aste) 4 0.5 

Ammattikorkeakoulututkinto 3 0.3 

     Yhteensä 863 100.0 

Elämäntilanne ennen palvelusta 

 

  

Työntekijä 465 54.2 

Opiskelija 209 24.3 

Työtön tai lomautettu 159 18.5 

Muu 10 1.2 

Yrittäjä / yksityinen ammatinharjoittaja 6 0.7 

Alempi toimihenkilö 5 0.6 

Maatalousyrittäjä 3 0.3 

Ylempi toimihenkilö 1 0.1 

Johtavassa asemassa 1 0.1 

     Yhteensä 859 100.0 

Työttömyys elämän aikana 

 

  

Ei työttömänä 367 42.0 

Työttömänä alle 6 kuukautta 332 37.9 

Työttömänä 6–12 kuukautta 111 12.7 

Työttömänä 1–2 vuotta 34 3.9 

Työttömänä pidempään kuin 2 vuotta 31 3.5 

     Yhteensä 875 100.0 

Kuukausitulot ennen palvelusta 

 

  

Alle 1000 € 308 35.5 

1000–1500 € 221 25.5 

1500–2000 € 230 26.5 

2000–3000 € 91 10.5 

3000–4000 € 9 1.0 

Yli 4000 € 9 1.0 

     Yhteensä 868 100.0 

 

Kuten yllä olevasta taulukosta näemme, 59 % varusmiehistä ilmoitti korkeimmaksi 

suorittamakseen peruskoulutukseksi peruskoulun. Varusmiehistä 40 % ilmoitti suorit-

taneensa lukion ja alle prosentti osallistujista ilmoitti jättäneensä peruskoulun kesken. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös varusmiesten suorittamaa korkeinta ammatillista kou-

lutusta. Puolet (53 %) varusmiehistä ei ollut suorittanut ammatillista koulutusta. Kol-

masosa osallistujista (35 %) oli suorittanut toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja 
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11 % oli suorittanut jonkin ammattikurssin, oppisopimuskoulutuksen tai vastaavan 

koulutuksen. (Taulukko 2.) 

Kysyttäessä varusmiesten elämäntilannetta ennen varusmiespalveluksen alkua tutki-

mukseen osallistuneista varusmiehistä puolet (54 %) ilmoitti toimineensa työntekijä-

nä. Varusmiehistä neljäsosa (24 %) ilmoitti opiskelleensa. Lisäksi (19 %) ilmoitti ol-

leensa työttömänä tai lomautettuna. Varusmiehistä 42 % ilmoitti, ettei ollut koskaan 

elämässään ollut työttömänä, 38 % ilmoitti olleensa työttömänä alle 6 kk ja 12 % oli 

ollut työttömänä 6–12 kk. Osallistujista 4 % oli ollut työttömänä 1–2 vuotta ja 3 % pi-

dempään kuin 2 vuotta. Varusmiehistä kolmasosa (35 %) ilmoitti kuukausituloikseen 

alle 1000 € kuukaudessa. Osallistujista 26 % ilmoitti tuloikseen 1500–2000 € kuukau-

dessa ja 25 % 1000–1500 € kuukaudessa. Lisäksi 10 % ilmoitti kuukausituloikseen 

2000–3000 €. (Taulukko 2.) 

Varusmiesten tulevaisuuden suuntautumista pyrittiin selvittämään kysymällä heiltä 

heidän pitkän tähtäimen suunnitelmiaan. Heitä pyydettiin arvioimaan omaa asemaansa 

ja koulutustasoaan 35 vuoden iässä. (Taulukko 3.) 

Taulukko 3. Keskeiset taustatiedot   

Pitkän aikavälin suunnitelma: 

Korkein suoritettu koulutus 35-vuotiaana 

 

  

Ei osaa sanoa 244 28.2 

Ammattikorkeakoulututkinto 241 27.8 

Toisen asteen ammatillinen koulutus 139 16.0 

Yliopistotutkinto 125 14.4 

Ammatillinen kurssi tms. 72 8.3 

Yliopistollinen jatkotutkinto 25 2.9 

Ilman ammatillista koulutusta 21 2.4 

     Yhteensä 867 100.0 

Pitkän aikavälin suunnitelma: 

Asema 35-vuotiaana 

 

  

Työntekijä 282 32.9 

Ei osaa sanoa 180 21.0 

Johtavassa asemassa (toisen palveluksessa) 153 17.8 

Yrittäjä / yksityinen ammatinharjoittaja 117 13.6 

Ylempi toimihenkilö 106 12.4 

Alempi toimihenkilö 12 1.4 

Maatalousyrittäjä 8 0.9 

     Yhteensä 858 100.00 

 

Edellä olevasta taulukosta voimme huomata, että 28 % varusmiehistä ei vielä osannut 

arvioida, mikä koulutus hänellä olisi 35-vuotiaana.  Niin ikään 28 % varusmiehistä ar-

vioi suorittaneensa ammattikorkeakoulututkinnon, ja 16 % arvioi suorittaneensa toisen 
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asteen ammatillisen koulutuksen. Osallistujista 14 % uskoi suorittaneensa yliopisto-

tutkinnon. Omasta asemastaan 35-vuotiaana varusmiehet arvioivat seuraavasti. Va-

rusmiehistä kolmasosa (33 %) uskoi toimivansa työntekijänä. Viidesosa varusmiehistä 

(21 %) ei vielä osannut arvioida asemaansa ja 18 % uskoi olevansa johtavassa ase-

massa toisen palveluksessa. Varusmiehistä 14 % arvioi olevansa yrittäjä tai yksityinen 

ammatinharjoittaja ja 12 % arvioi toimivansa ylempänä toimihenkilönä. (Taulukko 3.) 

Kyselyä tehtäessä varusmiehet olivat olleet varusmiespalveluksessa noin kaksi kuu-

kautta. Varusmiehiltä kysyttiin heidän varusmiespalveluksestaan ja siihen liittyvistä 

tavoitteista. Varusmiehiä pyydettiin ilmoittamaan palveluksensa kesto tai arvioimaan 

oman varusmiespalveluksensa pituutta. Tutkimukseen osallistuneista varusmiehistä 

noin puolet (49 %) arvioi varusmiespalveluksensa kestävän 180 päivää ja yhtä moni 

osallistuja arvioi palveluksensa kestävän 362 päivää. Varusmiehistä vain noin 2 % ar-

vioi palveluksensa pituuden olevan 270 päivää. Kysyttäessä sotilasarvoon liittyvistä 

tavoitteista, tutkimukseen osallistuneista varusmiehistä 44 % ilmoitti tavoittelevansa 

sotamiehen sotilasarvoa, 21 % ilmoitti tavoittelevansa korpraalin, 18 % vänrikin tai 

kokelaan, 12 % alikersantin ja 4 % kersantin arvoa. (Taulukko 4.) 

Taulukko 4. Keskeiset taustatiedot   

Varusmiespalveluksen pituus (arvio) 

 

  

180 päivää 434 49.4 

270 päivää 13 1.5 

362 päivää 431 49.1 

     Yhteensä 878 100.0 

Tavoiteltava sotilasarvo 

 

  

Sotamies 388 44.4 

Korpraali 184 21.1 

Vänrikki/ kokelas 155 17.8 

Alikersantti 106 12.2 

Kersantti 39 4.5 

     Yhteensä 872 100.0 

 

Varusmiehille esitettiin myös väittämiä varusmiespalvelukseen, sen aiheuttamaan 

stressiin ja stressin käsittelyyn sekä riskikäyttäytymiseen liittyen. Suurin osa varus-

miehistä koki, ettei palvelusaika ollut lisännyt heidän riskinottohalukkuuttaan. Pieni 

osa varusmiehistä (5 %) ilmoitti purkaneensa palveluksen aiheuttamaa stressiä riskee-

raamalla liikenteessä. Sen sijaan suurempi osa (34 %) varusmiehistä ilmoitti purka-

vansa palveluksen aiheuttamaa stressiä alkoholin käytöllä. Suurin osa varusmiehistä ei 
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kuitenkaan purkanut palveluksesta aiheutuvaa stressiä sen enempää riskialttiilla lii-

kennekäyttäytymisellä kuin alkoholin käytölläkään. (Kuva 1.) 

 Tuen hakemisen palveluspaikassaan koki hankalaksi 15 % varusmiehistä. Samaten 

yksityisyyden puutteen palvelusaikana koki hyvin kielteiseksi 28 % osallistujista. Suu-

rin osa varusmiehistä näytti kuitenkin tulevan toimeen myös näiden asioiden kanssa. 

Varusmiehistä 43 % oli eri mieltä väittämän, koen tuen hakemisen vaikeaksi palvelus-

paikassani, kanssa ja 42 % oli eri mieltä väittämän, koen hyvin kielteiseksi yksityisyy-

denpuutteen palveluspaikassani, kanssa. (Kuva 1.) 

 

Kuva 1. Varusmiespalvelukseen liittyvät väittämät 

6.1.2 Päihteiden käyttö 

Tutkimuksessa varusmiesten päihteiden käyttöä kartoitettiin alkoholin, tupakan ja 

huumeiden käytön osalta. Alkoholin käyttöä koskevissa kysymyksissä varusmiehiä 

pyydettiin arvioimaan omaa alkoholin käyttöään ennen varusmiespalvelusta ja sen ai-

kana. Varusmiehiltä kysyttiin, kuinka usein he nauttivat alkoholijuomia. Tässä kysy-

myksessä varusmiehiä oli pyydetty huomioimaan myös ne kerrat, jolloin he nauttivat 

vain pieniä määriä alkoholijuomia. Suurin osa varusmiehistä ilmoitti käyttävänsä al-

koholia niin palvelusaikana kuin ennen palvelustakin noin 2–4 kertaa kuukaudessa. 

