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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena toimii asepalveluksen keskeyttäneiden nuorten koke-

mukset keskeyttämisestä, sen vaikutuksesta työnsaantiin sekä heidän koke-

mus omasta kilpailukyvystään ja keskeyttämisen mahdollisista vaikutuksista 

siihen. Pyrin opinnäytetyössäni selvittämään asepalveluksen keskeyttäneiden 

nuorten työllisyystilannetta, kilpailukykyä sekä keskeyttämisen aiheuttamia 

mahdollisia ongelmia sosiaalisissa suhteissa sekä työnhakutilanteissa. Tutki-

muksen keskeisinä käsitteinä ovat asepalvelus ja sen keskeyttäminen, työlli-

syys ja keskeyttäneiden kilpailukyky työmarkkinoilla.  

 

Ajatus kyseisestä aiheesta heräsi vanhasta asenteesta, jonka mukaan asepal-

velus on käytävä, jos haluaa työllistyä ja kaiken kaikkiaan pärjätä elämässä. 

Asepalveluksen käymisellä nähdään olevan pelkästään positiivisia vaikutuksia 

tulevaisuuden suhteen ja keskeyttämisen nähdään katkaisevan kaikki tiet. Esi-

merkiksi osa omasta lähipiiristäni jakaa tätä ajatusmaailmaa ainakin osittain 

vielä tänäkin päivänä.  

 

Sukupolvelta toiselle periytyy tietty tapa puhua varusmiespalveluksesta. Pu-

heessa korostuvat kaikkein hurjimmat ja huvittavimmat kokemukset. Kerto-

mukset vahvistavat samankaltaisen kokemuksen omaavien henkilöiden kan-

sallista identiteettiä, sekä uusintavat ja ylläpitävät suomalaisessa kulttuurissa 

vallitsevaa ”suurta kertomusta” varusmiespalveluksesta. (Hoikkala ym. 2009, 

54−55.) 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, että pitääkö tämä ajatusmalli paik-

kaansa ja missä mittasuhteissa. Asepalveluksen keskeyttäneitä on jokaisessa 

saapumiserässä, joten uskon, että tutkimus on ajankohtainen jatkuvasti. 

 

Yhteisöpedagogien työtä ajatellessa ensimmäisenä tulee mieleen nuorten 

työttömyys ja siitä aiheutuvat lieveilmiöt sekä keskeyttämisen aiheuttama sosi-

aalinen paine. Nuoret voivat kokea kuulumattomuutta esimerkiksi kaveriporuk-

kaan, jos muut ovat suorittaneet asepalveluksen loppuun saakka ja riski syr-

jäytymiselle kasvaa. Tutkimuksen suorittamiseksi tulisi haastatella ensisijai-

sesti asepalveluksen keskeyttäneitä nuoria ja muodostaa johtopäätös tilan-

teesta nykypäivänä.  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Varusmiespalvelus käsitteenä 

Suomen laissa määritellään asevelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että jokainen 

miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jol-

loin hän täyttää 18 vuotta. Asevelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jolloin 

hän täyttää 60 vuotta, jollei jäljempänä toisin säädetä. (Asevelvollisuuslaki 

28.12.2007/1438.) Siviilipalvelusvelvollisuus puolestaan päättyy sen vuoden 

lopussa, jolloin velvollinen täyttää 30 vuotta. Myös Suomen perustuslaissa vel-

voitetaan jokainen Suomen kansalainen osallistumaan isänmaan puolustuk-

seen tai avustamaan sitä (Perustuslaki 11.6.1999/731).  

 

Naiset eivät kuitenkaan ole asevelvollisia ja heillä on mahdollisuus hakea va-

paaehtoiseen palvelukseen. Naiset voivat hakea palvelukseen, jos ovat 

18−29-vuotiaita ja heidän terveydentilansa sekä muut ominaisuutensa sopivat 

sotilaskoulutukseen. Naisten sotilaskoulutus ei eroa sisällöltään tai vaatimuk-

siltaan mitenkään miesten koulutuksesta. Jokaisella on samanlaiset mahdolli-

suudet edetä esimerkiksi johtajakoulutukseen eikä sukupuoli saa vaikuttaa 

palvelustehtävien jakamiseen (Puolustusvoimat 2020.) Tasa-arvoisen ja yh-

denvertaisen kohtelun vaatimukset pohjautuvat tasa-arvolakiin, yhdenvertai-

suuslakiin ja työturvallisuuslakiin. Näihin lakeihin perustuvat velvoitteet ja oi-

keudet koskevat kaikkia sotilaita. (Puolustusvoimat 2017, 16.) 

 

Asepalvelukseen päästäkseen naisten tulee täyttää kyselylomake terveydenti-

lastaan ja käydä terveydentarkastuksessa. Terveydentarkastuksen jälkeen 

naisten tulee täyttää hakemus vapaaehtoiseen asepalvelukseen pääsemi-

sestä ja toimittaa hakemus, kyselylomake sekä lääkärinlausunto kotikunnan 

aluetoimistoon. Sotilaskoulutuksen alettua naisilla on 45 päivää aikaa ilmoittaa 

koulutuksen keskeyttämisestä. Näiden 45 päivän jälkeen heistä tulee asevel-

vollisia. Palveluksen jälkeen naiset kuuluvat reserviin ja heidät voidaan mää-

rätä kertausharjoituksiin. (Puolustusvoimat 2020.) 
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Asevelvollisuuden aikana varusmies on velvoitettu osallistumaan kutsuntoihin, 

palveluskelpoisuuden tarkastukseen, varusmiespalvelukseen, kertausharjoi-

tukseen, ylimääräiseen palvelukseen sekä liikekannallepanon aikaiseen pal-

velukseen. Asevelvollisuuden aikana varusmies on palveluksessa, kuuluu re-

serviin tai varareserviin. (Asevelvollisuuslaki 2. §.) 

 

Kutsunnassa määritetään asevelvollisen palveluskelpoisuus, ja sen perus-

teella päätetään palveluksesta. Lisäksi annetaan tietoa maanpuolustusvelvolli-

suudesta ja edistetään kansanterveystyötä. (Asevelvollisuuslaki 12. §.)  Jokai-

sen on osallistuttava kutsuntoihin henkilökohtaisesti ja poisjääminen ilman lail-

lista estettä on asevelvollisuuslain mukaan rangaistava teko. Jos kutsunnan-

alainen ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen vuoksi, on hän 

velvollinen välittömästi esteen lakattua näyttää aluetoimistolle toteen es-

teensä. (Asevelvollisuuslaki 16. §.)  

 

Varusmiespalvelukseen voidaan määrätä vain palveluskelpoinen asevelvolli-

nen eli jos asevelvollisella on esimerkiksi vakava sairaus tai vamma, voidaan 

hänet vapauttaa palveluksesta rauhan ajaksi (Asevelvollisuuslaki 10. §). Pal-

veluskelpoisuusluokkia on olemassa neljä. A-luokassa asevelvollinen on terve 

ja soveltuu taistelijan tehtäviin. B-luokassa asevelvollisella on terveydellisiä ra-

joitteita mutta tätä luokkaa ei suositella käytettäväksi mielenterveyshäiriöiden 

yhteydessä. E-luokassa asevelvollisuutta siirretään 1−3 vuotta eteenpäin tutki-

muksia, hoitoa sekä seurantaa varten. C-luokassa asevelvollinen vapautetaan 

palveluksesta rauhan ajaksi. (Puolustusvoimat 2012, 1.) 

 

Lääkäri tekee esityksensä varusmiehen palveluskelpoisuusluokasta perustuen 

lääkärintarkastukseen sekä esitietoihin, jotka varusmies on antanut kyselylo-

makkeessa. Ohjeiden mukaan tulisi aina käyttää puolustusvoimien lääkärintar-

kastuslomaketta mutta aina näin ei tapahdu. (Lehesjoki 2018, 42−43.) Rajati-

lanteissa lääkärin voi olla hankala määrittää kuuluuko varusmies A- vai B-luo-

kitukseen ja näissä tilanteissa myös varusmieheltä itseltään kysytään hänen 

käsitystään omasta terveydentilastaan ja motivaatiosta koskien asepalveluk-

sen suorittamista.  

 

Kutsunnanalaiselle lähetetään ennen kutsuntaa kysely terveydentilan selvittä-

miseksi. Kutsunnanalaisen tulee vastata kyselyyn sekä esittää oman arvionsa 
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terveydestä ja toimittaa mahdolliset terveydentilaansa koskevat lääkärinlau-

sunnot. Ohjeen mukaan kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastukseen tule-

villa on mukanaan täytetty kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista 

varten. Tarkastuksen aikana pyydetään tarkistamaan kyselylomakkeesta ter-

veydentilaa koskevien tietojen oikeellisuus. Jos tarkastettava ei ole täyttänyt 

kyselylomaketta ennen tarkastukseen tuloa, tulee se täyttää ennen tarkastuk-

seen tuloa. (Lehesjoki 2018, 2.) 

