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Opinnäytetyölläni haluan kiinnittää huomiota varusmiespalveluksessa 

selviytymisen tukemiseen, jotta vältyttäisiin ennenaikaisilta palveluksen 

keskeytymisiltä.   Lapin rajavartioston rajajääkärikomppania on Suomen 

pohjoisin varusmieskoulutusyksikkö, joka toimii saamelaisalueella. Haastavissa 

olosuhteissa tapahtuva varusmieskoulutus vaatii nuorelta hyvää 

stressinsietokykyä ja valmiuksia toimia hyvinkin vaihtelevissa olosuhteissa. 

Lapin rajavartiosto kouluttaa vuosittain yli kaksisataa varusmiestä 

poikkeusolojen ja sodan ajan tehtäviin. Johtajakoulutukseen valittujen 

koulutusaika on 347 vuorokautta ja miehistöön kuuluvilla rajajääkäreillä 165 

vuorokautta.   

  

Aineisto kerättiin sähköisenä webpropol kyselynä toukokuussa 2017. Kyselyn 

aikana komppaniassa palveli 105 varusmiestä. Kyselyyn vastasi 81 

varusmiestä, joista 50 oli johtajakoulutuksessa ja loput 31 vastaajaa oli 

rajajääkäreitä.       Vastausprosentti oli 77 %.  Vastauksia ei eritelty ryhmittäin.   

  

Varusmiehet saivat eniten tukea omaan jaksamiseensa palveluskavereilta. 

Tämä kuvastaa hyvää ryhmähengen merkitystä. Myös itse itsensä tukijana 

ilmeni vastauksissa. Samoin itse omana tukijana nousi vastauksissa. 

Terveysaseman hoitohenkilökunta tuki riittävästi. Sairaanhoitajalta odotettiin 

enemmän henkilökohtaisia keskusteluhetkiä jaksamiseen liittyvissä asioissa. 

Samoin sotilaspapin läsnäoloa toivottiin enemmän esimerkiksi 

maastoharjoituksiin  

  

Koko palvelusajan kiirettä pidettiin suurimpana haasteena selviytyä 

varusmiespalveluksesta. Vastaajat kokivat epätarkkojen ja myöhään annettujen 

ohjeiden lisäävän kiireen tuntua.  Oman ajan puute johti yhteydenpidon läheisiin 

hankalana.  Koulutus kesti aamusta myöhään iltaan. Sotilaallinen kuri koettiin 

kiireenä ja haastavana fyysisenä rasituksena. Maastossa unen puute, pitkät 

siirtymiset vaikuttivat psyykkiseen ja henkiseen jaksamiseen.  Vuodenaikojen 

vaihtelut, erityisesti talviaikana kylmyys ja pimeys verottivat jaksamista.  

Siviilipuolen asioista nousi omien raha-asioiden hoitaminen ja 

ihmissuhdemuutokset erityisesti ero kumppanista.    

  

Motivaation puutetta ei vastauksissa käynyt ilmi, mutta sen sijaan kritiikkiä 

vanhanaikaisiksi koetuista menetelmistä. Koulutukseen liittyviä asioita toivottiin 

järkiperäistettävän ja enemmän avoimuutta sekä kannustavampaa otetta 

varusmieskoulutukseen. Fyysistä rasitusta voisi porrastaa alkuvaiheessa.   

  

Asiasanat:  Varusmieskoulutus,  henkinen  jaksaminen, 

 palveluksen keskeytyminen.  
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In the thesis the author draws attention to supporting the coping of the 
conscripts in order to avoid the young person`s premature interruption of 
servica. The Frontier Jaeger Unit of Border Guard Unit of Lapland is the 
northernmost conscript training unit in Finland, which operates in the Sámi 
region. Conscript R training in challenging circumstances requiresfrom the  
young people to have good stress resistance and ability to operate under very 
varying conditions. The Lapland Border Guard trains annually over two hundred 
conscripts for emergency situations and war time tasks. Training time selected 
for leadership training is 347 days and for rank members 165 days.  