Varusmiespalvelus oli vähentänyt varusmiesten alkoholin käyttöä hieman. Useammin 

alkoholia käyttävien varusmiesten määrät vähenivät varusmiespalveluksen aikana ja 
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harvemmin alkoholia käyttävien määrät lisääntyivät samoin kun niiden varusmiesten 

määrä, jotka eivät käyttäneet alkoholia ollenkaan. (Kuva 2.)   

 

Kuva 2. Varusmiesten alkoholin käytön tiheys ennen varusmiespalvelusta ja sen aika-

na 

Alkoholin kertakulutuksen selvittämiseksi varusmiehiä pyydettiin arvioimaan, kuinka 

monta annosta alkoholia he nauttivat yleensä niinä päivinä, jolloin käyttivät alkoholia. 

Varusmiehistä suurin osa ilmoitti käyttävänsä alkoholia 10 annosta tai enemmän. 

Myös näissä vastauksissa, kuten aiemmissakin vastauksissa, oli nähtävissä varusmies-

palveluksen lievästi alkoholin käyttömääriä vähentävä vaikutus. (Kuva 3.)     

 

Kuva 3. Varusmiesten alkoholin kertakulutuksen määrä ennen varusmiespalvelusta ja 

sen aikana 
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Varusmiehiä pyydettiin myös arvioimaan, kuinka usein he käyttivät kerralla kuusi tai 

useampia annoksia alkoholia. Suurin osa varusmiehistä käytti kuusi annosta tai 

enemmän alkoholia kerran viikossa. Myös tässä kysymyksessä, kuten aiemmissakin, 

oli havaittavissa, että varusmiesten alkoholin käyttö oli hieman runsaampaa ennen va-

rusmiespalvelusta kuin sen aikana. (Kuva 4.)   

 

Kuva 4. Kuinka usein varusmiehet käyttivät kerralla kuusi tai useampia annoksia al-

koholi varusmiespalveluksen aikana ja ennen palvelusta? 

Varusmiesten päihteidenkäyttöä kartoitettaessa selvitettiin myös heidän lapsuuden ko-

tinsa alkoholin käyttöä. Varusmiehiä pyydettiin arvioimaan, missä määrin heidän lap-

suudenkodissaan käytettiin alkoholia. (Kuva 5.) 

 

Kuva 5. Lapsuudenkodin alkoholin käyttö 
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Varusmiehistä 28 % ilmoitti, että heidän lapsuudenkodissaan alkoholi käytettiin hyvin 

vähän. Niin ikään 28 % varusmiehistä ilmoitti, että alkoholia käytettiin melko vähän. 

Lapsuudenkodin kohtalaisesta alkoholin käytöstä ilmoitti 25 % varusmiehistä. Tutki-

mukseen osallistuneista varusmiehistä 9 % ilmoitti, että heidän lapsuudenkodissaan 

alkoholia käytettiin melko paljon, ja 3 % ilmoitti, että alkoholia käytettiin hyvin pal-

jon. Varusmiehistä 7 % ilmoitti, ettei heidän lapsuudenkodissa käytetty alkoholia lain-

kaan. (Kuva 5.) 

Tupakointia kartoittaviin kysymyksiin vastanneista varusmiehistä 44 % ilmoitti tupa-

koivansa kerran päivässä tai useammin. Sen sijaan 39 % varusmiehistä ilmoitti, ettei 

ole koskaan tupakoinut. Varusmiehistä 8 % oli lakossa tai lopettanut tupakoinnin, 5 % 

poltti tupakkaa harvemmin kuin kerran viikossa ja 4 % tupakoi viikoittain, mutta ei 

päivittäin. (Kuva 6.)  

 

Kuva 6. Varusmiesten tupakointi 

Varusmiehistä 1 % oli aloittanut tupakoinnin ensimmäisen kerran varus-

miespalveluksen aikana. Huumeita varusmiehistä oli käyttänyt 24 % viimeksi kulu-

neen 12 kuukauden aikana. (Liite 3.) Varusmiesten keskuudessa yleisin huumausaine 

oli marihuana, jota oli käyttänyt vuoden sisällä 9 % varusmiehistä.  

6.1.3 Liikennekäyttäytyminen 

Varusmiesten liikennekäyttäytymistä kartoitettiin moottoriajoneuvolla ajon näkökul-

masta. Suurin osa (76 %) varusmiehistä ilmoitti ajavansa jollakin moottori ajoneuvol-
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la. Liikennekäyttäytymistä koskeviin kysymyksiin vastasivat vain ne varusmiehet, jot-

ka ajoivat moottoriajoneuvolla. 

Varusmiesten riskikäyttäytymistä liikenteessä kartoitettiin kysymällä ovatko varus-

miehet puhuneet puhelimessa autolla ajaessaan, ovatko he ajaneet reipasta ylinopeutta 

ja ovatko he ajaneet ilman lain mukaan vaadittavia turvavarusteita kuten turvavyö tai 

kypärä. Lisäksi heiltä kysyttiin ovatko he ajaneet kyydissään liian monta matkustajaa 

ja ovatko he ajaneet päihtyneenä. (Kuva 7.) 

 

Kuva 7. Rikikäyttäytyminen liikenteessä 

Yllä olevasta kuvasta voimme nähdä, että puhelimeen puhuminen ajon aikana oli va-

rusmiesten keskuudessa yleisintä. Varusmiehistä 17 % oli puhunut puhelimessa autol-

la ajaessaan erittäin usein, 24 % varusmiehistä oli puhunut puhelimessa melko usein ja 

30 % oli puhunut silloin tällöin. Varusmiehistä 9 % ei ollut koskaan puhunut puheli-

meen autolla ajaessaan. (Kuva 7.) 

Varusmiesten keskuudessa seuraavaksi yleisintä oli reippaan ylinopeuden ajaminen. 

Erittäin usein reipasta ylinopeutta eli yli 40 km/h yli rajoituksen oli ajanut 4 % varus-

miehistä. Varusmiehistä 8 % oli ajanut reipasta ylinopeutta melko usein ja 22 % sil-

loin tällöin. Ajaminen ilman lain mukaan vaadittavia turva varusteita kuten turvavyö 

tai kypärä oli lähes yhtä yleistä kuin reippaan ylinopeuden ajaminen. Varusmiehistä   
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6 % oli ajanut erittäin usein ilman tarvittavia turva varusteita. Osallistujista 7 % oli 

ajanut ilman vaadittavia varusteita melko usein ja 18 % silloin tällöin. (Kuva 7.)   

Erittäin usein kyydissään lain mukaan liian monta matkustajaa oli ajanut 2 % varus-

miehistä. Osallistujista 3 % oli ajanut melko usein kyydissään liian monta matkustajaa 

ja 19 % silloin tällöin. Varusmiesten keskuudessa harvinaisinta oli päihtyneenä ajami-

nen. Päihtyneenä oli ajanut erittäin usein 1 % varusmiehistä. Varusmiehistä 1 % oli 

myös ajanut päihtyneenä melko usein. Lisäksi 6 % osallistujista oli ajanut päihtyneenä 

silloin tällöin. (Kuva 7.)    

Varusmiehille esitettiin myös väittämiä liikennekäyttäytymiseen liittyen. Väittämien 

avulla pyrittiin kartoittamaan varusmiesten liikennekäyttäytymiseen vaikuttavia asen-

teita. Väittämät käsittelivät päihtyneenä ajamista, kuljettajan osaamista ja kyydissä 

olevien kavereiden vaikutusta ajosuoritukseen. (Kuva 8.) 

  

Kuva 8. Liikennekäyttäytymiseen liittyvät väittämät 

Väittämien perusteella varusmiehistä suurin osa uskoi pystyvänsä itse arvioimaan, 

milloin on liian päihtynyt ajamaan. Tämän väittämän kanssa samaa mieltä oli peräti 
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74 % varusmiehistä. Varusmiehistä 33 % uskoi myös, että mietoja alkoholijuomia voi 

nauttia 1–2 annosta juuri ennen ajoa. Sen sijaan vain 5 % varusmiehistä uskoi, että 

hyvä kuljettaja pystyy hallitsemaan autonsa myös alkoholin vaikutuksen alaisena.  

(Kuva 8.) 

Varusmiehistä 18 % uskoi, että kuljettajan osaaminen on ratkaisevaa siinä joutuuko 

hän elämänsä aikana kolariin. Osallistujista 12 % uskoi myös, että hyvä kuljettaja voi 

ajaa reipastakin ylinopeutta ilman todellisia riskitekijöitä. Kavereiden kyydissä olon 

ajoa haittaaviin vaikutuksiin uskoi vain harva varusmies. Osallistujista 8 % uskoi ka-

vereiden kyydissä olon haittaavan tarkkaavaisuuttaan liikenteessä. Lisäksi 5 % varus-

miehistä oli samaa mieltä väittämän, kavereiden kyydissä olo aiheuttaa minulle pai-

neita, kanssa. (Kuva 8.) 

Varusmiehiä pyydettiin myös arvioimaan eri tahojen kuten isän, äidin, puolison tai 

kumppanin, ihastuksen kohteen, vastakkaisen sukupuolen yleensä, kaverin ja lähei-

simmän ystävän vaikutusta heidän riskinottoonsa liikenteessä. (Kuva 9.) 