 

Varusmiespalvelus on nykyään mahdollista suorittaa 6, 9 tai 12 kuukaudessa 

eli päivien määrät ovat 165, 255 tai 347 päivää. Jos asevelvollinen päättää 

suorittaa siviilipalveluksen niin palveluksen mitta on kaikille 347 päivää. Siviili-

palvelukseen kuuluu koulutusjakso, jonka jälkeen siirrytään työpalveluun, jo-

hon velvollisen tulee itse hakea paikkaa. (Varusmiespalvelus- ja koulutus 

2019.) 

 

Asepalvelus aloitetaan peruskoulutuskaudella, joka tulisi suorittaa 8 viikon ai-

kana. Peruskoulutuskauden jälkeen varusmiehelle määräytyy lopullinen palve-

lusaika sekä tehtävä. Kuuden kuukauden mittaisen palveluksen aikana varus-

mies käy peruskoulutuskauden jälkeen yhdeksän viikon erikoiskoulutuksen 

sekä yhdeksän viikon joukkokoulutuskauden. Kuljettajakoulutuksen saaneille 

varusmiehille sekä haastavimmissa miehistön tehtävissä olevilla varusmiehillä 

palvelusaika on yhdeksän kuukautta. (Varusmiespalvelus- ja koulutus 2019.) 

 

Pisin palvelusaika eli 12 kuukautta on varusmiesjohtajakoulutukseen mene-

villä varusmiehillä. Heidän palvelukseensa sisältyy aliupseerikurssin suoritta-

minen. Aliupseerikurssin suorittanut varusmies voi halutessaan pyrkiä myös 

reserviupseerikouluun, joka sijaitsee Haminassa ja siellä koulutetaan suurin 

osa Suomen maavoimien ja rajavartiolaitoksen sekä osan meri- ja ilmavoimien 

reserviupseereista. (Varusmiespalvelus- ja koulutus 2019.) 

 

Vuosittain asepalveluksen suorittaa noin 23 000 miestä, joka on 70−75 pro-

senttia sen aikaisen ikäluokan miehistä. Vapaaehtoisesti asepalvelukseen ha-

keutuvia naisia on vuosittain noin 400. (Ojajärvi 2015, 8.) Suomalaisen mie-

hen pakko on syntyä, kuolla ja suorittaa varusmiespalvelus, tavalla tai toisella 

(Hoikkala ym. 2009, 192). 
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2.2 Varusmiespalveluksen keskeyttäminen 

Vuonna 2018 varusmiespalveluksen keskeyttäneitä oli 4006 henkilöä aloitta-

neesta 23 930 alokkaasta. Pääsääntöisenä keskeyttämisen syynä olivat erilai-

set mielenterveysongelmat sekä lisääntynyt fyysinen rasitus. (Asevelvollisuus 

2000−2019.) Nykypäivänä myös lisääntyneet sisäilmaongelmat eri varuskun-

nissa vaikuttavat varusmiesten keskeyttämiseen sekä yleiseen terveydenti-

laan mutta tämä asia on huomioitu ja sisäilman laatuun liittyvät havainnot ote-

taan vakavasti. Vuonna 2003 toteutetun kiinteistöhallintauudistuksen jälkeen 

Puolustusvoimissa on peruskorjattu 29 kasarmia ja tämän lisäksi vuosina 

2019−2024 on suunnitelmissa peruskorjata vielä 13 kasarmia. (Rotonen 

2019.) 

 

Peruskoulutuskaudella varusmiespalvelus keskeytyy terveydellisistä syistä 

pääosin jo kolmen ensimmäisen viikon aikana (Lehesjoki 2018, 1). Noin joka 

kymmenes terveydellisistä syistä keskeyttäneistä ei ole käynyt kutsuntoja 

edeltävässä ennakkoterveystarkastuksessa (Lehesjoki 2018, 51). Monella 

keskeyttäneellä jo olemassa olevat terveydelliset ongelmat ovat korostuneet, 

kun fyysinen rasitus lisääntyy äkisti, vaikka heidät on todettu palveluskelpoi-

siksi kutsunnoissa ja terveystarkastuksessa. Palveluksen ensimmäiset päivät 

ja viikot itsessään aiheuttavat muutoksia varusmiehen terveydentilassa, jotka 

johtuvat pääsääntöisesti uudesta sosiaalisesta ympäristöstä. (Lehesjoki 2018, 

102.)  

 

Varusmiespalveluksen keskeytyminen on viimeisten vuosikymmenten aikana 

ollut lievässä kasvussa ja sen taustalla on esimerkiksi monia yhteiskunnallisia 

syitä. Yhteiskunnassa ja nuorten arvomaailmassa on tapahtunut muutoksia. 

(Lehesjoki 2018, 2.) 

 

Lehesjoki (2018, 2) toteaakin, että ”nuoren omat, sinänsä aidot, tunteet ja tai-

dot ovat ristiriidassa puolustusvoimien toimintamallien kanssa”. 

 

Hyvä psyykkinen ja fyysinen kunto ovat kasvava ongelma, koska nuorten 

omat elämäntavat eivät vastaa puolustusvoimien vaatimuksia (Lehesjoki 

2018, 3). Ainakin osa nuorista miehistä vaikuttaa viittaavan kintaalla terveys-
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kurille eli he eivät halua, ymmärrä tai osaa tehdä terveyden kannalta hyviä rat-

kaisuja. Nuorten huono kunto huolestuttaa myös siksi, että se ennakoi tulevai-

suudessa sairaampia aikuisia työntekijöitä ja voidaan puhua, että tässä huo-

lessa yhdistyy muitakin suuria yhteiskunnallisia huolenaiheita, kuten kasvatuk-

sellinen, kansanterveydellinen ja -taloudellinen sekä tämän tutkimuksen kan-

nalta oleellisin eli sotilaallinen. (Ojajärvi 2015, 16.) 

 

Väestön kaupungistuminen vaatii lisättyjä toimintoja asevelvollisten kenttäkel-

poisuuden ylläpitämisessä. Varusmiehillä ei enää ole luonnollista kosketusta 

kenttäelämään muutoin, kuin harrastusten kautta. (Lehesjoki 2018, 3.) Nyky-

päivänä nuoren on hankalaa valmistautua puolustusvoimien vaatimiin olosuh-

teisiin siviilissä.  

 

Varusmiehet kärsivät mielenterveysongelmista täysin samalla tavalla, kuin 

ketkä tahansa muutkin. Asepalvelus suoritetaan yleensä 18−20-vuotiaana, jol-

loin nuoren mieli on aikamoisen myllerryksen keskellä jo siviilissäkin. Varus-

miesten yleisimmät mielenterveysongelmat eivät eroa siviiliväestöstä juuri lai-

sinkaan ja yleisimpiä ongelmia ovat paniikkihäiriö, ahdistuneisuushäiriö, ma-

sennus sekä sosiaalisten tilanteiden pelko. Noin 15−20 prosentilla 20-vuoti-

aista nuorista on tai on ollut jokin mielenterveydellinen häiriö. (Tornberg 2016.) 

 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että varusmiehillä olisi nykyään enemmän 

mielenterveysongelmia tai, että he olisivat heikompia vaan sitä, että he itse ja 

muut tunnistavat ne nykypäivänä paremmin ja apua haetaan useammin. 

Tässä suhteessa avun hakemisen kynnys on myös madaltunut, koska asioista 

tiedetään ja tiedotetaan enemmän. (Tornberg 2016.) Puolustusvoimat pyrkivät 

mahdollisuuksien mukaan tukemaan heikommista lähtökohdista tulleita varus-

miehiä suorittamaan palveluksen loppuun mutta palvelusturvallisuuteen vai-

kuttavaan oireiluun ei voida vastata. Tavoitteena kuitenkin on, että palveluk-

sesta jää onnistumisen kokemus. (Puolustusvoimat 2014, 9.) 

 

Puolustusvoimat ovatkin tuottaneet mielenterveysoppaan puolustusvoimissa 

mielenterveystyötä tekevien ammattilaisten avuksi.  Opas on tehty vuonna 

2014 ja sen tarkoituksena on selventää mielenterveystyön perusteet ja tavoit-

teet puolustusvoimissa. (Puolustusvoimat 2014, 9.) 
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Oppaassa puhutaan erilaisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa asepalveluksen 

keskeytymiseen sekä varusmiesten yleiseen hyvinvointiin. Oppaan on tarkoi-

tus olla mahdollisimman käytännönläheinen ja tekstissä todetaan, että työn 

onnistuminen on hyvin pitkälle riippuvaista esimiesten toimintatavoista ja toi-

menpiteistä. Opas on tarkoitettu lähinnä vastuuhenkilöille, esimiehille sekä 

kouluttajille. (Puolustusvoimat 2014, 9−10.) 

 

Oppaassa käsitellään mielenterveystyön perusteita varusmiesten näkökul-

masta, erilaisia stressireaktioita ja niiden hoitoa sekä poikkeuksellisia olosuh-

teita ja niissä toimintakyvyn säilyttämistä. Oppaassa todetaankin, että mielen-

terveysongelmat ovat suuri yhteiskunnallinen ongelma eikä armeija ole tästä 

mitenkään erillään. (Puolustusvoimat 2014, 8.) 