The thesis was carried out as a quantitative semi-structured study. The material 

was collected as an electronic Webpropol questionnaire in May 2017. During 

the survey, 105 conscripts served in the troops. The questionnaire was 

answered by 81 conscripts, 50 of whom were in leadership training and the 

remaining 31 respondents were frontier jaegers. The response rate was 77%. 

Answers were not broken down by group.  

Conscripts received the most support for their own well-being from service 

friends. This reflects the importance of good group spirit. Likewise, the 

selfsuppor came up in the answers. The health care staff provided enough 

support. The nurse was expected to have more personal discussions on issues 

related to coping. Likewise, more presence of a military priest was hopend for, 

for example during field exercises.  

The urgency was felt throughout the service period, but in particular it made it 

difficult at the beginning of the service. The conscript team leaders experienced 

inadequate and late instructions to increase the sense of urgency. The lack of 

time made it difficult to keep contact with the close ones. The training lasted 

from morning to late evening. Military discipline was felt as a busy and 

challenging physical burden. In the field, the lack of sleep and long transitions 

ate mental and physical well-being. The fluctuations of the seasons, especially 

during the winter, coldness and darkness were tiring. Of the civil issues rose up 

takig care of one`s financial issues and relationship changes, particularly being 

apart from one`s partner.  It was a surprise that the lack of motivation did not 

emerge, mainly criticism came from old-fashioned methods. Training issues 

could be rationalized, hoping for a more open and supporting touch for the 

whole military training. Physical strain could be staggered in the early stages  

Key words: conscript training, mental well-being, interruption of service  
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1 JOHDANTO 

 

 

Sotilaallinen maanpuolustuksemme perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, joka 

koskee kaikkia 18-vuotta täyttäneitä miespuolisia Suomen kansalaisia (L 

1438/2007). Puolustusvoimilla on päävastuu varusmieskoulutuksen 

toimeenpanosta. Rajavartiolaitoksessa varusmieskoulutuksen suorittaminen 

säädetään rajavartiolaitoksen hallintoon perustuvassa laissa ja rajavartiolaissa 

(L 194/1995; L556/2007).  Rajavartiolaitos kouluttaa varusmiehiä Lapin- ja 

Pohjois-Karjalan rajajääkärikomppaniassa sekä Raja- ja merivartiokoulun 

erikoisrajajääkärikomppaniassa Imatralla.    

  

Naiset voivat osallistua maanpuolustuksen suorittamalla varusmiespalveluksen   

vapaaehtoisena  (L  194/1995;  L556/2007).  Naisia 

 rajavartiolaitoksessa koulutetaan  vain Pohjois-Karjalan 

rajajääkärikomppaniassa Onttolassa. Varusmiespalvelus kestää miehistöön 

kuuluvilla rajajääjäreillä 165 vuorokautta ja johtajakoulutuksessa olevilla 

upseerikokelailla ja alikersanteilla 347 vuorokautta.   (Rajavartiolaitos. 

Varusmieskoulutus.)  

  

Asevelvollisuuslaissa (L1438/2007) määritellään, että asevelvollinen tulee 

terveydellisten ominaisuuksien perusteella suoriutua palveluksesta omansa, 

muiden tai koko palvelujärjestelmän turvallisuutta vaarantamatta.  Sotilaan on 

pystyttävä toimimaan psyykkisesti haastavissa ja kuormittavissa tilanteissa, 

jotka muuttuvat nopeastikin (Sotilaan käsikirja 2017, 267).   