  

Kuva 9. Eri tahojen vaikutus riskinottoon 
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Vastausten perusteella suuri osa varusmiehistä ei uskonut minkään tahon vaikuttavan 

heidän riskinottoonsa liikenteessä. Lähes puolet varusmiehistä uskoi edeltävän kuvan 

kaikissa kohdissa, ettei kyseinen taho vaikuta heidän riskikäyttäytymiseensä. Kuvasta 

selviää kuitenkin, että äidin riskinottoa vähentävä vaikutukseen uskoi 51 % varusmie-

histä ja isän vähentävään vaikutukseen 47 %. Kavereiden riskinottoa lisäävään vaiku-

tukseen uskoi sen sijaan 22 % varusmiehistä.  (Kuva 9.) 

Kaikilta varusmiehiltä (myös niiltä, jotka ilmoittivat, etteivät aja moottoriajoneuvolla) 

kysyttiin, olivatko he tai heidän ystävänsä loukkaantuneet moottoriajoneuvolla tapah-

tuneessa onnettomuudessa.  Varusmiehistä 22 % oli itse loukkaantunut onnettomuu-

dessa. Varusmiehistä 45 % ilmoitti ystävänsä loukkaantuneen, 12 % ilmoitti ystävänsä 

kuolleen ja 3 % ilmoitti jonkun ystävänsä loukkaantuneen ja kuolleen moottoriajoneu-

volla tapahtuneessa onnettomuudessa. (Liite 4.) 

6.1.4 Nettikäyttäytyminen 

Tutkimuksessa kartoitettiin varusmiesten Internetin käyttöä. Tutkimukseen osallistu-

neista varusmiehistä 98 % ilmoitti käyttävänsä Internetiä. (Liite 5) Varusmiesten In-

ternetin käytön määrä normaalina vapaa-aikana poikkesi suuresti heidän Internetin 

käytöstään palveluspäivinä. (Kuva 10.) 

 

Kuva 10. Varusmiesten Internetin käyttö normaalina vapaa-aikana ja palveluspäivinä 
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Edellisestä kuvasta selviää, että palveluspäivinä varusmiehistä suurin osa (48 %) käyt-

ti Internetiä harvemmin kuin muutamia kertoja viikossa ja 22 % käytti Internetiä muu-

tamia kertoja viikossa. Sen sijaan normaalina vapaa-aikanaan varusmiehistä suurin osa 

(37 %) käytti Internetiä päivittäin alle kaksi tuntia ja 23 % käytti nettiä päivittäin       

4–8 tuntia päivässä. (Kuva 10.)  

Varusmiehet arvioivat, että heidän omalla nimimerkillään esittämänsä roolit Interne-

tissä poikkesivat vain vähän heidän arkiminästään. Varusmiehistä 44 % arvioi, ettei 

rooli Internetissä poikennut lainkaan heidän normaalista roolistaan. Varusmiehistä     

82 %:lla oli oma profiili jossakin Internetin sosiaalisessa yhteisöpalvelussa. (Liite 5.) 

Varusmiehiltä kysyttiin heidän avoimuudestaan Internetissä omien vapaa-ajan kuvien, 

oman elämäntavan, jotakin tahoa arvostelevien mielipiteiden ja muiden mielipiteiden 

osalta. Suurin osa varusmiehistä ilmoitti kaikissa kohdissa jakavansa kyseistä tietoa 

jossakin määrin, mutta harkitusti vain joissakin Internetin palveluissa. Niitä varusmie-

hiä, jotka jakoivat tietoa täysin avoimesti kaikkialla Internetissä, oli kaikissa kysytyis-

sä kohdissa noin 2 % vastaajista. Vähiten varusmiehet jakoivat Internetissä jotakin ta-

hoa arvostelevia mielipiteitä. Omia vapaa-ajan kuvia sen sijaan oltiin valmiita jaka-

maan eniten, mutta kuitenkin suhteellisen harkitusti ja vain tietyissä Internetin palve-

luissa. (Kuva 11.) 

 

Kuva 11. Varusmiesten avoimuus internetissä 
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Nettikäyttäytymisen osalta kartoitettiin myös varusmiesten uhkapelien pelaamista. 

Uhkapelejä, joissa panoksena oli raha, oli pelannut 50 % varusmiehistä. Heistä 3 % 

pelasi uhkapelejä erittäin usein ja 6 % melko usein. (Kuva 12.) Varusmiehiltä kysyt-

tiin myös, minkä järjestelmän rahapelejä he ovat pelanneet (Veikkaus, RAY, PAF, jo-

ku muu). Varusmiehistä 14 % oli pelannut jonkin muun kuin annettujen järjestelmien 

pelejä ja 10 % oli pelannut Veikkauksen pelejä.  

 

Kuva 12. Uhkapelien pelaaminen 

6.2 Riskikäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 

Tässä luvussa aineistoa varusmiesten riskikäyttäytymisestä tarkastellaan ristiintaulu-

kointien avulla. Taulukoiden sisältöä pyritään selventämään avaamalla vastausten pro-

senttiosuuksissa ilmeneviä eroja.  

Aiempien tutkimusten perusteella ikä on merkittävä tekijä riskikäyttäytymisessä. Täs-

sä tutkimuksessa varusmiesten kohdalla ikä muuttujana ei kuitenkaan antanut tutki-

muksen kannalta merkittäviä tuloksia. Sen sijaan ikä-tekijä oli huomioitu jo tutkimuk-

sen kohderyhmää valittaessa. Ristiintaulukoinneissa myöskään varusmiesten sivii-

lisääty ja perheellisyys, eivät antaneet tutkimuksen kannalta merkittäviä tuloksia. Ha-

jontaa näissä ryhmissä ei ollut riittävästi, mikä selittyy kohderyhmän nuorella iällä.  
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6.2.1 Peruskoulutus 

Varusmiesten korkein suorittama peruskoulutus vaikutti merkittävästi heidän riski-

käyttäytymiseensä. Ristiintaulukoinnissa oli poistettu ne vastaajat, jotka ilmoittivat 

jättäneensä peruskoulun kesken (0,2 %), sillä heidät olisi ollut mahdollista tunnistaa 

vastausten perusteella. Peruskoulun suorittaneilla varusmiehillä ilmeni vastausten pro-

senttiosuuksien mukaan enemmän riskikäyttäytymistä kuin lukion suorittaneilla.   

Varusmiesten korkein suorittama peruskoulutus näkyi heidän päihteiden käytössään. 

Peruskoulun suorittaneiden varusmiehet käyttivät alkoholia niin palvelusaikana kuin 

ennen palvelustakin enemmän kuin lukion suorittaneet varusmiehet. Ennen varus-

miespalveluksen alkua kerralla yleisimmin 10 tai useampia annoksia alkoholi nautti 

57 % peruskoulun suorittaneista ja 28 % lukion suorittaneista varusmiehistä.        

(Taulukko 5.)  

Taulukko 5. Varusmiesten peruskoulutuksen vaikutus palveluksen aikaiseen alkoholin kerta-

kulutukseen 

 Peruskoulu Lukio Kaikki 

Käytetyn alkoholin määrä 

yleensä 
% % % 

1-2 annosta 4.9  16.0  9.4  

3-4 annosta 10.3  14.2  11.9  

5-6 annosta 10.5  19.0  13.9  

7-9 annosta 17.5  23.1  19.8  

10 tai useampia annoksia 56.8  27.7  45.0  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  

N=818, x
2
=78.461, p<.001 

Varusmiesten koulutustaso näkyi myös huumeiden käytössä ja päivittäisessä tupa-

koinnissa. Huumeita viimeisen 12 kk aikana oli käyttänyt 27 % peruskoulun suoritta-

neista ja 18 % lukion suorittaneista varusmiehistä (p<.01). Lisäksi peruskoulun suorit-

taneista varusmiehistä päivittäin tupakoi 58 %, kun vastaavasti lukion suorittaneista 
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varusmiehistä päivittäin tupakoivia oli 22 %. Lukion suorittaneista varusmiehistä      

55 % ei tupakoinut lainkaan ja peruskoulun suorittaneista varusmiehistä tupakoimat-

tomia oli 28 %. (p<.001). 

Varusmiesten peruskoulutuksella näytti olevan vaikutusta myös heidän liikennekäyt-

täytymiseensä. Varusmiehistä, joka olivat suorittaneet peruskoulun, suurempi osa oli 

ajanut ilman lain mukaan vaadittavia turvavarusteita kuten turvavyö ja kypärä. Lukion 

suorittaneista varusmiehistä 44 % ei ollut koskaan ajanut ilman vaadittavia turvavarus-

teita, kun peruskoulun suorittaneilla vastaava luku oli 21 %. (p<.001). Peruskoulun 

suorittaneista varusmiehistä suurempi osa oli ajanut päihtyneenä. Peruskoulun suorit-

taneista varusmiehistä yhteensä 41 % oli ajanut päihtyneenä. Lukion suorittaneista 

vastaava luku oli 21 %. (p<.001). (Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Varusmiesten peruskoulutuksen vaikutus päihtyneenä ajamiseen 

 Peruskoulu Lukio Kaikki 

Ajanut päihtyneenä % % % 

Ei koskaan 59.1  79.3  67.4  

Silloin tällöin 36.8  20.3  30.1  

Usein 4.1  0.4  2.5  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  

N=669, x
2
=33.019, p<.001 

Lukion suorittaneisiin varusmiehiin verrattuna peruskoulun suorittaneista varusmie-

histä suurempi osa oli myös ajanut useammin kyydissään lain mukaan liian monta 

matkustajaa. Lukion suorittaneista varusmiehistä 43 % ei ollut koskaan ajanut kyydis-

sään liian monta matkustajaa. Vastaava luku peruskoulun suorittaneilla varusmiehillä 

oli 23 %.  (p<.001).  Peruskoulun suorittanet varusmiehistä useampi kuin lukion suo-

rittaneista puhui myös puhelimeen autolla ajaessaan. Erittäin usein puhelimessa autol-

la ajaessaan puhui 20 % peruskoulun suorittaneista ja 12 % lukion suorittaneista va-

rusmiehistä. (p<.001). 
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Lukion suorittaneista varusmiehistä 40 % ei ollut koskaan ajanut reipasta ylinopeutta 