 

Varusmiespalveluksen keskeyttämisen riskiä nostavat oppaan mukaan esi-

merkiksi varusmiehen oma käsitys siitä, ettei hän tule onnistumaan palveluk-

sessa, alkoholin käyttö useammin kuin kerran viikossa, työpaikasta erottami-

nen, unihäiriöt sekä perheen olosuhteissa tapahtunut äkillinen huomattava 

muutos (Puolustusvoimat 2014, 14−15). 

 

Mielenterveystyötä on käsitelty puolustusvoimissa jo 1970-luvulla ja toiminta 

on ollut melko tarkasti ohjeistettua. Varusmiesten kokemukset kuitenkin kerto-

vat eri tarinaa mielenterveystyön onnistumisesta armeijassa. Voihan toiminta 

olla tarkasti ohjeistettua mutta riittääkö resursseja toteuttaa ja aloittaa tätä ky-

seistä toimintaa erityisesti yksilötasolla. (Puolustusvoimat 2014, 8.) 

 

Asepalveluksen vaatima aktiivisuus ja jatkuva toimiminen voi tuoda esille 

mahdollisesti piilossa olleet ongelmat, joiden kanssa nuori on onnistunut sivii-

lissä elämään jopa tietämättään. Moneen uuteen ihmiseen tutustuminen, uu-

sien rutiinien oppiminen ja kovan hierarkian noudattaminen tulee shokkina 

varmasti monelle. Nuori saattaa kiinnittää huomiota mielenterveyteensä en-

simmäisen kerran vasta armeijassa. (Tornberg 2016.) 

 

Moni keskeyttää asepalveluksen, koska mielenterveysongelmat ja kyseinen 

ympäristö tuntuvat ylitsepääsemättömältä yhdistelmältä. Asepalvelus on kui-

tenkin mahdollista suorittaa myös mielialaan vaikuttavan lääkityksen avulla 

mutta varusmiehen toimintakyky ei saa olla liian riippuvainen lääkityksestä. 
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Tornberg 2016.) Monelle voi olla myös hankalaa ja kiusallista puhua mahdolli-

sesta lääkityksestä asepalveluksen aikana ja osa keskeyttää välttääkseen lei-

matuksi tulemisen tuvassa ja varuskunnassa. Sanotaan, että armeijassa on 

monia tabuja muistuttavia asioita. Tappaminen, pelko ja kipu ovat tabuja siinä 

mielessä, että niistä ei juurikaan puhuta. (Hoikkala ym. 2009, 240.) 

 

Leimatuksi tulemisen tunne riippuu myös henkilöstä itsestään sekä esimer-

kiksi tupakavereista. Jokaisella on kuitenkin tietynlainen tarve ihmissuhteille 

sekä sosiaaliselle kanssakäymiselle. Jos varusmies kokee, että tämä tarve 

täyttyy tupaympäristössä ja hän kokee kuuluvansa ryhmään, riski keskeyttämi-

selle pienenee. Varusmiehen tupalaiset ovat kuitenkin suurimman osan ajasta 

se lähin ja ainut kontakti ja tätä kontaktia tulisi käyttää ja vahvistaa asepalve-

luksen aikana. Varusmiehelle paras apu on samaa arkea elävien palvelusto-

vereiden vertaistuki. (Tornberg 2016.) Kuitenkin puolustusvoimissa jokainen 

esimies on vastuussa alaistensa terveydestä eli myös mielenterveydestä ja 

henkisestä jaksamisesta (Puolustusvoimat 2014, 9). 

 

Vertaissuhteilla on valtava merkitys keskeyttämisen ennaltaehkäisyssä. Ver-

taisilleen on helpompi jutella hankalistakin asioista kuin esimerkiksi kantahen-

kilökunnalle, josta voi jäädä hyvinkin etäinen käsitys asepalveluksen aikana. 

Tämä tietysti vaatii onnistuakseen varusmieheltä olemassa olevaa kykyä ryh-

mäytyä. Sosiaaliset tilanteet ovat keskeisessä asemassa ohjaamassa varus-

miesten terveyteen liittyviä valintoja. Terveyskäyttäytyminen näyttäisi olevan 

pääsäännöllisesti sosiaalinen ilmiö. (Ojajärvi 2015, 14.) Sosiaalisilla suhteilla 

ja erityisesti hyvätuloisista perheistä tulevilla tupakavereilla voi olla pitkäkestoi-

sia positiivisia vaikutuksia myös esimerkiksi nuoren menestymiseen työmark-

kinoilla, joka näkyy myös tulevaisuuden tuloissa (Einiö 2019, 17−18).  

 

Monella varusmiehellä stressinsietokyky on kovalla koetuksella. Palveluksen 

aikana ja varsinkin palveluksen alussa opittavaa on paljon ja asiat tulisi sisäis-

tää hyvinkin tiukalla aikataululla. Jos varusmies kokee tehtävän mahdotto-

maksi ja epäonnistumisia ei osata käsitellä niin keskeyttäminen voi vaikuttaa 

hyvältä vaihtoehdolta. (Tornberg 2016.) 

 

Täytyy ottaa huomioon myös ihmisten eroavaisuudet oppimiskyvyssä ja nämä 

erot tulevat vahvasti esille juuri nopeasti opittavien asioiden sisäistämisessä. 
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On mahdollista, että näistä tilanteista selviää ja itseluottamus kasvaa mutta 

aina on myös se toinen vaihtoehto. Varusmiehellä voi olla tunne siitä, että ker-

ran jos jäät jälkeen muista niin et voi enää kiriä kiinni tai se vaatii valtavasti 

töitä. 

 

2.3 Aikaisemmat tutkimukset 

Tutkimuksia liittyen juuri asepalveluksen keskeyttäneiden työllisyyteen ja kes-

keyttämisen vaikutuksesta työnsaantiin ei ole juurikaan tehty. Asepalveluksen 

aikana käytyä johtajakoulutusta ja sen vaikutusta rekrytoijien näkökulmasta on 

tutkinut vuonna 2013 Eeva Kerajärvi. Tässä opinnäytetyössä Kerajärvi sivuaa 

asepalveluksen keskeyttämisen vaikutuksia ja näkyvyyttä työnhakutilan-

teessa. Opinnäytetyö on tehty Satakunnan ammattikorkeakoulussa.  

 

Kerajärvi haastatteli Uudenkaupungin alueella toimivia neljää suurta tai keski-

suurta yritystä. Haastateltavissa oli kaksi naista ja kaksi miestä  ja jokainen 

heistä oli mukana yrityksensä rekrytointiprosesseissa. (Kerajärvi 2013, 

38−39.) Haastateltavat kertoivat esimerkiksi, että millainen on heidän mieles-

tään hyvä CV ja heille merkintä asepalveluksesta ei ollut ensimmäisten tarkas-

tettavien asioiden joukossa (Kerajärvi 2013, 39). 

 

Varusmiespalveluksen suorittaminen ei ollut vaatimuksena haastateltavien or-

ganisaatioissa mutta jos työnhakija palkattaisiin vakituiseen työsuhteeseen, jo-

hon tulee osallistua täysin alusta alkaen niin osa haastateltavista kiinnittäisi 

enemmän huomiota asepalveluksen suorittamiseen. Yksi haastateltavista ker-

toi kysyneensä työhaastattelussa varusmiespalveluksen suorittamisesta ja jo-

kainen haastateltava kertoi, että suorittamatta jäänyt varusmiespalvelus ai-

heuttaa kysymyksiä ja kertoo jotain hakijasta, eritysesti jos syytä ei mainita. 

(Kerajärvi 2013, 42−43.) 

 

Opinnäytetyössä puhutaan miesten asepalvelukseen liittyen sanoilla ”luovutta-

minen” ja ”oikea syy” mutta haastatteluissa nousee esille, että rekrytoijat kiin-

nittävät naisten asepalveluksen suorittamiseen enemmän huomiota (Kerajärvi 

2013, 44). Johtajakoulutuksen koettiin olevan pelkästään positiivinen asia 
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työnsaannin kannalta ja sen koettiin antavan valmiuksia esimerkiksi tiimin ve-

tämiseen ja johtajakoulutuksen saaneilla koettiin olevan parempi mahdollisuus 

edetä esimiestehtäviin organisaatioissa (Kerajärvi 2013, 48). 

 

Johtopäätöksenä opinnäytetyössä todettiin kuitenkin, että koulutus, työkoke-

mus ja muu pätevyys ovat tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ja asepalveluksen 

suorittaminen on tärkeää tai, että sen suorittamattomuudelle on hyvä syy. Hy-

vää syytä ei kuitenkaan sen tarkemmin määritelty.  Kerajärven tekemä opin-

näytetyö näyttää oman opinnäytetyöni aiheen olevan ajankohtainen ja tärkeä. 

Haastateltavien vastauksissa oli erojen lisäksi tiettyjä samankaltaisuuksia, 

joita voi ilmetä myös tässä opinnäytetyössä nuorten suusta.  

 

Asepalveluksen keskeyttäneiden syrjäytymisestä löytyy esimerkiksi Tommi 

Aallon Mikkelin ammattikorkeakoulussa vuonna 2014 tekemä opinnäytetyö ni-

meltään Armeijaa vai elämää varten? Kolmen armeijan keskeyttäneen nuoren 

kokemuksia armeijasta, elämästä ja syrjäytymisestä. 