  

Varusmiespalveluksen onnistuminen edellyttää hyvää psyykkistä ja sosiaalista 

toimintakykyä kuten nopeaa palautumista kuormittavista ja henkisesti 

stressaavat  tekijöistä.  Varusmiespalvelus  vaatii  hyvää 

itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja, sopeutumista sotilaalliseen kuriin ja tahtoa 

täyttää annetut tehtävät. (Sotilaan käsikirja 2017, 267.) Varusmiespalvelus 

tarjoaa nuorelle mahdollisuuden itsenäistyä ja antaa valmiuksia elämälle.    
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Opinnäytetyölläni haluan kiinnittää huomiota varusmiespalveluksessa 

selviytymisen tukemiseen, jotta vältyttäisiin nuoren ennenaikaisilta palveluksen 

keskeytymisiltä.  

  

  

  

2 VARUSMIESPALVELUKSEN ERITYISPIIRTEET LAPIN 

RAJAVARTIOSTON RAJAJÄÄKÄRIKOMPPANIASSA  

  

  

Lapin rajavartioston rajajääkärikomppania Ivalossa on Suomen pohjoisin ja 

saamelaisalueella toimiva varusmieskoulutusyksikkö. Se antaa monipuolisen 

maastossa tapahtuvan tiedustelukoulutuksen sodanajan tehtäviin reilulle 

kahdellesadalle varusmiehelle vuodessa.  Metsä- ja tunturimaastot tarjoavat 

vaihtelevat ja haastavat harjoitusalueet Lapin luonnossa.  

  

Varusmiespalvelus on sotilaallisten taitojen oppimista sekä   arktisissa 

olosuhteissa selviytymistä.   Lapin rajavartioston tiedustelijat oppivat 

koulutuksessa sulautumaan maastoon näkymättömäksi.  Heitä yhdistää 

kärsivällisyys, luotto itseensä ja palveluskaveriin. Ivaloon koulutukseen 

hakeutuvalta edellytetään palveluskelpoisuusluokka A, perusterveyttä ja hyvää 

peruskuntoa. Näkökyvyssä ei saa olla suuria poikkeavuuksia ja kuulon oltava 

hyvä.  Karsivia tekijöitä ovat muun muassa tuoreet ja vaikeat tuki- ja 

liikuntaelinvaivat sekä vaikeat ihotaudit. Henkinen tasapainon on oltava hyvä, 

erityisesti stressinsietokyky. (Terveystarkastusohje 2012, 41.) Ivalon 

palveluspaikaksi valinneet kokevat luonnossa liikkumisen omaksi vahvuudeksi, 

mikä on myös suositus hakijalle (Rajavartiolaitos. Varusmieskoulutus).   

  

Elämänolosuhteiden muutokset siviili- ja sotilaselämän välillä aiheuttavat 

vahvoja tunteita. (Mielenterveysopas 2014, 14—18). Varusmiespalveluksen 

onnistuminen vaatii hyvää henkistä jaksamista ja hyvinvointia. Henkinen 

jaksaminen on hyvinvoinnin kokemusta ja onnellisuutta. Hyvinvoinnin 

kokemukseen vaikuttaa esimerkiksi Allardin (1976, 38). mukaan elinolot, 
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sosiaaliset suhteet ja oma persoonallinen kasvu. Varusmiespalvelus onnistuu 

nuorella terveenä ja sosiaalisten suhteiden ollessa kunnossa.   

  

Henkisen jaksamisen tukeminen on osa mielenterveyden edistämistä. 

Tasapainoinen olo edistää hyvinvointia. Ihmisen elämänhallinta, itsetunto ja 

sosiaaliset taidot nähdään vahvuutena. Toivo lisää uskoa itseensä ja siten 

kykenee vastaanottamaan myös epäonnistumisia.  Tämä jälkimmäinen ei ole 

aina itsestään selvyys nuorten miesten keskuudessa. Epäonnistuminen 

syventää pettymyksiä. Epäonnistuminen voi jää nuoren alitajuntaan vaikuttaen 

nuoren hyvinvointiin (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.  Mielenterveyden 

edistäminen, 2014.)   