(yli 40 km/h yli rajoituksen), kun taas vastaava luku peruskoulun suorittaneilla varus-

miehillä oli 19 %. (Taulukko 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=669, x
2
=53.636, p<.001 

Varusmiehet erosivat peruskoulutuksensa perusteella toisistaan myös liikennekäyttäy-

tymiseen liittyvien asenteiden osalta. Peruskoulun suorittaneista varusmiehistä 12 % 

oli täysin samaa meiltä väittämän, mietoja alkoholi juomia (olut tms.) voi nauttia 1-2 

annosta juuri ennen ajoa, kanssa. Lukion suorittaneista varusmiehistä täysin samaa 

mieltä oli vain 5 % varusmiehistä (p<.01). Väittämän, hyvä kuljettaja voi ajaa reipas-

takin ylinopeutta esimerkiksi maantiellä kesäöisin ilman todellisia riskejä, kanssa pe-

ruskoulun suorittaneista samaa mieltä oli 15 % ja lukion suorittaneista varusmiehistä  

8 % (p<.01). 

Nettikäyttäytymisessä peruskoulutuksen vaikutus oli päinvastainen kuin aiemmissa 

ristiintaulukoinneissa tai eroa ei juuri esiintynyt. Lukion suorittaneet varusmiehet viet-

tivät vapaa-aikanaan hieman enemmän aikaa Internetissä kuin peruskoulun suoritta-

neet varusmiehet. Lukion suorittaneista varusmiehistä 27 % vietti aikaa internetissä   

4–8 tuntia päivässä ja 41 % vietti Interneteissä 2–4 tuntia päivässä. Vastaavasti perus-

koulun suorittaneista varusmiehistä 20 % vietti Internetissä 4–8 tuntia päivässä ja 35 

Taulukko 7. Varusmiesten peruskoulutuksen vaikutus reippaan ylinopeuden (yli 40 km/ yli 

rajoituksen) ajamiseen 

 Peruskoulu Lukio Kaikki 

Ajanut reipasta ylinopeutta  % % % 

Ei Koskaan 19.0  40.7  28.0  

Harvoin 37.1  38.2  37.5  

Silloin tällöin 26.9  15.3  22.1  

Melko usein 10.9  4.0  8.1  

Erittäin usein 6.1  1.8  4.3  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  
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% vietti Internetissä 2–4 tuntia päivässä (p<.001). Lukion suorittaneista varusmiehistä 

44 % oli pelannut Internetissä uhkapelejä, joissa panoksena oli raha. Peruskoulun suo-

rittaneista varusmiehistä vastaava luku oli 55 %. (Taulukko 8.)  

Taulukko 8. Varusmiesten peruskoulutuksen vaikutus uhkapelien pelaamiseen  

 Peruskoulu Lukio Kaikki 

Uhkapelien pelaaminen % % % 

Ei koskaan 44.8  56.4  49.6  

Harvoin 24.6  22.8  23.8  

Silloin tällöin 20.4  13.7  17.6  

Melko usein 7.2  4.0  5.9  

Erittäin usein 3.0  3.1  3.1  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  

 N=852, x
2
=14.612, p<.01 

6.2.2 Ammatillinen koulutus 

Varusmiesten ammatillisella koulutustasolla ei ollut yhtä selvää merkitystä heidän ris-

kikäyttäytymiseen kuin peruskoulutuksella.  Ammatillista koulutusta ristiintaulukoita-

essa oli huomioitavan, että lukion juuri suorittaneet varusmiehet sijoittuivat ryhmään, 

ei ammatillista koulutusta. Tämä oletettavasti näkyi myös tuloksissa, joiden mukaan 

riskikäyttäytyminen olisi pääsääntöisesti vähäisempää juuri tässä ryhmässä. Ei amma-

tillisesti koulutettujen varusmiesten ryhmän sisällä oli myös nähtävissä kahtiajakoa 

vastaajien kesken niin, että mittarin molempien ääripäiden vastaajien määrät korostui-

vat.  

Verrattaessa ammatillista koulutusta ja varusmiesten ylinopeuden ajamista, voidaan 

huomata, että ei ammatillisesti koulutettujen varusmiesten ryhmässä, korostuvat ei 

koskaan ja erittäin usein reipasta ylinopeutta ajaneet varusmiesten prosenttiosuudet. 

Muihin koulutusryhmiin verrattuna suurempi osa niistä varusmiehistä, joilla ei ollut 

ammatillista koulutusta, oli ajanut reipasta ylinopeutta erittäin usein.    (Taulukko 9.)     
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Taulukko 9. Varusmiesten ammatillisen koulutustason vaikutus reippaan ylinopeuden (yli 40 

km/h yli rajoituksen) ajamiseen 

 
Ei ammatillista 

koulutusta 

Ammattikurssi 

tai oppisopi-

muskoulutus 

Toisen asteen 

ammatillinen 

koulutus 

Kaikki 

Ajanut reipasta ylinope-

utta 
% % % % 

Ei koskaan 36.0  17.3  20.7  27.8  

Harvoin 37.9  35.8  38.2  37.8  

Silloin tällöin 15.5  32.1  27.5  22.2  

Melko usein 5.3  11.1  10.0  7.8  

Erittäin usein 5.3  3.7  3.6  4.4  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  100.0  

N=654, x
2
=35,171, p<.001 

Varusmiesten ammatillinen koulutustaso ei antanut yhden mukaisia tuloksia, joiden 

perustella voitaisi katsoa sen suoranaisesti ennakoivan riksikäyttäytymistä. Tulosten 

perusteella saatettiin vain todeta, että riskikäyttäytyminen näyttäisi olevan vähäisem-

pää niillä varusmiehillä, joilla ei ollut ammatillista koulutusta. 

6.2.3 Elämäntilanne ennen varusmiespalvelusta 

Ristiintaulukoitaessa varusmiesten elämäntilanne ennen varusmiespalveluksen alkua, 

tarkastellaan varusmiehiä kolmessa ryhmässä: opiskelijat, työssä käyvät ja työttömät 

tai lomautetut. Työssä käyvien ryhmään kuuluvat myös yrittäjinä toimivat varusmie-

het. Näihin ryhmiin kuuluvista varusmiehistä opiskelijoilla ilmeni suhteessa vähiten 

riskikäyttäytymistä. Sen sijaan riskikäyttäytyminen vaihteli työssä käyvien ja työttö-

mine tai lomautettujen varusmiesten ryhmien kesken.  

Työssä käyvät varusmiehet puhuivat puhelimella autolla ajaessaan muita useammin. 

Opiskelijoiden ryhmässä oli muihin verrattunsa suurin määrä niitä varusmiehiä, jotka 

eivät olleet koskaan puhuneet puhelimessa ajon aikana. (Taulukko 10.) 
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Taulukko 10. Palvelusta edeltävän työ- ja opiskelutilanteen yhteys puhelimeen puhumiseen 

ajon aikana 

 
Opiskelija Työssäkäyvä 

Työtön tai 

lomautettu 
Kaikki 

Puhunut puhelimessa autolla 

ajaessaan 
% % % % 

Ei koskaan 20.1  5.0  11.7  11.7  

Harvoin 28.8  15.8  25.2  25.2  

Silloin tällöin 30.3  31.8  28.2  28.2  

Melko usein 15.8  27.1  19.4  19.4  

Erittäin usein 5.0  20.3  15.5  15.5  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  100.0  

N=641, x
2
=57.764, p<.001 

Ennen palveluksen alkua opiskelleista varusmiehistä 48 % ei ollut koskaan ajanut il-

man vaadittavia turvavarusteita kuten turvavyö tai kypärä. Vastaavasti työttömistä tai 

lomautetuista 25 % ja työssä käyneistä 25 % ei ollut koskaan ajanut ilman vaadittavia 

turvavarusteita. (p<.001). Lisäksi ennen palvelusta opiskelleista varusmiehistä 47 % ei 

ollut koskaan ajanut reipasta ylinopeutta eli yli 40 km/h yli rajoituksen, kun vastaava 

luku työttömillä ja lomautetuilla oli 28 % ja työssä käyneillä 21 %. (p<.001). 

Ennen varusmiespalveluksen alkua opiskelijoina olleista varusmiehistä 24 % oli täysin 

eri mieltä ja 28 % jokseenkin eri mieltä väittämän, mietoja alkoholijuomia voi nauttia 

1–2 annosta juuri ennen ajoa, kanssa. Työssä käyneistä varusmiehistä täysin eri miel-

tä väittämän kanssa oli 22 % ja jokseenkin eri mieltä 24 %. Työttömistä ja lomaute-

tuista täysin eri mieltä oli 17 % ja jokseenkin eri mieltä 28 % varusmiehistä. (p<.05).   