 

Kyseisessä opinnäytetyössä Aalto on tutkinut asepalveluksen keskeyttämisen 

vaikutuksia nuoren perheeseen, opiskeluun, ystävyyssuhteisiin, työelämään ja 

syrjäytymiseen. Aalto on avannut syrjäytymistä käsitteenä ja mikä sitä voi en-

nakoida. Työstä selvisi, että syrjäytymisen näkökulmasta erityisesti nuorten 

työpaikka toimi suojaavana tekijänä ja nuoret kokivat tärkeäksi päästä kes-

keyttämisen jälkeen mahdollisimman nopeasti normaaliin arkeen kiinni (Aalto 

2014, 36). 

 

Opinnäytetyöhön osallistuneista nuorista jokaisella oli hankaluuksia sopeutua 

armeijan tarjoamaan ympäristöön ja he kokivat nimenomaan ensimmäiset 

kaksi viikkoa kriittisimmäksi ajaksi (Aalto 2014, 30). Yksi haastateltavista oli 

kokenut pelottelua, että työ- ja opiskelupaikan saaminen tulee olemaan han-

kalaa jos hän keskeyttää asepalveluksen (Aalto 2014, 31). Tällainen informaa-

tio toisesta opinnäytetyöstä vahvistaa tämänkin tutkielman ajankohtaisuutta.  

 

Aallon opinnäytetyöstä selviää myös, että haastateltavat kokivat, ettei heitä tu-

ettu tarpeeksi asepalveluksen aikana palveluksen jatkamiseksi. Tuen puute il-

meni juurikin kantahenkilökunnan puolelta eikä niinkään tupakavereiden 

osalta. (Aalto 2014, 33−34.) 
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Jokainen Aallon haastateltavista pääsi ennemmin tai myöhemmin työelämään 

kiinni ja kokivat sen pelastavana tekijänä mutta töiden saamisen mahdollisia 

haasteita, jos sellaisia oli, ei tässä opinnäytetyössä mainita tai avata. Opinnäy-

tetyön lopulliset johtopäätökset kytkeytyvät asepalveluksen aikaiseen tuen 

puutteeseen, palveluksen aiheuttamaan ahdistukseen ja pahaan oloon sekä 

lähipiirin tärkeyteen keskeyttämisen jälkeisen elämän rakentamisessa. Avo-

naiseksi kysymykseksi työstä jäi, että jos maailma muuttuu niin tulisiko armei-

jankin muuttua. (Aalto 2014, 44−46.) 

 

Puolustusvoimat on itsessään tutkinut ja perehtynyt asepalveluksen keskeyt-

tämisen syihin ja Matti Lehesjoki on tehnyt väitöskirjan vuonna 2018, jossa 

hän tutki varusmiespalveluksen varhaista keskeytymistä terveydellisistä 

syistä. Väitöskirjassaan Lehesjoki on selvittänyt varusmiespalveluksen kes-

keyttämisen syitä kolmen ensimmäisen viikon aikana.  

 

Tutkimuksen kohteina olivat keskeytysten terveydelliset syyt, ennakkoterveys-

tarkastukset, kutsuntojen palveluskelpoisuusluokat sekä varusmiehien omat 

arvioinnit terveydentilastaan. Päätavoitteena oli kehittää palveluskelpoisuus-

luokitusten osuvuutta, jotta mahdollisimman moni varusmies voisi suorittaa 

palveluksen onnistuneesti loppuun. Tutkimuksessa arvioitiin, että voidaanko 

tehokkaammilla ennakkoterveydentarkastuksilla vähentää ja ennaltaehkäistä 

asepalveluksen keskeyttämistä. (Lehesjoki 2018, 1.)  

 

Tutkimuksen tulokset kertoivat siitä, että paremmat ennakkoterveydentarkas-

tukset eivät merkittävästi ehkäise asepalveluksen keskeyttämistä ja suurin osa 

keskeytyksistä on vaikuttanut epätodennäköisiltä vielä lääkärintarkastuksissa 

(Lehesjoki 2018, 2). 

 

Tutkimuksen mukaan varusmiesten tutustumista palveluspaikkaan ja palvelus-

tovereiden kanssa ryhmäytymistä etukäteen voitaisiin kehittää yhdessä esi-

miesten kanssa esimerkiksi sosiaalisen median avulla. Esimiehet ja kantahen-

kilökunta eivät tällä tavoin välttämättä jäisi niin etäisiksi. Varusmiesten osalli-

suus sekä tukeminen ja neuvominen nousivat tutkimuksessa tärkeiksi työka-

luiksi keskeytysten ennaltaehkäisyssä. (Lehesjoki 2018, 2.) 
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Nuorten ja aikuisten työttömyyttä ja siihen liittyviä kokemuksia on tutkittu Suo-

messa suhteellisen paljon. Iida Enqvist on tutkinut vuonna 2016 työttömien 

nuorten kokemuksia heidän identiteetistään ja ajatuksistaan liittyen tulevaisuu-

teen. Opinnäytetyössä nuoret eivät kokeneet työttömyyttä tai syrjässä ole-

mista osana positiivista identiteettiä vaan tilana, josta olisi halu päästä mah-

dollisimman nopeasti pois ja eteenpäin.  

 

Syitä työttömyydelle yksilötasolla olivat huono työllisyystilanne, riittävän koulu-

tuksen puuttuminen sekä rehellisesti nuorten oma laiskuus (Enqvist 2016, 53).  

Vaikka työttömyys koettiin heikkona tilanteena, ei se vaikuttanut määräävänä 

tekijänä nuorten identiteetille. Voidaan siis sanoa, että työttömyys koettiin 

ikään kuin välivaiheena elämässä.  Tulevaisuuden suunnitelmat olivat hyvin 

kiinnittyneitä työpaikan saamiseen ja sitä kautta elämäntason parantamiseen. 

(Enqvist 2016, 64.) Tulevaisuuden toiveissa mainittiin myös esimerkiksi ajo-

kortti, isompi asunto, muutto toiselle paikkakunnalle sekä parisuhde (Enqvist 

2016, 66). 

 

Toisena näkökulmana opinnäytetyössä löytyivät nuoret, jotka kokivat työttö-

myyden suurempana taakkana ja oman elämänsä eteenpäin miettiminen tun-

tui hankalalta. Näillä nuorilla työttömyys oli jatkunut pitempään ja välivaihee-

seen oltiin jääty kiinni. Näissä tilanteissa työttömyydestä oli tullut osa nuorten 

identiteettiä ja he kokivat itsensä työhaluttomina ja passiivisina. Passiivisuus 

liittyi muihinkin elämän osa-alueisiin, kuin vain työntekoon. Näillä nuorilla 

myös tulevaisuuden suunnitelmat olivat vähäiset, koska kosketuspintaa nor-

maaliin arkeen oli hyvin vähän ja häpeän tunne sekä kokemus siitä ettei täyt-

tänyt lähipiirin tai yhteiskunnan odotuksia oli vahvasti läsnä. (Enqvist 2016, 

67.) 

 

Lähtökohtaisesti työttömän nuoren on vaikea rakentaa ja ylläpitää positiivista 

identiteettiä ja minä-kuvaa. Työttömyydestä voi nopeasti tulla leima, joka vai-

kuttaa useaan asiaan. Toki tässäkin asiassa on yksilöllisiä eroja ja nuorten 

elämäntilanteet voivat olla muilta osin hyvinkin erilaisia. Opinnäytetyön johto-

päätöksenä Enqvist näkee, että nuoria tulisi kannustaa omien myönteisten nä-

kemysten vahvistamiseen esimerkiksi voimavarakeskeisellä työllä. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Tutkimuksen kohde ja kohderyhmä 

Opinnäytetyön kohteena on asepalveluksen keskeyttämisen merkitys ja 

vaikutus työelämässä ja työllistymisessä nykypäivänä ja tutkimuksen 

kohderyhmänä ovat asepalveluksen keskeyttäneet nuoret, joilla on kokemusta 

kyseisestä tilanteesta.  

 

Kohde ja aihe on valikoitunut oman lähipiirini kokemusten kautta sekä käy-

missäni keskusteluissa ilmi tulleen vanhemman sukupolven negatiivisen asen-

teen takia. Ajatus sotilaskoulutuksesta kasvattavana ja sivistävänä laitoksena 

on Suomessa edelleen hyvin yleinen (Ojajärvi 2015, 17). Opinnäytetyössä 

sivuan myös keskeyttämisestä nuorille aiheutuvaa sosiaalista painetta ja kes-

keyttämisen mahdollista vaikutusta perhe- ja kaverisuhteisiin. 

 

Kohderyhmäksi olen valinnut jo työelämässä olevat tai sinne pyrkivät 

asepalveluksen keskeyttäneet nuoret. Heillä on todennäköisesti enemmän ja 

ajankohtaisempaa kokemusta keskeyttämisen mahdollisista vaikutuksista 

työllistymisen kannalta, kuin vasta asepalveluksen keskeyttäneillä nuorilla, 

jotka mahdollisesti pyrkivät vasta pääsemään takaisin siviiliarkeen käsiksi tai 

ovat esimerkiksi sairauslomalla jos keskeyttäminen on tapahtunut tervey-

dellisistä syistä. Asepalveluksen keskeyttämisen varsinaisella syyllä ei tässä 

tutkimuksessa ole merkitystä enkä lähde kohderyhmää sen pohjalta ra-

jaamaan.  