  

Hyvinvointi on oman itsensä tuntemista ja toisen ihmisen huomioimista. Hyvät 

ihmissuhteet ja arkielämän hallittavuus, kuten terveydentila ja turvallinen 

elinympäristö auttavat ihmistä selviytymään (Ollikainen 2016, 34).  Kun ihminen 

elää tasapainoista elämää, hän on vastaanottavaisempi ja kykeneväisempi 

ottamaan uusia asioita vastaan (Mattila & Aarninsalo 2009, 21—25). Kykyihinsä 

luottava ihminen kykenee pääsemään yli omista vastoinkäymisistään. Ihmisen 

luottaessa itseensä yhä enemmän.  Sopeutuminen omaan ryhmän toimintaan 

luo hyvinvoinnin kokemusta (Vuorilehto, Larri, Kurki & Hätönen 2014, 30— 31).  

Kykyihinsä luottava ihminen uskoo itseensä ja luottaa toisiin.  Henkinen 

jaksaminen edesauttaa selviytymistä fyysistä-, psyykkisistä - ja sosiaalisista 

haasteista varusmiespalveluksessa.   

  

Pitkittynyt sairastumiskierre, tapaturma tai sopeutumishäiriö estää 

koulutustavoitteiden saavuttamisen. Seurauksena voi olla palveluksen 

keskeytyminen (Terveystarkastusohje 2012, 16—17). Ennenaikainen 

palveluksen keskeytyminen voi johtaa syrjäytymiseen. Syrjäytyminen on 

ulkopuolelle jäämistä niin koulutuksesta, työelämästä kuin sosiaalisesta 

elämästä. (Hänninen & Tolvanen 2014, 6.) Syrjäytyneestä nuoresta voidaan 

puhua vasta, kun nuorella ei ole ajatustakaan omasta tulevaisuudesta eikä nuori 

tartu tarjottuun apuun (Huttunen 2017, 9).   Varusmiespalveluksen 
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keskeytyminen on henkilökohtainen tragedia nuorelle. Sillä voi olla vaikutusta 

myöhemmin nuoren sopeutumiseen työelämään (Nuoret pohjoisessa- tutkimus.  

2014).  

  

Varusmieskoulutuksen onnistumisesta vastaa komppanian päällikkö 

yhteistyössä rajajääkärikomppanian muun henkilöstön kanssa. Kouluttajien 

positiivinen asenne varusmiehiin on yksi tärkeimmistä asioista vahvistaa 

varusmiesten suhtautumista varusmiespalvelukseen (Salminen 2010, 46— 47).   

Varusmiehen tulee luottaa omiin kykyihinsä ja ryhmähenkeen.  Toimiva yhteisö 

ja sosiaalisuus luovat toimintaedellytykset ryhmässä olemiseen ja lisäten 

paineensietokykyä (Mikola & Sarvanto 2016, 26—27).  

  

  

  

3 KYSELYTUTKIMUS VARUSMIESTEN HYVINVOINTIIN VAIKUTTAVISTA 

ASIOISTA  

  

  

Olen tutkinut 2018-tutkinnon opinnäytetyössäni Lapin rajavartioston   

varusmiesten hyvinvointiin vaikuttavia asioista varusmiesten itsenä kokemana. 

Kyselyn aihe nousi rajajääkärikomppaniasta. Aikaisempaa tutkimusta ei ole 

tehty.  Kyselylomakkeen laatiminen alkoi Raja- ja merivartiokoulun tutkimus- ja 

tietopalveluyksiköstä helmikuussa 2017 saadun tutkimusluvan jälkeen. 

Kysymyslomakkeen suunnittelussa apuna käytin erilaisia opinnäytetöitä ja 

muuta kirjallisuutta. Kysymykset liittyivät koko palvelusajan haasteisiin ja eri 

tuen lähteisiin huomioiden palvelusolosuhteet pohjoisessa.   