Työttömänä tai lomautettuna ennen palvelusta olleet varusmiehet puolestaan käyttivät 

normaalina vapaa aikanaan enemmän Internetiä kuin muihin ryhmin kuuluvat varus-

miehet. Työttömistä ja lomautetuista varusmiehistä 13 % käytti Internetiä yli kahdek-

san tuntia päivässä. Ennen palveluksen alkua opiskelleista varusmiehistä vastaava lu-

ku oli 6 % ja työssä käyneistä 3 %. (Taulukko 11.)  
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Taulukko 11.  Palvelusta edeltävän työ- ja opiskelutilanteen yhteys Internetin käytön määrään 

 Opiskelija Työssäkäyvä 
Työtön tai 

lomautettu 
Kaikki 

Internetein käytön määrä 

normaalina vapaa-aikanasi 
% % % % 

Yli kahdeksan tuntia päivässä 5.8  2.8  13.0  5.5  

4-8 tuntia päivässä 31.1  17.0  31.8  23.2  

2–4 tuntia päivässä 40.3  37.1  32.6  37.0  

Päivittäin, mutta alle kaksi 

tuntia 
13.1  19.8  11.7  16.6  

Lähes päivittäin 7.3  12.3  7.1  10.1  

Muutamia kertoja viikossa 2.4  9.5  3.2  6.6  

Harvemmin -  1.5  0.6  1.0  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  100.0  

N=824, x
2
=70,813, p<.001 

Opiskelijoilla ei muita useammin myöskään ollut omaa profiilia jossakin Internetin 

yhteisöpalvelussa. Heidän joukostaan löytyi myös eniten niitä, jotka eivät koskaan 

käyttäneet alkoholia. Työttömien tai lomautettujen ryhmästä puolestaan löytyi eniten 

niitä varusmiehiä, jotka käyttivät alkoholia neljä kertaa viikossa tai useammin (huo-

mioitu myös ne kerrat kun alkoholia nautittiin vain pieniä määriä).    

Varusmiesten elämäntilanne ennen palveluksen alkua ei antanut yhdenmukaisia tulok-

sia, joiden perustella voitaisi katsoa sen ennakoivan riskikäyttäytymistä. Niillä varus-

miehillä, jotka olivat opiskelleet ennen palveluksen alkua, esiintyi prosentuaalisesti 

hieman muita ryhmiä vähemmän riskikäyttäytymistä. 

6.2.4 Kuukausitulot 

Tässä tutkimuksessa varusmiesten kuukausitulot ennen varusmiespalvelusta eivät en-

nakoineet varusmiesten riskikäyttäytymistä aiempien tutkimusten mukaisesti. Tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella suurituloisimmilla varusmiehillä esiintyi riskitäyttäy-
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tymistä muita enemmän ja vastaavasti pienituloisimmilla varusmiehillä esiintyi riski-

käyttäytymistä jossakin määrin muita vähemmän. Korkeampi tulotaso näytti enne-

minkin mahdollistavan riskikäyttäytymistä kuin suojaavan siltä.  

Esimerkiksi varusmiehet joiden kuukausitulot olivat yli 2000 €, olivat prosenttiosuuk-

sien perusteella pelanneet uhkapelejä muita ryhmiä useammin. (Taulukko 12.) 

Taulukko 12. Varusmiesten kuukausi tulojen vaikutus uhkapelien pelaamiseen 

 Alle 1000 € 1000–1500 € 1500–2000 € Yli 2000 € Kaikki 

Pelannut        

uhkapelejä 
% % % % % 

Ei koskaan 59.3  50.7  42.9  35.0  49.8  

Harvoin 18.5  24.9  29.2  25.0  23.8  

Silloin tällöin 15.6  18.0  17.7  22.0  17.5  

Melko usein 4.3  4.1  7.1  11.0  5.8  

Erittäin usein 2.3  2.3  3.1  7.0  3.1  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

N=845, x
2
=33.779, p<.01 

Lisäksi yli 2000 € kuukaudessa ansainneet varusmiehet puhuivat muita useammin pu-

helimessa autoa ajaessaan. Heistä 33 % puhui puhelimessa erittäin usein autolla ajaes-

saan. Vastaava luku oli 1000–15000 € ansainneilla varusmiehillä 17 %, 1500–2000 € 

ansainneilla 16 % ja alle 1000 € ansainneilla varusmiehillä 8 %. Sen sijaan alle 1000 € 

ansainneista varusmiehistä 41 % ei ollut koskaan puhunut puhelimeen autolla ajaes-

saan ja vastaavasti 1500–2000 € ansainneista luku oli 30 %, 1000–1500 € ansaitsevilla 

28 % ja yli 2000 euroa ansaitsevilla 17 %. (p<.001).  

Yli 2000 € kuukaudessa ansainneista varusmiehistä 7 % ajoi myös erittäin usein moot-

toriajoneuvolla ilman lain mukaan vaadittavia turvavarusteita kuten turvavyötä tai ky-

pärää, kun sama luku alle 1000 € kuukaudessa ansainneilla oli 6 %, 1500–2000 € an-

sainneilla 5 % ja 1000–1500 € ansainneilla luku oli 3 % (p<.01).  
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Samansuuntaisia tuloksia oli myös havaittavissa reippaan ylinopeuden ajamisen (yli 

40 km/h yli rajoituksen) näkökulmasta. Yli 2000 € ansainneet varusmiehet olivat aja-

neet muita useammin reipasta ylinopeutta. (Taulukko 13.) 

Taulukko 13. Varusmiesten kuukausi tulojen vaikutus reippaan ylinopeuden (yli 40 km/h yli 

rajoituksen) ajamiseen 

 Alle 1000 € 1000–1500 € 1500–2000 € Yli 2000 € Kaikki 

Ajanut ylino-

peutta 
% % % % % 

Ei koskaan 46.0  23.2  21.2  14.6  27.9  

Harvoin 33.0  40.6  41.9  34.4  37.9  

Silloin tällöin 12.6  26.6  25.3  26.0  22.1  

Melko usein 4.2  7.3  8.1  16.7  8.0  

Erittäin usein 4.2  2.3  3.5  8.3  4.1  

Yhtensä 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

N=662, x
2
=65,437, p<.001 

Kuukausitulojen vaikutus riskikäyttäytymiseen näyttäisi varusmiehillä olevan aiem-

mista tutkimustuloksista poikkeava. Suurituloisimmilla varusmiehillä esiintyi riski-

käyttäytymistä muita ryhmiä useammin ja pienituloisimmilla puolestaan harvemmin. 

6.2.5 Asuminen ennen varusmiespalveluksen alkua 

Varusmiesten asumistilannetta ennen varusmiespalvelusta tarkasteltiin kolmijakoisesti 

eli ne, jotka asuivat vanhempien tai vanhemman kanssa, ne, jotka asuivat yksin ja ne 

jotka, asuivat avo- tai aviopuolison kanssa. Ristiin taulukointien perusteella varus-

miesten asumistilanne vaikutti heidän riskikäyttäytymiseensä. Riskikäyttäytymistä il-

meni muita useammin niillä varusmiehillä, jotka asuivat yksin. 

Yksi asuvat varusmiehet olivat käyttäneet alkoholia ennen palveluksen alkua muita 

useammin. Tässä kysymyksessä otettiin huomioon myös ne kerrat, kun alkoholia nau-

tittiin vain pieniä määriä. Yksin asuvista varusmiehistä 15 % oli käyttänyt alkoholia 

neljä kertaa viikossa tai useammin. Vastaavasti avo- tai aviopuolison kanssa asuvista 
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varusmiestä 12 % oli käyttänyt alkoholia neljä kertaa viikossa tai useammin ja van-

hempien kanssa asuvista luku oli 6 %. (Taulukko14.) 

Taulukko 14. Varusmiesten asumistilanteen (ennen palvelusta) vaikutus alkoholin käyttötihey-

teen (ennen palvelusta) 

 Vanhempien/ 

vanhemman 

kanssa 

Yksin 

Avo- tai avio-

puolison kans-

sa 

Kaikki 

Alkoholin käyttötiheys % % % % 

Ei koskaan 7.5  3.4  3.4  6.6  

Noin kerran kuussa 16.4  13.6  19.5  16.4  

2–4 kertaa kuussa 43.3  34.1  40.3  42.1  

2–3 kertaa viikossa 26.8  33.0  25.3  27.3  

4 kertaa viikossa tai 

useammin 
6.0  15.9  11.5  7.6  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  100.0  

N=828, x
2
=19,247, p<.05 

Ennen varusmiespalveluksen alkua yksin asuneista varusmiehistä 33 % oli käyttänyt 

huumeita viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Avo- tai avio puolison kanssa asu-

neista luku oli 28 % ja vanhempien kanssa asuneista 22 % (p<.05). Lisäksi yksin asu-

vista varusmiehistä 5 % oli ajanut usein päihtyneenä. Vanhempien kanssa asuneista 

varusmiehistä vastaava luku oli 2 % ja avo- tai aviopuolison kanssa asuneista 1 %. 

Vastapainoksi 71 % vanhempien kanssa asuneista varusmiehistä ei ollut koskaan aja-

nut päihtyneenä. Luku oli avo- tai aviopuolison kanssa asuneilla 60 % ja yksin asu-

neilla 50 % (p<.01). 