 

Opinnäytetyötä varten haastattelin kolmea asepalveluksen keskeyttänyttä 

nuorta, joista yksi oli naispuolinen ja kaksi olivat miespuolisia henkilöitä. 

Haastateltavien ikähaarukka oli 21−24 vuotta ja palveluksen pituudet 

vaihtelivat viikosta neljään ja puoleen kuukauteen. H1 on naispuolinen 

haastateltava ja tällä on merkitystä, koska tämän opinnäytetyön tuloksissa hän 

nostaa esille, että hänen kokemuksensa eroavat muiden haastateltavien 

kanssa osittain sukupuolesta johtuen.  Kaksi haastateltavaa oli joutunut kes-

keyttämään palveluksen fyysisen vamman takia ja yksi haastateltava oli 

joutunut keskeyttämään mielenterveydellisen ongelman takia. Eri kes-

keyttämiseen johtaneiden syiden sekä sukupuolen takia haastateltavien 
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kokemukset ja mielipiteet erosivat tuloksissa toisistaan. Pyrin alunperin lö-

ytämään haastateltavia Ohjaamoiden, TE-toimiston sekä etsivän nuorisotyön 

kautta mutta, kun nämä eivät tuottaneet tulosta niin lopulta sain haastateltavat 

sosiaalisen median kautta.  

 

3.2 Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat: 

 

- Miten nuoret ovat kokeneet keskeyttämisen ja sen vaikutukset siviilie-
lämässä? 

- Millainen on keskeyttäneiden kokemus omasta kilpailukyvystä työmark-
kinoilla verrattuna asepalveluksen suorittaneisiin? 

 

Haastatteluiden tuloksissa minua kiinnostavat nuorten ajatukset itsestä ja kes-

keyttämisen henkilökohtaisista vaikutuksista sekä itse keskeyttämisproses-

sista. Myös lähipiirin vaikutuksesta on mielenkiintoista saada tutkimuksen kan-

nalta tietoa. 

 

Opinnäytetyötäni varten haluan selvittää nuorten käsitystä omasta kil-

pailukyvystään ja asepalveluksen keskeyttämisen mahdollisista vaikutuksista 

siihen. Myös nuorten kokemukset työmarkkinoilta ja asepalveluksen 

näkyvyydestä työnhakutilanteissa  on aihe, josta uskon saavani tietoa näiltä 

kyseisiltä nuorilta.  

 

3.3 Tutkimusote ja aineistonkeruumenetelmä 

Opinnäytetyöni tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa ei käytetä määrällisiä keinoja ja siinä pyritään välttämään 

määrällisen tutkimuksen mukaisia yleistyksiä (Kananen 2014, 18). Laadullis-

essa tutkimuksessa esimerkiksi haastateltavia ei tarvitse olla määrällisesti 

paljon vaan haastatteluiden laatu on oleellisempaa tutkimuksen tuloksen ja 

onnistumisen kannalta.  

 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena onkin ilmiön syvällinen ymmärtäminen ja 

sen tulkitseminen. Laadullisessa tutkimuksessa ei voida etukäteen määrittää 

aineiston määrää tai laatua vaan sitä kerätään kunnes tutkija ymmärtää ilmiön 
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tai löytää vastaukset tutkimuskysymyksiin.(Kananen 2014, 18−19.) Kvanti-

tatiivisessa tutkimuksessa asetetaan aluksi olettamukset, joita testataan mutta 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa olettamuksia luodaan tutkimuksen edetessä 

(Kananen 2008, 25). 

 

Laadullinen tutkimusote soveltuu minun opinnäytetyöhöni, koska tutkittavasta 

ilmiöstä löytyy suhteellisen vähän tietoa ja onnistuakseen tutkimus vaatii syv-

ällisempiä henkilökohtaisia kokemuksia kohderyhmältä. Mitä vähemmän ai-

heesta tiedetään, sitä todennäköisimmin kvalitatiivinen tutkimus tulee ky-

symykseen (Kananen 2008, 30). Koen myös, että laadullisella tutkimuksella 

tavoitan henkilöitä, joilla on oikeasti mielenkiintoa osallistua tutkimukseni to-

teutukseen eikä haastatteluihin vastaaminen tunnu yksilöstä niin väkinäiseltä.  

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytän teemahaastattelua. Laadullisen 

tutkimuksen käytetyin tiedonkeruumenetelmä on haastattelu ja muotoja on 

monia erilaisia mutta suosituin on teemahaastattelu (Kananen 2014, 70). 

Haastattelutilanteeseen ja sen laatuun tulee kiinnittää huomiota, koska erilais-

ten vuorovaikutustilanteiden avulla saadaan erilaista aineistoa (Alasuutari 

1999, 151).  

 

Ajattelen, että teemahaastattelulla saan kokonaisvaltaisen käsityksen 

haastateltavien kokemuksista ja ajatuksista liittyen tutkittavaan ilmiöön. 

Teemahaastattelussa on myös mahdollisuus sille, että haastateltavat kertovat 

jotakin tietoa liittyen ilmiöön, jota en itse olisi osannut ottaa huomioon. Sa-

malla on mahdollista saada esiin vastausten taustalla olevia motiiveja 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 34). Tietysti haastattelussa on olemassa myös riski, 

että haastateltava ei kerro asioista totuudenmukaisesti. Annettua tietoa void-

aan vääristellä tai muuttaa oman tai jonkun muun edun mukaiseksi (Kananen 

2014, 71).  

 

Tutkijan tulee pysyä neutraalina haastattelutilanteessa, vaikka hän voi joutua 

kohtaamaan voimakkaita tunteita tai mielipiteitä haastateltavilta. Samalla 

haastattelijan tulee tiedostaa oman käyttäytymisensä vaikutus haastateltavaan 

ja herättää luottamusta. (Hannila & Kyngäs 2008, 8.)  
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3.4 Aineiston analyysimenetelmä 

Analyysimenetelmillä aineistosta puristetaan ratkaisu tai vastaukset tutki-

muskysymyksiin (Kananen 2014, 42). Opinnäytetyössäni aion analysoida 

kerättyä sisältöä aineistolähtöisesti. Analyysiä tulee tapahtumaan jo aineiston 

keräämisvaiheessa ja mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, jotta aineisto ja 

haastattelutilanteet ovat vielä tuoreessa muistissa. Jos analyysitapa on en-

nalta harkittu, voidaan sitä käyttää ohjenuorana haastattelua ja sen pur-

kamista suunniteltaessa (Hirsjärvi & Hurme 2000, 135).  

 

Analyysin vaiheita ovat käsittely, perehtyminen ja teemoittelu. Käsittelyn ai-

kana kerätty aineisto muutetaan analysoitavaan muotoon esimerkiksi lit-

teroimalla tehdyt haastattelut. Perehtymisessä tutustutaan käsiteltyyn aineis-

toon ja perehtymistä on toki tehty jo aineiston keräämisen aikana. Tee-

moittelussa rakennetaan analyysirunko aineistosta esiin nousevien teemojen 

pohjalta ja aineisto järjestetään tehdyn analyysirungon ympärille. Lopuksi 

vastataan tutkimuskysymyksiin yhdistämällä esiin nostetut teemat suurem-

miksi kokonaisuuksiksi.  

 

4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1 Keskeyttämisprosessi ja keskeyttämisen vaikutukset nuoriin 

4.1.1 Kokemuksia keskeyttämisprosessista 

Opinnäytetyön ensimmäinen päätutkimuskysymys koskee asepalveluksen 

keskeyttäneiden nuorten kokemuksia keskeyttämisprosessista ja keskeyttämi-

sen vaikutuksista siviilielämään. Tuen tätä teemaa kysymällä nuorilta heidän 

henkilökohtaisia kokemuksiaan keskeyttämisprosessin sujuvuudesta ja kes-

keyttämisen mahdollisista vaikutuksista heidän sosiaaliseen elämäänsä.  

 

Opinnäytetyöstä selviää myös nuorten saamia kommentteja ja kohtelua liittyen 

asepalveluksen keskeyttämiseen sekä syitä minkä takia haastateltavat olisivat 

halunneet käydä asepalveluksen loppuun saakka.  

 

Haastatellessani keskeyttämisprosessista haastateltavien kokemukset ero-

sivat riippuen osittain keskeyttämisen syystä sekä keskeyttäjän sukupuolesta.  
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Keskeyttämisprosessi koettiin rankaksi ja painostavaksi tilanteeksi mutta pros-

essin sujuvuudesta haastateltavilla oli erilaisia kokemuksia.  

 

 H1: Mä koin sen tosi raskaana ja, et jotenki se, et puolustusvoimat 
vähä niinku potkas pihalle, niin ku tervemenoa. Must jotenki tuntu, 
et sillä ei ollu mitään väliä. Tai siis, että oli tosi paska fiilis siitä. 