  

Kysely toteutettiin Lapin rajavartioston rajajääkärikomppaniassa toukokuussa 

2017 sähköisenä webropol kyselynä. Tiedonkeruumenetelmäksi valitsin 

kyselylomakkeen, koska se sopi parhaiten komppanian viikko-ohjelmien 

suunnitteluun.  Kyselylomakkeella ajattelin saavani myös laajemman 

tutkimusaineiston. Webpropol kyselyn avulla saa nopeasti analysoitua 

vastauksia.    
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Määrällisessä tutkimuksessa kuvaillaan tämän hetkistä tilannetta (Heikkilä 2014, 

8). Lapin rajavartioston varusmiehistä ei ollut aiheeseen liittyvää aikaisempaa 

tutkimustietoa.  Tutkimuksen validiteetti eli luotettavuus huomioin kysymysten 

laadinnassa. Kysymykset liittyivät vain tutkimusongelmaan.   

  

Suljetuissa kysymyksissä oli useampi eri vastausvaihtoehto. Infotilaisuus oli 

viikko ennen kyselyn avautumista, missä kerroin kyselyn tarkoituksen. Kysely 

perustui vapaehtoisuuteen ja vastaajat pysyvät anonymiteettinä eli 

tunnistamattomana. Rajajääkärikomppanian kanssa oli sovittu 

vastausajankohta, joka mahdollisti varusmiesten vastaamisen palvelusajalla.    

  

Rajajääkärikomppaniassa oli paikalla tutkimusajankohtana 105 varusmiestä.  

Vastaajista 347 vuorokauden palvelusta suorittavia oli 16 upseerikokelasta, 34 

alikersanttia ja 22 aliupseerioppilasta. Miehistöön kuuluvia rajajääkäreitä 165 

vuorokauden palvelusta suorittavia vastaajia oli 33.    Kyselyyn vastasi 81 

varusmiestä (n=81). Kokonaisvastausprosentti oli 77 %.   

  

Valtakunnallisella tasolla varusmieskoulutuksen keskeyttämisprosentti on noin 

10 % luokkaa (Puolustusvoimat. Tiedote 2016). Samaa luokkaa on se ollut  

Lapin rajavartiostossakin vuosina 2016—2017 (Lapin rajavartiosto.  

Rajajääkärikomppania. Tilastointi 2017).     Kyselyyn oli mahdollista vastata 

viikon ajan.  

  

  

  

4 VARUSMIESTEN VOIMAVARAT  

  

  

Tärkeimmiksi tuen antajiksi komppaniassa nousi omat palveluskaverit (48 %). 

Vastanneet (n=81) olivat yhtä mieltä (98 %) siitä, että komppaniassa on hyvä 

ryhmähenki. Sotilaselämään sopeutuminen on sidoksissa koko ryhmän osana 
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toimimiseen.  Esimiesalaisuus suhteen muodostuminen on merkittävä 

sotilaallisessa organisaatiossa. Vastaajista (n=81) suurin osa (85 %) piti omaa  

varusmiesryhmänjohtajaa oikeudenmukaisena ja ”hyvänä jätkänä”. 

Varusmiesryhmänjohtaja on johtajakoulutuksessa upseerikokelas ja alikersantti.  

Maastoharjoituksissa paras tukija oli oma palveluskaveri (69 %). Yli neljäsosa 

(27 %) vastaajista (n=81) valitsi itsensä parhaimmaksi tuen antajaksi. 

Kantahenkilökunnalta eli kouluttajilta ja kenttäsairaanhoitajilta varusmiehet 

kokivat saavansa tukea. Tukea pidettiin pääosin riittävältä (79 %).  

  

Terveysasemalla lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolla varusmiehet saavat 

perustason terveyden- ja sairaudenhoitoa. Lääkärin vastaanotto on keskimäärin 

2-3 kertaa viikossa noin kolme tuntia. Suurin osa vastaajista koki saavansa 

lääkäriltä tukea omaan jaksamiseensa (79 %). Sama mieltä vastaajista (n=81) 

oli sairaanhoitajan antamasta tuesta (88 %). Sairaanhoitajalta odotettiin 

keskusteluhetkiä erityisesti oman jaksamiseen liittyvissä asioissa.  