Poikkeus ristiintaulukoinneissa asumistilanteen osalta löytyy Internetin käytön mää-

rässä.  Vanhempien kanssa asuneilla varusmiehillä ilmeni runsasta Internetin käyttöä 

normaalina vapaa-aikanaan hieman muita enemmän. Vanhempien kanssa asuneista 

varusmiehistä yli kahdeksan tuntia päivässä Internetiä käyttäneitä oli 6 %, kun vastaa-

va luku yksin asuneilla oli 5 % ja avo- tai aviopuolison kanssa asuneilla 2 %. Vähiten 

Internetiä käyttivät puolison kanssa asuneet varusmiehet. (Taulukko 15.)  
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Taulukko 15. Varusmiesten asumistilanteen (ennen palvelusta) vaikutus Internetin käytön 

määrään 

 Vanhempien / 

vanhemman 

kanssa 

Yksin 

Avo- tai avio-

puolison kans-

sa 

Kaikki 

Internetin käytön määrä % % % % 

Yli kahdeksan tuntia päi-

vässä 
6.0  4.7  2.4  5.5  

4–8 tuntia päivässä 25.4  15.1  12.9  23.0  

2–4 tuntia päivässä 37.3  38.4  35.3  37.2  

Päivittäin, mutta alle 2 

tuntia 
15.0  19.8  24.7  16.5  

Lähes päivittäin 10.1  11.6  9.4  10.2  

Muutamia kertoja viikossa 5.4  8.1  12.9  6.5  

Harvemmin 0.8  2.3  2.4  1.1  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  100.0  

  N=806, x
2
=24.846, p<.05 

6.2.6 Lapsuudenkodin alkoholin käyttö 

Aiemman tutkimuksen mukaisesti vanhempien tai huoltajien alkoholin käyttö lapsuu-

den kodissa vaikutti varusmiesten alkoholin käyttöön. Ne varusmiehet, joiden lapsuu-

den kodissa alkoholia oli käytetty paljon, käyttivät päihteitä hieman muita useammin 

ja enemmän. 

Niistä varusmiehistä, joiden lapsuuden kodissa ei käytetty alkoholia, 27 % ei myös-

kään itse ollut käyttänyt alkoholia ennen varusmiespalveluksen alkua. Niidtä varus-

miehistä, joiden kotona alkoholia oli käytetty paljon, 8 % ei ollut koskaan käyttänyt 

alkoholia ja niistä varusmiehistä, joiden lapsuuden kodissa alkoholia oli käytetty vä-

hän tai kohtalaisesti, vain 4 % ei ollut koskaan käyttänyt alkoholia.  Niistä varusmie-

histä, joiden lapsuuden kodissa alkoholia käytettiin paljon, 15 % käytti alkoholi ennen 

varusmiespalveluksen alkua neljä kertaa viikossa tai useammin. Tässä kysymyksessä 

oli huomioitu myös en kerrat, kun alkoholia käytettiin vain pieniä määriä. Vastaava 
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luku niiden varusmiesten osalta, joiden lapsuuden kodissa alkoholia ei ollut käytetty 

lainkaan, oli 5 %. (Taulukko 16.) 

Taulukko 16. Lapsuuden kodin alkoholin käytön vaikutus varusmiesten alkoholin käyttöti-

heyteen ennen varusmiespalvelusta 

 Ei lainkaan Vähän Kohtalaisesti Paljon Kaikki 

Alkoholin käyttötiheys % % % % % 

Ei koskaan 27.0  4.3  4.1  8.4  6.4  

Noin kerran kuussa 22.2  18.0  11.7  12.2  16.0  

2–4 kertaa kuussa 30.2  45.4  42.3  32.1  41.9  

2–3 kertaa viikossa 15.8  25.9  33.3  32.1  27.8  

4 kertaa viikossa tai 

useammin 
4.8  6.4  8.6  15.2  7.9  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

  N=874, x
2
=80.469, p<.001    

Niistä varusmiehistä, joiden lapsuudenkodissa alkoholia oli käytetty kohtalaisesti tai 

paljon, suurempi osa oli käyttänyt huumeita kuin niistä varusmiehistä, joiden lapsuu-

den kodissa alkoholia oli käytetty vain vähän tai ei ollenkaan. (Taulukko 17.) 

Taulukko 17. Lapsuuden kodin alkoholin käytön vaikutus varusmiesten huumeiden käyttöön 

 
Ei lainkaan Vähän 

Kohtalai-

sesti 
Paljon Kaikki 

Käyttänyt huumeita % % % % % 

Ei 77.8  79.3  70.5  70.8  75.9  

Kyllä 22.2  20.7  29.5  29.2  24.1  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

N=877, x
2
=18.451, p<.01    
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Lapsuuden kodin päihteiden käytöllä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä va-

rusmiesten tupakointiin, mutta tulosten perusteella näytti kuitenkin siltä, että hieman 

suurempi osa niistä varusmiehistä, joiden lapsuudenkodissa alkoholia käytettiin pal-

jon, tupakoi päivittäin (50 %) kuin niistä varusmiehistä, joiden lapsuuden kodissa al-

koholia käytettiin kohtalaisesti (48 %), vähän (40 %) tai ei lainkaan (44 %). 

6.2.7 Tieliikenneonnettomuudet 

Varusmiehiltä kysyttiin, ovatko he joskus loukkaantuneet moottoriajoneuvolla sattu-

neessa onnettomuudessa.  Niillä varusmiehillä, jotka olivat loukkaantuneet moottori-

ajoneuvolla tapahtuneessa onnettomuudessa, esiintyi muita enemmän riksikäyttäyty-

mistä liikenteessä. Niistä varusmiehistä, jotka olivat loukkaantuneet, 8 % oli ajanut 

erittäin usein reipasta ylinopeutta (yli 40 km/h yli rajoituksen), kun vastaava luku niil-

lä, jotka eivät olleet loukkaantuneet, oli 3 %. (Taulukko 18.)   

Taulukko 18. Moottoriajoneuvolla tapahtuneessa onnettomuudessa loukkaantumisen vaikutus 

reippaan ylinopeuden ajamiseen (yli 40 km/ yli rajoituksen) 

 Ei Kyllä Kaikki 

Ajanut ylinopeutta % % % 

Ei koskaan 32.3  15.0  28.1  

Harvoin 39.4  32.5  37.8  

Silloin tällöin 19.4  30.6  22.1  

Melko usein 5,9  13.8  7.8  

Erittäin usein 3.0  8.1  4.2  

Yhteensä 100.0  100.0  100.0  

N=665, x
2
=38,496, p<.001    

Tulokset olivat samansuuntaisia myös turvavöiden käyttämättömyyden suhteen. Niistä 

varusmiehistä, jotka olivat loukkaantuneet moottoriajoneuvolla tapahtuneessa onnet-

tomuudesta, 23 % oli ajanut usein ilman vaadittavia turvavarusteita kuten turvavyötä 

tai kypärää. Vastaava luku niillä, jotka eivät olleet loukkaantuneet, oli 9 % (p<.001). 

Loukkaantuneista varusmiehistä myös 58 % puhui usein puhelimessa autolla ajaes-
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saan, kun taas niistä, jotka eivät olleet loukkaantuneet, usein puhelimessa ajon aikana 

puhui 35 % (p<.001). Aiemmat moottoriajoneuvolla sattuneet onnettomuudet enna-

koivat varusmiesten riskikäyttäytymistä liikenteessä. 

 

7 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 

7.1 Tutkimuksen tulokset tiivistettynä 

Varusmiehillä esiintyi päihteiden käyttöön liittyvää riskikäyttäytymistä kuten runsasta 

alkoholin käyttöä (60 %), päivittäistä tupakointia (44 %) ja huumeiden käyttöä (24 %). 

Varusmiespalvelusaika vähensi varusmiesten alkoholin käyttöä. Palvelusaikana alko-

holin käyttö harveni ja määrät pienenivät hieman. Niin palvelusaikana kuin ennen pal-

veluksen alkuakin varusmiehet käyttivät alkoholia tavallisimmin 2–4 kertaa kuukau-

dessa ja nauttivat kerralla 10 annosta tai enemmän. Varusmiehet joivat useimmiten 

humalahakuisesti kerran viikossa, mikä tarkoittaa kerralla enemmän kuin kuusi annos-

ta alkoholia.     

Liikennekäyttäytymistä kartoitettaessa selvisi, että 72 % varusmiehistä oli ajanut rei-

pasta ylinopeutta eli yli 40 km/h yli nopeusrajoituksen ja 33 % oli ajanut päihtyneenä.  

Puhelimessa puhuminen ajon aikana oli hyvin yleistä.  Varusmiehistä 34 % oli samaa 

mieltä väittämän, mietoja alkoholi juomia voi nauttia 1–2 annosta juuri ennen ajoa, 

kanssa. Lisäksi 74 % varusmiehistä oli samaa mieltä väittämän, pystyn itse arvioi-

maan, milloin olen liian päihtynyt ajamaan, kanssa.  Varusmiehistä suuri osa uskoi, 

ettei eri henkilöillä kuten vanhemmilla, kumppanilla tai kavereilla, ole vaikutusta hei-

dän riskinottoonsa liikenteessä. Äidillä oli kuitenkin suurin riskinottoa liikenteessä 

vähentävä vaikutus ja kavereilla suurin riskinottoa lisäävä vaikutus. 

Varusmiehistä 50 % oli pelannut uhkapelejä. Varusmiehistä 82 %:lla oli oma profiili 

jossakin Internetin sosiaalisessa yhteisöpalvelussa. Varusmiehet ilmoittivat pääsään-

töisesti suhtautuvansa harkiten avoimuuteen ja tietojen jakamiseen Internetissä. Omia 

vapaa-ajan kuvia jaettiin hieman vapaammin kuin esimerkiksi tietoja omasta elämän-

tavasta tai jotakin tahoa arvostelevia mielipiteitä. Varusmiespalvelus vähensi merkit-

tävästi varusmiesten internetissä käyttämää aikaa. Normaalina vapaa-aikana suurin 
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osa (37 %) varusmiehistä käytti Internetissä aikaa 2–4 tuntia päivässä. Palveluspäivinä 

Internetin käyttö väheni suurimmalla osalla ( 48 %) alle muutamaan kertaan viikossa. 

Yleisesti ottaen varusmiespalvelusaika vähensi nuorten alkoholin ja Internetin käyttöä. 