 
 
H2: Se tuntu silleen hitaalta odottaa siellä, ku oli käyny puhu-
massa siellä ja tuntu, ettei oikein pysty olemaan siellä mitenkään 
ja ahistus on suuri ja sitten sanotaan, että pitäis useempi viikko 
testata lääkkeitä, että pystyykö olemaan ja lääkkeet ei auta mi-
tään. Se oli hankalaa. 
 
 
H3: Aika kylmää kyytiähä se oli, et sanottii vaa ja puol tuntia sen 
jälkee oltii jo ulkona. Siin ei paljoo pystytty puhumaa kenellekkää. 
 

 

Keskeyttämisen syyllä oli myös vaikutusta keskeyttämisprosessiin. Fyysinen 

syy oli nopeampi todeta ja sen vaikutuksia asepalveluksen suorittamiseen hel-

pompi arvioida. Mielenterveydellisen syyn kohdalla kokemukset olivat erilaisia.  

  

H2: Mä olin siellä sen ensimmäisen 1,5 viikkoa niin sitten mä ha-
keuduin sinne lääkärin puheille siitä aiheesta ja mä sain lääkityk-
sen ja sitä sitten testattiin se pari viikkoa vielä silleen tavallaan, 
että ennen, ku sitten sain sen lopullisen päätöksen. Siellä oli sem-
monen käytänne, että se piti testata niitä lääkkeitä se pari viikkoo. 
 

 

Haastateltavien kokemukset oman mielipiteen huomioinnista keskeyttämisen 

osalta olivat myös erilaisia. H1 ja H2 kokivat, että heitä oli yritetty auttaa ja 

asepalveluksen suorittamista oli yritetty mahdollistaa erilaisilla tavoilla. H3 

koki, että häntä ei kuunneltu laisinkaan ja hänen mielipidettään ei otettu huo-

mioon keskeyttämispäätöstä tehdessä.  

 
 
H1: Siis tää lääkäri hirveesti yritti keksii eri vaihtoehtoja sen suh-
teen, että mun ei tartteis keskeyttää. Hän ihan hirveesti yritti, että 
tukipohjallisia ja sit mä sain palveluksessa käyttää pelkästään 
maihareita, koska taistelusaappaat rasitti mun jalat. Niin mä sain 
kaikkii tälläsiä tavallaan apuja siihen. 
 
H3: Kyl mie oisin halunnu vähä jututtaa ihmisiä ja saaha vähä 
enemmä ehkä niitä vaihtoehtoja siihe, et sinne ois voinu jäähä, 
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koska halua oli kuiteki jäädä sinne mut sitä halua ei otettu miten-
kää huomioo missään vaiheessa sitä prosessia. 
 

 
Miespuoliset haastateltavat eivät olleet saaneet varsinaisia negatiivisia kom-

mentteja Puolustusvoimien työntekijöiltä keskeyttämisen aikana mutta H3 oli 

kokenut, että häntä ei haluttu suorittamaan asepalvelusta. Naispuolinen haas-

tateltava sen sijaan oli saanut kommentin, joka oli jäänyt hänelle painamaan 

mieltä. 

 

H1: Niin kapteeni sano mulle ihan suoraan, et kannattaa miettiä, 
että onko kolmatta kertaa mitään järkee tulla, että kun tää on sulle 
kuitenkin vapaaehtosta, saatko sä tästä mitään irti. Mä luulen, että 
jos oisin ollu mies niin ei olis tota kommenttia tullu. 
 
H3: Lääkäri ei halunnu miuta ees sinne, eli hää oli sitä mieltä et 
suoraa pihalle mut mie olin sitä mieltä, et mie oisin voinu suorittaa 
B-papereilla sen palveluksen mut hää ei antanu lupaa siihe nii sit 
lähettii ulos. 
 

 
H1:n lainauksessa ilmenee haastateltavan kokemus sukupuolensa vaikutuk-

sesta keskeyttämistilanteessa.  

 

Jokainen haastateltava olisi halunnut suorittaa asepalveluksen loppuun asti ja 

tämänkin takia keskeyttäminen oli ollut rankkaa. Heidän kertomansa syyt oli-

vat suurimmalta osin samankaltaisia. Erilaiset armeijaan kuuluvat kokemuk-

set, yhteisöllisyys sekä itsensä ylittäminen olivat päällimmäisinä mielessä. H2 

oli itse pyrkinyt hankkimaan samankaltaisia kokemuksia keskeyttämisen jäl-

keen siviilissä esimerkiksi tekemällä vaellusretkiä.  

 

H1: No ehkä jotenki se itseni ylittäminen ja sellanen niinku näyttö 
jollain lailla ehkä muille mutta niinkun itelleni, että mä kykenen 
ihan samaan kuin miehet. Ja sellanen tietynlainen kokemuksen-
halu ja ehkä isänmaallisuus siinä taustalla, että jos tänne oikeesti 
joskus sota tulis ni mä en haluu olla se joka lähtee karkuun vaan 
se joka on puolustamassa Suomee. 
 

 
H2: No vaikka justiinsa, ku siellä on niitä mitä aina kuulee, ku ih-
miset valittaa jostai leirikokemuksista niin varmaan jossain leirillä-
kin ois ollu kiva olla siellä. Vaikka se kuulemma todella kyrsiiki 
mutta ois ollu kiva kokea ja just tommoset sotaan liittyvät jututki ni 
sotataktiikat ja ampumiset ois ollu hauskoja testata. 
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H3: No semmoset perus inttijutut ja inttikokemukset, siel ne kave-
reittenkaa yhes hajoomiset ja muut tommoset ja tietysti se intin 
jälkeine yhteine dokausreissu. 

 
 
Keskeyttämisestä oli jäänyt yhteisesti huono kokemus mutta jokainen haasta-

teltava kertoi menneensä elämässä eteenpäin ja päässeensä asian yli vaikka 

keskeyttäminen ajoittain tuleekin puheeksi erilaisissa tilanteissa. H2 koki 

myös, että vaikka asepalvelus oli rankkaa ja ahdistavaa aikaa niin siellä oli 

myös hyviä asioita, joita muistella. H3 kertoi saaneensa palveluksen aikana 

hyvän ystävän, jonka kanssa on tekemisissä tänäkin päivänä. 

  

4.1.2 Perheen ja ystävien suhtautuminen ja merkitys 

Kaikilla haastateltavilla vaikutti olevan hyvä tukiverkko taustalla sekä ihmisiä 

ympärillä, jotka auttavat hädän hetkellä. Haastateltavien perheissä oli armei-

jan käyneitä henkilöitä mutta asepalvelukseen käsitteenä suhtauduttiin neu-

traalisti. H1:n ilmoittaessa lähtevänsä suorittamaan vapaaehtoista asepalve-

lusta hän sai suurta tukea ja kannustusta perheeltään. Tämä aiheutti myös 

pettymyksen tuottamisen pelkoa niin itselleen kuin muille. 

 

H1: Sitten ku mä kerroin, että mä oon laittanu paperit vetämää ja 
oon lähös armeijaa niin se kannustus mitä mä sain niin oli tosi hie-
noo. Et mulla koko perhe ja kaikki oli, et jes vitsi sä oot kova, et 
hieno homma ja jollainlailla siinä, ku mä keskeytin niin mul oli 
semmone olo, et mä oon tuottanu pettymyksen. 

 

Asepalveluksen keskeyttämiseen perheet reagoivat neutraalisti sekä tukevasti 

eikä haastateltavilla ollut huonoja kokemuksia oman perheen suunnalta.  

 

H2: No eipä siitä nyt hirveesti oo puhuttu mutta kyllä sillee tukenu 
on aina. 

  

 H3: No kyllähä siel on hyvä käyä pyörähtää mut ei ne siit sano mi-
tää jos sen keskeyttää et ei se oo mitekää semmone velvote et 
sen käy läpi. 
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Jokaisella haastateltavalla oli ystäviä, kavereita tai vähintään tuttuja samaan 

aikaan suorittamassa asepalvelusta. Asepalvelusta lähdetään suorittamaan ti-

etyn ikäisenä, joten tämä on täysin loogista. H3 kertoi esimerkiksi tunteneensa 

noin 90 % kaikista samassa paikassa palvelemassa olleista nuorista.  

 

Ystävien suhtautuminen haastateltavien keskeyttämiseen oli osittain ihmette-

lyä mutta suurelta osin kannustavaa ja tukevaa. Miespuoliset haastateltavat 

olivat saaneet kannustavaa palautetta ja H2 kertoi, että kavereista oli ollut  

hieman apua myös palvelusaikana mielenterveydellisen ongelman kanssa. H1 

kertoi saaneensa valitettavasti joitain negatiivisia kommentteja tutuilta ih-

misiltä. 

 

H1: No siis naispuoliset kaverit oli mun mielestä tosi kannustavia 
niinku et hei elämä jatkuu, et sä yritit, et hieno homma. Pääasi-
assa kyl miespuolisetkin kaverit oli sitä mieltä mutta kyllä mulla 
muutama kommentti tämmösiltä puolitutuilta tuli, et no mut sä oot 
nainen, et ei sun tarvii, et sä oot vapaaehtosesti ollu siel, et ei se 
oo niin iso juttu tai sillälailla. 
 