Sosiaalikuraattorin toimintaa pidettiin riittävänä (81%).  

Sosiaalikuraattori on varusmiehen ensisijainen etuusturvan neuvoja.   

  

Varusmiespalvelukseen sisältyy eettisen ja psyykkisen toimintakyvyn koulutusta 

sotilaspapin pitämänä.  Sotilaspappi on osa varusmiehen tukiverkkoa 

tarjoamalla ajatuksia ja ohjausta eettiseen arviointikykyyn. Sotilaspapin 

oppitunnit on ohjeistettu opetukseen ja sielunhoitoon (Sotilaan käsikirja 2017,  

271—272.).  75 % oli tyytyväisiä hengelliseen osuuteen 

varusmieskoulutuksessa. 21% koki silti tarvetta sotilaspapin läsnäololle 

enemmän. Tukea siviilistä pidettiin myös tärkeänä. Tärkeimmäksi tukijaksi 

nousivat läheiset ystävät, kumppanit ja vanhemmat.  

  

  

  

5 VARUSMIESTEN JAKSAMISTA KUORMITTAVAT TEKIJÄT   

  

  

Varusmiespalvelukseen tulo tietää muutosta totuttuihin toimintatapoihin  
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(Salminen 2010).   Kyselyssä tuli esille palvelus- ja siviilielämään vaikuttavat 

asiat. Kiireen koki yli puolet (62 %) vastanneista (n=81) suurimmaksi 

haasteeksi. Kiire tuntui kaikkialla ja osalla koko palveluksen ajan. Yhteydenpitoa 

läheisiin pidettiin haastavana. Sen koki lähemmäs puolet (48 %) vastaajista 

ongelmallisena. Yhteydenpitoa läheisiin vaikeutti oman vapaa-ajan puute.   

  

Oma  vapaa-ajan  puute  vaikeutti  sopeutumista  kolmanneksella  (33  

%).   Sotilaallinen kuri hankaloitti viihtymistä neljänneksellä (26 %) vastanneista 

(n=81). Sotilaallinen kuri tuli esille fyysisenä rasituksena ja kiireenä.  Käytännön 

järjestelyjä pidettiin hankalina, eikä ymmärretty aina koulutukseen liittyviä 

tehtäviä.  Aamuheräämiset tuntuivat kuormittavan palveluksen alkuvaihetta yli 

neljänneksellä (28 %) vastaajista (n=81).  

  

Varusmieskoulutus Lapin rajavartiostossa tapahtuu suurelta osin maastossa. 

Maastossa pitkät valvomiset vaikuttivat henkiseen jaksamiseen lähemmäs 

puolella (46 %) vastanneista (n=81). Tämä näkyi unen puutteena ja fyysisenä 

sekä psyykkisenä väsymyksenä.    Vastaajista (n=81) lähemmäs neljäsosa (22 

%) koki vuodenaikavaihteluiden hankaloittavan palveluksessa jaksamista.  

Talvella pimeys ja kylmyys hankaloittivat liikkumista.  Erityisesti hiihtäminen 

ahkio perässä vaikeakulkuisessa tunturimaastossa vähensi motivaatiota.   