Suurin osa varusmiehistä oli eri mieltä kaikkien väittämien kanssa, joissa väitettiin va-

rusmiespalveluksen lisänneen heiden riskikäyttäytymistään. Varusmiehistä 64 % oli 

eri mieltä väittämän kanssa, jonka mukaan varusmiespalvelusaika oli lisännyt heidän 

halukkuuttaan ottaa riskejä. Varusmiehet ilmoittivat purkavansa palveluksen aiheut-

tamaa stressiä useammin alkoholin käytöllä kuin riskeeraamalla liikenteessä. Suurin 

osa varusmiehistä ei kuitenkaan purkanut palveluksen aiheuttamaa stressiä kummalla-

kaan kysytyllä tavalla. 

Peruskoulutus oli yksi selvimmin varusmiesten riskikäyttäytymistä ennakoivista teki-

jöistä. Niillä varusmiehillä, jotka olivat suorittaneet peruskoulun, ilmeni riskikäyttäy-

tymistä enemmän kuin lukion suorittaneilla varusmiehillä. Varusmiesten ammatillinen 

koulutustaso ei vaikuttanut riskikäyttäytymiseen samassa suhteessa. Aiemmista tutki-

mustuloksista poiketen riskikäyttäytymistä ilmeni vähiten niillä varusmiehillä, joilla ei 

ollut ammatillista koulutusta. Tässä jaottelussa lukion juuri suorittaneet varusmiehet 

eli korkeamman peruskoukutuksen omaavat varusmiehet kuuluivat ryhmään, ei am-

matillista koulutusta, mikä näkyi tuloksissa. 

Kun varusmiesten elämän tilannetta ennen varusmiespalveluksen alkua tarkasteltiin 

varusmiehiä kolmessa ryhmässä: opiskelijat, työssä käyvät ja työttömät tai lomautetut, 

opiskelijoilla ilmeni suhteessa vähiten riskikäyttäytymistä. Lisäksi kuukausitulot vai-

kuttivat varusmiesten riskikäyttäytymiseen, mutta niiden vaikutus poikkesi aiemmista 

tutkimustuloksista, joiden mukaan riskikäyttäytyminen on yleisempää pienempituloi-

silla. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella suurituloisimmilla varusmiehillä esiintyi 

riskitäyttäytymistä muita enemmän ja vastaavasti pienituloisimmilla varusmiehillä 

esiintyi riskikäyttäytymistä jossakin määrin muita vähemmän. Korkeampi tulotaso 

näytti enneminkin mahdollistavan riskikäyttäytymistä kuin suojaavan siltä. 

Varusmiesten asumistilannetta ennen varusmiespalvelusta tarkasteltiin kolmijakoisesti 

eli ne, jotka asuivat vanhempien tai vanhemman kanssa, ne, jotka asuivat yksin, ja ne, 

jotka asuivat avo- tai aviopuolison kanssa. Ristiintaulukointien perusteella varusmies-

ten asumistilanne vaikutti heidän riskikäyttäytymiseensä. Riskikäyttäytymistä ilmeni 

muita useammin niillä varusmiehillä, jotka asuivat yksin. 



  56 

 

 

Aiemman tutkimuksen mukaisesti vanhempien alkoholin käyttö vaikutti varusmiesten 

alkoholin käyttöön. Niistä varusmiehistä, joiden lapsuuden kodissa ei käytetty alkoho-

lia, moni ei myöskään itse käyttänyt alkoholia. Ne varusmiehistä, joiden lapsuuden 

kodissa alkoholia puolestaan käytettiin paljon, käyttivät alkoholia muita useammin. 

Lapsuudenkodin alkoholin käytöllä oli vaikutusta myös varusmiesten huumeiden ja 

tupakan käyttöön. 

Varusmiehille sattuneet tieliikenneonnettomuudet myös ennakoivat riskikäyttäytymis-

tä. Ne varusmiehet, jotka olivat loukkaantuneet jossakin moottoriajoneuvolla tapahtu-

neessa onnettomuudessa, ottivat muita enemmän riskejä liikenteessä. 

7.2 Pohdintaa tutkimuksen tuloksista 

Riskikäyttäytyminen on aiempien tutkimusten mukaan yleisintä nuorilla aikuisilla 

miehillä. Tämä oli otettu huomioon tutkimuksen kohderyhmän valinnassa. Tästä syys-

tä varusmiesten riskikäyttäytyminen oli odotettua. Tutkimuksella pyrittiin selvittä-

mään millaista on varusmiesten vapaa-ajan päihteiden käyttö, liikenne käyttäytyminen 

ja nettikäyttäytyminen, mitkä tekijät ovat yhteydessä varusmiesten riskikäyttäytymi-

seen ja miten varusmiehet itse arvioivat palvelusajan vaikuttavan heidän riskikäyttäy-

tymiseensä. Tutkimus antoi vastauksen asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

Tutkimuksen aikana kävi ilmi, että varusmiesten sosioekonomisen aseman ja koulu-

tustason selvittäminen oli haasteellista. Tämä johtui luultavasti siitä, että varusmiehet 

elivät murroksen ja muutoksen vaihetta, jossa osa varusmiehistä oli muuttanut pois 

vanhempien luota ja kävi työssä tai opiskeli. Samaan aikaan toiset varusmiehet asuivat 

vielä vanhempien luona ja olivat kenties juuri päättäneet lukio-opinnot. Vanhempien 

luona asuvilla ja lukion juuri päättäneillä varusmiehillä ei esimerkiksi välttämättä ollut 

vielä säännöllisiä kuukausituloja lainkaan. Vaikka aiemmat tutkimukset rikkikäyttäy-

tymisestä osoittavat sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta riskikäyttäytymiseen, täs-

sä tutkimuksessa näitä tuloksia ei voitu vahvistaa kohderyhmän murroksessa olevan 

elämäntilanteen vuoksi.  

Koska valtaosa varusmiehistä asui vielä vanhempiensa tai vanhemman kanssa samas-

sa taloudessa, olisi sosioekonomista asemaa kartoittaessa voinut olla hyvä pyytää va-

rusmiehiä arvioimaan perheensä sosioekonomista asemaa. Tämä olisi mahdollisesti 

antanut paremman kuvan siitä sosioekonomisesta ympäristöstä, jossa varusmiehet eli-
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vät ja olivat lähtöisin. Korkein suoritettu peruskoulutus sen sijaan toimi hyvänä muut-

tujana tutkittaessa varusmiesten riskikäyttäytymistä. Myös elämäntilanne ennen palve-

luksen alkua eli se, oliko varusmies ollut opiskelijana, työntekijänä vai lomautettuna 

tai työttömänä, oli hyvä muuttuja varusmiesten riksikäyttäytymisen kartoittamiseen. 

Osallistujien suuri määrä vähentää yksittäisten virheiden tai poikkeusten liiallista ko-

rostumista tuloksissa. Näin ollen tutkimuksen tulosten yleistäminen koskemaan va-

rusmiehiä on mahdollista. Tämän tutkimuksen yleistettävyyttä pohtiessa on huomioi-

tava varusmiesten joukon homogeenisuus esimerkiksi terveyden näkökulmasta. Tästä 

syystä tutkimus ei ole yleistettävissä koko väestön tasolla nuorten miesten vapaa-ajan 

riskikäyttäytymistä kuvaavaksi, vaan nimenomaan varusmiesten riskikäyttäytymistä 

kuvaavaksi. Olisi mielenkiintoista selvittää minkälaisia tuloksia saataisi, jos sama tut-

kimus toteutettaisi rauhanajan palveluksesta vapautuksen saaneille tai palveluksen 

keskeyttäneille varusmiehille. 

7.3 Pohdintaa tutkimusprosessista 

Voi hyvin nuori! -projektiin sidotun opinnäytetyön tutkimusprosessi käynnistyi syk-

syllä 2010 tutkimuskohteen ja menetelmän valinnalla. Tämän jälkeen päätettiin opet-

tajien ja projektipäällikön kanssa tarkemmin tutkimuksen aiheesta ja sen rajauksesta. 

Aineiston keruu suoritettiin maalliskuun 2011 alussa. 

 Tutkimusprosessin alussa oli melko kiire, mikä heijastui taustatiedon keruuseen ja 

tutkimuskysymysten laadintaan. Aikataulun kiireellisyyteen vaikuttivat monet tekijät 

kuten Voi hyvin nuori! -projektin sekä puolustusvoimien aikataulut. Määrällisen tut-

kimuksen käynnistämisen kannalta olisi ollut hyvä, jos alussa olisi ollut hieman 

enemmän aikaa. Alun tiukka aikataulu lisäsi työtä tutkimuksen muissa vaiheissa. Tut-

kimuksen teoriaosaa piti osittain vahvistaa jälkikäteen tukemaan kyselylomaketta ja 

tutkimuksesta saatua aineistoa. 

Itse aineisto kerättiin kyselytutkimuksena varuskunnan auditoriossa noin 100–200 va-

rusmiehen ryhmältä kerrallaan. Ryhmiä jouduttiin ennen kyselyn alkua levittämään 

auditoriossa, jotta jokainen osallistuja sai työrauhan. Suurimpien ryhmien kohdalla tila 

tuotti kuitenkin vaikeuksia. Olisi ollut hyvä saada varusmiehet vielä kauemmas toisis-

taan. Suurissa ryhmissä kaikille ei myöskään riittänyt pöytätasoja, vaan he joutuivat 

täyttämään kyselyn sylissään.  
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Varusmiehiä pyydettiin välttämään keskustelua ja täyttämään lomake itsenäisesti. Ali-

kersantit valvoivat kyselytilannetta. Tästä huolimatta kyselyn aikana varusmiesten 

kesken syntyi hetkittäin jonkin verran keskustelua. Tilannetta olisi mahdollisesti hel-

pottanut, jos ryhmien koko olisi ollut pienempi ja varusmiehet olisivat istuneet kau-

empana toisistaan. Ryhmien koko riippui kuitenkin varusmiesten päivän muusta oh-

jelmasta. 