 
H2: Siellä oli justiinsa tota samaa ikäluokkaa, kun kaikki alottaa ni 
siellä oli todella paljon tuttuja. Siel ei silleen livenä pystyny näke-
mään mut kyllä pysty sitten juttelemaa iltavapailla. Hiukan auttoi. 
 
 
H3: Oli vähä ihmeissää, et minkä takia mie en saanu jatkaa siellä 
ja et mitäs nyt tehää sit ku muut on intissä ja meikä on sit siviilis 
yksinää ni vähä ihmettelivät. 

 
 
Kokemukset jonkin asian ulkopuolelle jäämisestä keskeyttämisen takia olivat 

yhteneväisiä haastateltavien kesken. Varsinkin, kun keskeyttämisestä oli men-

nyt vasta vähän aikaa, niin haastateltavat kokivat olevansa täysin aihepiirin 

ulkopuolella. H3 kertoi olleensa lähes yksin siviilissä, kun suurin osa 

lähipiiristä oli suorittamassa asepalvelusta ja tämä aiheutti ahdistusta.  

 

 H3: Aluks tuntu siltä mut ei se enää tunnu, ku ei se oo nii iso asia 
ollu kenellekkää et siit ois mikää henkireikä tullu. 

 

Nykyään haastateltavat eivät koe enää olevansa ulkopuolisia, koska he ovat 

hyväksyneet asian. Myös lähipiirin hyvät reaktiot ja kannustus keskeyttämisti-

lanteessa ovat auttaneet asian hyväksymisessä. 
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4.2 Nuorten käsitys kilpailukyvystään 

4.2.1 Nuorten oma osaaminen 

Opinnäytetyön toinen pääkysymys koskee asepalveluksen keskeyttäneiden 

nuorten kokemuksia omasta kilpailukyvystään ja keskeyttämisen 

vaikutuksesta työnsaantiin. Haastatteluissa pyrin selvittämään nuorten 

kokemuksia omasta kilpailukyvystä ja osaamisesta verrattuna asepalveluksen 

suorittaneisiin nuoriin ja, että onko heidän mielestään asepalveluksesta mah-

dollista saada jotain sellaista työelämässä hyödyllistä osaamista, josta 

haastateltavat ovat nyt jääneet paitsi keskeyttämisen takia.  

 

Haastateltavat kokivat, että asepalveluksen suorittaneet eivät ole saaneet hei-

hin nähden mitään sellaista etua tai osaamista, jota he eivät voisi saada jos-

tain muualta. H1 nosti esille erityisesti nuorten miesten oppivan armeijassa tie-

tynlaista auktoriteetin kunnioittamista sekä ryhmässä toimimista. Tämä heija-

stuu myös työelämään, koska työpaikalla työntekijän tulee ymmärtää oma 

paikkansa sekä ymmärtää se, että asiat hoituvat parhaiten, jos kaikki puhalta-

vat yhteen hiileen. Armeijassa saatava johtajakoulutus nostettiin esille mutta 

sitäkään ei pidetty ratkaisevana tekijänä työllistymisen näkökulmasta.  

 

H1: Mä uskon, että se riippuu vähän ihmisestä. Mä en usko, että 
siellä suoranaisesti saa jotain semmosia avaimia mitä muualla ei 
voi saada. Mutta mä uskon, että siellä tämmöset nuoret miehet, 
jotka sinne menee, niin oppii jonkinlaista auktoriteettien käsitystä. 
Ja tietysti jos sä nyt käyt johtajakoulutuksen ni just semmonen 
isojen massojen johtaminen mutta mä koen, että sen voi oppia 
kyllä myös muualla. 
 

H2: No en koe, että ois saanu mitää semmosta etua. 
 

H3: Ei oo saanu siel mitää semmosta. En usko siihe. 
 

H2 ja H3 kokivat, että he olivat keskeyttämisen jälkeen ehtineet hankkia työe-

lämässä hyödyllistä osaamista, jota he eivät välttämättä olisi ehtineet hankkia, 

jos olisivat olleet suorittamassa asepalvelusta. Tämä vaikutti olevan 

haastateltaville mielenkiintoinen asia oivaltaa, koska he eivät olleet ajatelleet 

asiaa tästä näkökulmasta.  
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H2: No mä sain alotettuu opinnot vuotta aikasemmin, et se on sil-
leen mitä en olis päässyt tekemään. 
 

H3: No työkokemusta tehtaalla. Se on varmast hyödyllistä. 
 

Haastateltavat kokivat siis kilpailukykynsä olevan vähintään samalla viivalla 

asepalveluksen suorittaneiden kanssa. Haastateltavilla oli hyvä asenne ja 

vahva näkemys omasta osaamisesta eivätkä he ole antaneet asepalveluksen 

keskeyttämisen olla esteenä.  

 

H1: Mä tosiaan kerkesin tehä ennen armeijaa tosi paljon töitä ja 
mulla on todella paljon historiaa eri työpaikoista ja mun CV on 
aika pitkä niin mä oon ollu kyllä aikalailla melkeen kaikkiin paikkoi-
hin mihkä mä oon hakenu niin ihan kilpailukykynen. Että oon 
päässy yleensä haastatteluun ja se armeija ei oo siihen vaikuttanu 
oikeestaan muute kun positiivisesti. 
 

H2: No samalle viivalle kokisin tai, että ku mulla on tää samanikä-
siin ihmisiin verrattuna vuoden etu esimerkiks tässä ja sano-
taanko, että täällä mun alalla ei paljoon mitään tommosta fyysi-
syyttä ja tommosia oikeen tarvita. Aika kaukana on armeijaan liit-
tyen. 
 

H3: Miulla on iha hyvä kilpailukyky työmarkkinoilla ja en usko, et 
sil on mitää merkitystä enää tässä vaiheessa, ku siitä on jo mel-
kee 4 vuotta siitä keskeyttämisestä. En nää sillä mitään merki-
tystä. Uskon, että oon samalla viivalla tai jopa paremmalla työko-
kemukseen nähe. 

 

Ajatukset ja kokemukset työnhakutilanteista ja keskeyttämisen julkituomisesta 

olivat erilaisia riippuen haastateltavan sukupuolesta. H2 ja H3 eivät nähneet 

keskeyttämisen tai armeijakokemuksen olevan oleellinen tai tärkeä asia työtä 

hakiessa mutta H1 kertoi kääntäneensä armeijakokemuksen vahvuudeksi. 

Miespuoliset kertoivat etteivät toisi keskeyttämistä ollenkaan mukaan keskus-

teluun työnhakutilanteessa mutta H3 mainitsi, että jos hän ottaisi sen puheeksi 

niin hän kertoisi suorittaneensa asepalveluksen eli valehtelisi jopa asiasta.  

 

H1: Oikeestaan mä oon ite ottanu sen puheeks. Mä oon ottanu 
sen itelleni valttikortiks. Se nyt varmaan vaikuttaa, ku mä oon nai-
nen niin ei oleteta, että mä oon käyny armeijaa. Niin mä oon sen 
laittanu mun CV:seen sillälailla, et joo oon ollu armeijassa, oon 
ollu jääkärikomppaniassa ja olin alottamassa johtajakoulutusta 
mutta terveydellisistä syistä jouduin keskeyttää. Ja se on katottu 
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tosi hyvällä. Ihan vaan todennäkösesti sen takia, että mä oon nai-
nen. Niin mä oon huomannu et niinku todella moni on suhtautunu 
siihen työnantajapuolelta, että wau. Mutta jos mä oisin mies niin 
en uskois, että samanlaista reaktioo olis tullu. 
 

H2: Hmm, en kyllä tois sitä siihe keskusteluu. Mun mielestä se ei 
oo tarpeellinen siihe työhakemukseen tai työhön. Eikä tunnu siltä. 
 

H3: En ottais ja jos ottaisin ni sanoisin, et oon käyny asepalveluk-
sen. 

 

Näistä kommenteista on tulkittavissa leima, joka painaa asepalveluksen kes-

keyttäneitä miehiä. Jos asiasta ollaan valmiita jopa valehtelemaan niin siinä 

täytyy olla nuoren mielessä taustalla jonkinlainen ennakko-oletus siitä, että 

työnantajalle asepalveluksen keskeyttämisellä on merkitystä. Tässä asiassa 

näkyy jälleen myös sukupuolten välinen ero. Naispuolisella haastateltavalla on 

positiivisia kokemuksia armeijakokemuksen vaikutuksesta työnhakutilan-

teessa, johtuen toki myös omasta lähestymistavasta, kun taas miespuoliset 

pyrkivät pitämään asian täysin poissa keskustelusta ja käsittelystä.  

 

Haastatteluissa kysyin nuorilta, että tietävätkö he, ettei asepalveluksen suorit-

tamisesta saa kysyä työnhakutilanteessa. H2 oli ainut, joka tiesi kyseisen fak-

tan ja kahdelle muulle tämä tuli yllätyksenä. H3 ihmetteli tätä suuresti ja mai-

nitsi, että hän tuntee henkilöitä, joilta tätä asiaa on suoraan kysytty työhaastat-

telussa.  