  

 Puolella (47 %) vastanneista (n=81) siviilielämän asiat hankaloittivat 

palveluksessa olemista.  Suurimpana ongelmana pidettiin omien asioiden 

hoitamisen vaikeutta (30 %). Omien asioiden hoitamisessa nousi raha-asiat 

näkyvimmin esille. Siitä huolimatta suurimmalla osalla (85 %) vastanneista 

taloudellinen tilanne ei vaikuttanut varusmiespalveluksessa henkiseen 

jaksamiseen. Ihmissuhdemuutokset kuten ero kumppanista koki reilu viidesosa 

(22 %) vastanneista (n=81) vaikuttavan varusmiespalvelukseen.   
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6 KESKEISIMMÄT TUTKIMUSTULOKSET  

  

  

Varusmiesten keskeisimmäksi tukijaksi varusmiespalveluksessa ilmenivät 

tutkimuksen mukaan omat palveluskaverit ja läheiset. Palveluskavereiden tuki 

liittyy hyvään ryhmähenkeen. Samanlaisia tutkimustuloksia on saatu aiemmista 

tutkimuksista. (Salminen 2010 & Lehtinen 2009.) Samoin aikaisemmissa 

tutkimuksissa ryhmähengen kokeminen tuli esille voimaannuttavana.  

Kaverisuhde voi olla jopa elinikäinen. Lapin rajavartioston terveysaseman 

sairaanhoitajalta odotettiin kuuntelijan roolia ja tukemista. Hengelliset asiat 

koettiin tärkeäksi kriisin aikana.   Palveluksen aikana kaivattiin oppitunteja 

henkisestä jaksamisesta. Kyselyssä tuli esille varusmiesten toive tulla kuulluksi 

terveydenhoitohenkilöstön vastaanotolla terveysasemalla kuin maastossakin.      

  

Kouluttajien saamaan tukeen oltiin tyytyväisiä maastossa, mutta kaivattiin 

enemmän palautteen antamista ja tarkennettuja ohjeistuksia. Kouluttajilta 

toivottiin erityisesti positiivista palautetta. Kouluttajat komppanian päälliköiden 

johdolla ovat avainasemassa motivoimisessa kannustavan ilmapiirin 

saavuttamiseksi.  Aikaisemmissa tutkimuksissa (Kapulainen 1994, Lehtinen 

2009 & Salminen 2010) on todettu varusmiesten motivaation olevan yksi 

tärkeimmistä asioista varusmiespalveluksen onnistumisen kannalta. Tässä 

tutkimuksessa motivaatio ei kuitenkaan tullut esiin kovinkaan merkittävänä 

tekijänä.    

  

Kirkollisen työn oppitunteihin oltiin tyytyväisiä. Kaivattiin tapaamishetkiä ja 

pienimuotoista keskustelu/hartaustilaisuuksia maastoharjoituksiin.  

  

Kyselytutkimukseni mukaan suurimpana ongelman pidettiin kiirettä ja oman ajan 

puuttumista. Sotilaallinen kuri tunnustettiin kovaksi, mikä näkyi muun muassa 

kiireen kokemisena. Oman ajan puuttuminen esti yhteydenpidon läheisin ja 

kumppaniin. Hyvinvoiva parisuhde tiedetään edistävän nuoren henkistä 
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jaksamista. Blomqvist ja Kangasluoma (2015) korostavat samanlaisia ajatuksia 

omassa terveydenhoitotyön opinnäytetyössä.  

  

2000-luvulla syntyneille kännykkä ja sosiaalinen media ovat jokapäiväinen. Sen 

vaikutus näkyy nuoren hyvinvoinnissa ja sosiaalisessa elämässä. (Silta 

tulevaisuuteen. Jyväskylän yliopisto.) Varusmiehillä kännykän käyttö on 

palveluksessa rajoitettu. Kyselyssä kännykän käytön rajoitusta pidettiin 

ristiriitaisena ja se vaikeutti henkilökohtaisten asioiden hoitamista.    

  

  

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

  

  

Varusmiesten henkinen hyvinvointi on tärkeä osa varusmieskoulutuksen 

onnistumista. Vastaajien mielestä komppanian vahvuutena oli hyvä ryhmähenki. 

Kukaan ei kokenut olevan yksinäinen.  Paras tuki löytyi varusmieskavereista.  