Varusmiesten vastauksista näkyi, että kaikki varusmiehet eivät ottaneet kyselyä tosis-

saan, ja he eivät vastanneet kysymyksiin todenmukaisesti. Esimerkiksi, jos varusmies 

vastasi käyttävänsä palvelusaikanaan alkoholia neljä kertaa viikossa tai useammin, 

voitiin ajatella, että tämä ei pitänyt paikkansa. Tosin tutkimuksessa oli otettava huo-

mioon myös inhimillisen virheen mahdollisuus vastauksissa. Tämän kokoisessa otok-

sessa muutamat yksittäiset virheet tai tahallisesti virheellisesti annetut vastaukset eivät 

kuitenkaan päässeet korostumaan liiaksi ja tutkimuksen luotettavuus säilyi. 

Tutkimuksen liittäminen projektiin toi tutkimukseen omia erityispiiteitä. Projektin 

kautta suuri tutkimustyötä helpottava tekijä oli aineiston tekninen luenta, joka kevensi 

työn määrää huomattavasti siihen verrattuna, jos aineisto olisi purettu manuaalisesti. 

Koska samaa aineistoa ja samaa kyselylomaketta hyödynnettiin projektin puitteissa 

laajemmin, oli tutkimuksen tekijän mahdollista saada projektin kautta myös lisätukea 

ja ohjeistusta tutkimuksen tekoon. Projektin myötä tutkimuksessa oli kuitenkin nor-

maaliin opinnäytetyöhön verrattuna enemmän toimijoita ja tahoja, joiden mielipide tu-

li ottaa huomioon. Toisinaan eri tahojen ohjeet tutkimuksen etenemisestä ja suunnasta 

olivat toisistaan poikkeavia. Tutkimuksen tekeminen projektissa olikin opettava ko-

kemus, jossa tutkimuksen tekijä oppi kuuntelemaan muiden ohjeita ja tekemään omat 

ratkaisunsa tutkimuksen etenemisestä.   
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Muuttujataulukko      Liite 1 

Tutkimusongelmat Sivunumero Kyselylomakkeen kysymykset 

Taustamuuttujat 

 

s. 10 

s. 10 

s. 20 

48. Ikä 

49. Sukupuoli 

52. Asuminen siviilissä 

1. Millaista on varusmiesten vapaa-

ajan päihteiden käyttö, liikennekäyt-

täytyminen sekä nettikäyttäytymi-

nen? 

Muuttujat: 

- Päihteiden käyttö 

- Liikennekäyttäytyminen 

- Nettikäyttäytyminen 

s.18 

s.18. 

 

s.21 

s.19 

 

s.19 

s. 17 

s. 17 

s. 17 

s.17 

25. Riskikäyttäytyminen liikenteessä 

28, 29. Loukkaantuminen tieliiken-

teessä 

31. Internetin käytön useus 

32. Oma profiili jossakin sosiaalises-

sa yhteisöpalvelussa 

33. Avoimuus Internetissä 

35. Uhkapelit 

37. Alkoholin käyttötiheys 

38. Alkoholin käyttömäärä 

40. Huumeiden käyttö 

41. Tupakointi 

2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä 

varusmiesten riksikäyttäytymiseen? 

- Koulutustaso 

- Sosioekonominen asema 

- Lapsuuden kodin vaikutus 

s. 11 

 

s. 10 

s. 10 

43. Lapsuudenkodin alkoholin käyt-

tö 

60. Koulutustaso 

62. Elämäntilanne ennen palvelusta 

66. Kuukausitulot ennen palvelusta 

3. Miten varusmiehet itse arvioivat 

palvelusajan vaikuttavan heidän 

ottamiinsa riskeihin? 

 44. Varusmiespalvelukseen liittyvät 

väittämä 
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Taustatiedot      Liite 2/1 

Keskeiset taustatiedot 

 n % 

Sukupuoli 

 

  

     Mies  881 100.0 

Ikä 

 

  

19 vuotta 82 9.4 

20 vuotta 643 73.5 

21 vuotta 102 11.6 

22 vuotta 27 3.1 

23 vuotta 9 1.0 

24 vuotta 3 0.3 

25 vuotta 6 0.7 

26 vuotta 2 0.2 

27 vuotta 2 0.2 

     Yhteensä 876 100.0 

Siviilisääty 

 

  

Naimaton 773 83.6 

Avoliitossa 91 10.4 

Muu 38 4.3 

Rekisteröidyssä parisuhteessa 7 0.8 

Avioliitossa 6 0.7 

Asumuserossa 1 0.1 

Eronnut 1 0.1 

     Yhteensä 877 100.0 

Perheellisyys 

 

  

Ei lapsia 870 98.9 

Yksi lapsi 8 0.9 

Kaksi lasta 1 0.1 

Kolme tai useampi lapsi 1 0.1 

     Yhteensä 880 100.0 

Asumistilanne ennen palvelusta 

 

  

Vanhempien/ vanhemman kanssa 655 75.0 

Yksin 88 10.1 

Avo- tai aviopuolison kanssa 87 10.0 

Kämppäkaverin kanssa 28 3.2 

Jokin muu 8 0.9 

Muun sukulaisen kanssa 7 0.8 

     Yhteensä 873 100.0 

Asumistilanne palveluksen jälkeen 

 

  

Palaa samalle paikkakunnalle  404 45.9 

Ei osaa sanoa 367 41.7 

Muuttaa eri paikkakunnalle 110 12.5 

     Yhteensä 881 100.0 
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     Liite 2/2 

Peruskoulutus 

 

  

Peruskoulu 523 59.6 

Lukio 353 40.2 

Peruskoulu suorittamatta 2 0.2 

     Yhteensä 878 100.0 

Korkein ammatillinen koulutus 

 

  

Ei ammatillista koulutusta 456 52.8 

Toisen asteen ammatillinen koulutus 300 34.8 

Ammattikurssi, oppisopimuskoulutus, tms.  100 11.6 

Korkeakoulututkinto (alempi aste) 4 0.5 

Ammattikorkeakoulututkinto 3 0.3 

     Yhteensä 863 100.0 

Elämäntilanne ennen palvelusta 

 

  

Työntekijä 465 54.2 

Opiskelija 209 24.3 

Työtön tai lomautettu 159 18.5 

Muu 10 1.2 

Yrittäjä / yksityinen ammatinharjoittaja 6 0.7 

Alempi toimihenkilö 5 0.6 

Maatalousyrittäjä 3 0.3 

Ylempi toimihenkilö 1 0.1 

Johtavassa asemassa 1 0.1 

     Yhteensä 859 100.0 

Pitkän aikavälin suunnitelma: 

Korkein suoritettu koulutus 35-vuotiaana 

 

  

Ei osaa sanoa 244 28.2 

Ammattikorkeakoulututkinto 241 27.8 

Toisen asteen ammatillinen koulutus 139 16.0 

Yliopistotutkinto 125 14.4 

Ammatillinen kurssi tms. 72 8.3 

Yliopistollinen jatkotutkinto 25 2.9 

Ilman ammatillista koulutusta 21 2.4 

     Yhteensä 867 100.0 

Pitkän aikavälin suunnitelma: 

Asema 35-vuotiaana 

 

  

Työntekijä 282 32.9 

Ei osaa sanoa 180 21.0 

Johtavassa asemassa (toisen palveluksessa) 153 17.8 

Yrittäjä / yksityinen ammatinharjoittaja 117 13.6 

Ylempi toimihenkilö 106 12.4 

Alempi toimihenkilö 12 1.4 

Maatalousyrittäjä 8 0.9 

     Yhteensä 858 100.00 
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     Liite 2/3 

Työttömyys elämän aikana 

 

  

Ei työttömänä 367 42.0 

Työttömänä alle 6 kuukautta 332 37.9 

Työttömänä 6–12 kuukautta 111 12.7 

Työttömänä 1–2 vuotta 34 3.9 

Työttömänä pidempään kuin 2 vuotta 31 3.5 

     Yhteensä 875 100.0 

Kuukausitulot ennen palvelusta 

 

  

Alle 1000 € 308 35.5 

1000–1500 € 221 25.5 

1500–2000 € 230 26.5 

2000–3000 € 91 10.5 

3000–4000 € 9 1.0 

Yli 4000 € 9 1.0 

     Yhteensä 868 100.0 

Varusmiespalveluksen pituus (arvio) 

 

  

180 päivää 434 49.4 

270 päivää 13 1.5 

362 päivää 431 49.1 

     Yhteensä 878 100.0 

Tavoiteltava sotilasarvo 

 

  

Sotamies 388 44.4 

Korpraali 184 21.1 

Vänrikki/ kokelas 155 17.8 

Alikersantti 106 12.2 

Kersantti 39 4.5 

     Yhteensä 872 100.0 
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 Päihteiden käyttö      Liite 3/1 
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Liite 3/2 
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Liite 3/3 
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Liikennekäyttäytyminen     Liite 4/1 
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Liite 4/2 
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Liite 4/3 
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Nettikäyttäytyminen     Liite 5/1 
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Liite 5/2 
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Liite 5/3 
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Kyselylomake     Liite 6/1 
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Liite 6/2 
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Liite 6/3 
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Liite 6/5 
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Liite 6/6 
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Liite 6/7 
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Liite 6/9 
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Liite 6/10 

 

 