Tämä on pienen komppanian etu, kaikki tuntee toisensa.  

  

Kyselyssä varusmiehet kokivat kiireen suurimpana haasteena ja se ilmeni koko 

palveluksen ajan.   Kiire kohdattiin maastoharjoitusten valmisteluiden aikana, 

joka suurelta osin johtui kouluttajien tavoittamattomuudesta ja epätarkkojen 

ohjeistusten antamisena. Kyselyssä tuli selvä viesti, että varusmiehet kaipaavat 

avoimuutta, selviä ohjeistuksia ja kannustavampaa otetta koko 

varusmiespalvelukseen. Samoja tutkimustuloksia löytyi Salmisen (2009) ja 

Lehtisen (2009) tutkimuksissa. Kiire ymmärrettiin lähinnä koulutuskulttuurisena 

ilmiönä johtamisen yhtenä keinona, mutta myös yhtenä arvovallan viestinä.   

  

Kyselyssä tuli esille, että yhteydenpito läheisiin erityisesti kumppanin oli liian 

rajoittunutta.  Blomqvist ym. (2015) korostavatkin, että parisuhde on enemmän 

varusmiehelle voimavarana ja kuin kuormittavana tekijä. Nuoren on hyvä saada 

olla yhteydessä läheisiin ja kumppaniin mahdollisimman paljon. Samaa on 

huomioitu Porin prikaatissa reilun vuoden ajan uudistetulla koulutusmetodilla. 

Porin prikaatissa on kiinnitetty huomiota varusmieskoulutuksen 
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kannustavuuteen järkiperäistämällä sitä. Turhista vanhanaikaisista 

menetelmistä on luovuttu. Varusmiehille on järjestetty omaa henkilökohtaista 

vapaa-aikaa sosiaalisten suhteiden hoitamiseen. Ennenaikaisten 

palvelukeskeytysten määrä on vähentynyt (Helsingin Sanomat. Päivänlehti. 

Varusmiespalvelus 2015.)  Tarvitaanko enää jäykkää sotilaallista kuria ja 

vastaako se enää modernin yhteiskunnan toimintamalleja ja meidän tapaa 

elää?   

  

Mikola ym. (2016) tutkimuksessa todettiin samoin, että yhteiskunta on 

muuttunut. Nuoret arvostavat avoimuutta ja ajattelevat kriittisesti vanhoista 

toimintatavoista. Osalla varusmiespalveluksessa henkinen hyvinvointi tulee 

jatkossakin vaikeutumaan, jos palveluksen käytäntöjä joltakin ei tulla 

muuttamaan.   

  

Ihmisillä on erilainen kyky kestää ja selviytyä haastavista tilanteista.  Nuoret 

tarvitsevat voimavaroja hyvinvointinsa  säilyttämiseksi. Terveysaseman 

sairaanhoitajalta odotettiin kannustavaa suhtautumista  ja kuuntelijaa 

varusmiesten henkilökohtaisissa kriiseissä. Sotilaspastorin läsnäoloa toivottiin 

maastoharjoituksiin. Maastoharjoitukset koettiin niin haastavina henkisesti.      

  

Kristillinen ihmiskäsitys ohjaa työtäni. Se on pyyteetöntä auttamista hädän 

hetkellä. Kaikilla meillä on ihmisarvo, eikä sitä voi toinen riistää. 

Varusmiespalvelusaika tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin, mutta ei pidä 

unohtaa inhimillisyyttä.  Jokainen voi joskus elämässä tarvita rinnalla kulkijaa. 

Voimavaralähtöinen auttamien tukee  selviytymistä ja auttaa jatkamaan elämää.   

 

Jatkotutkimuksena voisi miettiä, voisiko komppanian toimintatapoja uudistaa 

kiireen vähentämiseksi ja oman ajan lisäämiseksi. Sosiaalinen yhteydenpito ja 

omien asioiden hoitamisen koettiin hankalina.   
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