 

 H3: Aika erikoista, koska aika monelta on kysytty sitä. 
 

Asepalveluksen suorittamisesta kysyminen työhaastattelussa on verrattavissa 

esimerkiksi uskonnosta kysymiseen, se on ihmisen henkilökohtainen asia eikä 

sillä pitäisi olla mitään vaikutusta työnsaannin mahdollisuuteen. Vaikka armei-

jan johtamiskoulutusta pidetäänkin arvossa joissain piireissä, työnantaja ei 

saa udella ase- tai siviilipalvelutaustaasi. Poikkeuksena on työpaikka, johon 

on sotilasarvo vaatimus (Kyngäs 2018). 

 

4.2.2 Asenteet keskeyttäneitä kohtaan 

Yleisestä asenteesta keskeyttäneitä kohtaan kysyttäessä vastaukset 

vaihtelivat jälleen sukupuolen sekä keskeyttämisen syyn perusteella. H1 nosti 
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esille, että sukupuolella on suuri merkitys keskeyttäneen kohtaamiin asen-

teisiin. Haastateltavat kokivat, että miesten keskeyttämiseen suhtaudutaan 

vakavammin ja miehet saavat osakseen enemmän negatiivista suhtautumista, 

kuin naiset. Tämän koettiin johtuvan naisten vapaaehtoisesta asepalve-

luksesta. H1 mainitsi, että kaiken kaikkiaan hän kokee, että asenteet ovat 

negatiivisia vielä tänä päivänä, kun taas H3 totesi, että keskeyttäjien määrän 

lisääntyessä ihmisten asenteet ovat hiljalleen muuttuneet.  

 

H1: Kyl mä koen, et ne on silti negatiivisia. Se riippuu mun mie-
lestä siitä ihan hirveesti, mikä on tosi kauheeta, et ooks sä mies 
vai nainen. Kyllä mä tiedän esimerkiks mun entinen poikaystävä 
keskeytti joskus kolmisen vuotta sitten ja hänelle se vastaanotto 
oli aivan järkyttävä. Se oli niinku et ihmiset oli, et hei sä oot luu-
seri, et sä et selvinny siellä, et haloo. Ja, ku mä oon ite ollu palve-
luksessa ja siellä miehii keskeytti niin kyllä se asenne oli niinku se 
että toi on huono, toi on nössö, tol on nyt joku. Mut sitten, kun nai-
nen keskeyttää niin se asenne ei välttämättä oo tollanen, et se on 
vähän erilainen, et kysytään suoraan niinkun et hei, et sulla var-
maan tuli nyt joku vamma, joo mulla tuli, aaa okei no ei sit mitään. 
 

H3: Miu mielestä se alkaa olee aika neutraali, ku keskeyttäjiä on 
nii paljo kuiteki ja sit on vaihtoehtosia tapoja suorittaa se armeija. 
Emmie nää et sitä katottais joteki pahasti. Varmaa miesten kes-
keyttämisee suhtaudutaa vakavammi, ku naisten keskeyttämisee, 
ku naisilleha se on vapaaehtosta. 

 

Keskeyttämisen syyllä oli jokaisen haastateltavan mielestä merkitystä keskeyt-

täjän kohtaamaa vastaanottoa ajatellen. Fyysisen syyn takia keskeyttäneet 

otetaan paremmin vastaan eivätkä he saa osakseen samalla tavalla negatiivi-

sia asenteita tai kommentteja. Mielenterveydellisistä syistä keskeyttämään 

joutuneita ei oteta välttämättä tosissaan tai heidän ajatellaan olevan heikom-

pia tai huonompia kuin muut. H2 mainitsi, ettei mielenterveydellisiä syitä vält-

tämättä ymmärretä yhtä hyvin.  

 

H1: Mut seki riippu tietysti sit siitä, et miks oli keskeyttäny. Jos oli 
keskeyttäny vaikka masennuksen takia niin se oli luuseruutta mut 
jos olit keskeyttäny sen takia et sul murtu käsi niin joo ei se mi-
tään et se tulee parin vuoden päästä takas. 
 

H2: Seki riippuu siitä syystä hiukan, että onko se jostain fyysisestä 
syystä vai onko se joku mielenterveydellinen syy. Jotkuu ei ihan 
mielenterveydellisistä syistä ymmärrä sitä. Ei oo tullu semmosia 
kommentteja mutta tuntuu silleen, että ei oo otettu sitä silleen ihan 
tosissaan. Miettiny silleen, että ei oo vaan kestäny armeijaa et ei 
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ois ollu tarpeeks kova tai jotenki. Hiukan kehonkielestä esimerkiks 
huomaa erilaisen suhtautumisen, et onko fyysinen vai mielenter-
veydellinen juttu. 

 

H3 otti puheeksi sen, että keskeyttäneiden joukossa voi olla myös henkilöitä, 

joilla ei välttämättä ole niin sanotusti oikeaa syytä keskeyttää vaan kyse on 

enemmän laiskuudesta tai löysäilystä. Tällaiset henkilöt leimaavat muitakin 

keskeyttäneitä ja osittain tästäkin johtuen keskeyttäneillä voi olla huono 

maine. 

 

H3: Miu mielest jos se on vaa laiskuutta, et on keksimäl keksiny 
jonku syyn, ettei haluu olla siel armeijas ni se on miu mielest nih-
keetä, koska siin samal leimataa sit semmoset ihmiset, joilla on 
joku fyysine tai henkine ongelma minkä takia sitä ei oikeesti voi 
tehä. Ja sit on niitä löysii äijii tai naisii, ketkä on lopettamas sen ni 
se on miu mielest vähä nihkeetä. 

 

Haastateltaville itselleen muiden keskeyttämisen syyllä ei ollut merkitystä. He 

ymmärsivät ihmisten henkisetkin ongelmat ja niiden vaikutusten todettiin ole-

van vähintään yhtä vahvoja asepalveluksen suorittamisen kannalta, kuin fyy-

sistenkin vaivojen. H1:llä esimerkiksi alkuperäinen fyysinen vaiva oli johtanut 

ahdistukseen eli myös henkisiin ongelmiin. Näiden yhteyttäkin täytyy ymmär-

tää ja kyseessä ei aina välttämättä ole jompikumpi vaan ongelmat voivat il-

metä yhtä aikaa.  

 

4.2.3 Keskeyttämisen vaikutus eri työpaikoilla 

Haastattelussa kysyin vielä yleisten asenteiden ja keskeyttämisen julkituomi-

sen lisäksi haastateltavilta, että voiko keskeyttämisellä olla vielä nykypäivänä 

vaikutusta työnsaantiin. Keskeyttämisen vaikutus työnsaantiin riippui 

haastateltavien mukaan sukupuolen ja keskeyttämisen syyn lisäksi siitä, että 

mihin ja millaiseen työhön nuori on hakemassa.  

 

Haastateltavat kokivat, että keskeyttämisellä voi olla vielä tänä päivänä 

vaikutusta työnsaantiin mutta tiettyjen alojen tai työtehtävien mainitseminen oli 

hieman hankalaa. Haastateltavat nostivat myös esille, että ajat ovat 

muuttuneet ja nykypäivänä keskeyttämisellä ei ole enää niin suurta merkitystä, 

kuin esimerkiksi 30 vuotta sitten mutta vaikutusta voi kuitenkin silti olla.  
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H1: No kyllä mä uskon, että tietyissä määrin. Ei välttämättä nyt 
samallalailla, ku vaikka 30 vuotta sitten. Mutta kyllä mä uskon, 
että jonkun verran riippuen siitä, että minkä takia on keskeyttäny. 
Ni kyllä mä uskon. Ja sitte tietysti et mihin sä oot hakenu töihin, 
että jos sä haet johki esimiesammattiin ja sit katotaan, et jaa sä 
oot ollu johtajakoulutukses mut sä oot keskeyttäny sen niin kyl mä 
luulen et se voi vaikuttaa mut jos sä haet kaupan kassalle niin en 
mä usko et sil on mitään väliä. 
 

H2: Joo no sillee nyt en usko, että on merkitystä suurimmassa 
osassa mut esimerkiks jos vartijan hommia hakisin niin sillon var-
maan kertoisin tai haluaisin, että ois kerrottavana jotain armeijako-
kemusta. Harvat alat ois silleen omasta mielestä, että niissä ois 
armeijakokemuksesta apua.  
 

H3: Varmasti jossain on mutta ei tuu miulle ainakaan mieleen, et 
missä se vois olla. Varmaa armeijas itessää jos hakee armeijaa 
töihi. 

 

Esimiestehtävät, vartijan tehtävät ja armeijassa työskentely olivat esimerkkejä 

työtehtävistä, joissa asepalveluksen käymisestä voisi olla hyötyä ja sen kes-

keyttämisellä jonkinlaista vaikutusta kyseisen työn saamiseen. Haastateltavat 

itse olivat kuitenkin ajautuneet sellaisille aloille ja sellaisten tehtävien pariin, 

ettei niissä asepalveluksen käyminen ole minkäänlainen edellytys.  

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

5.1 Tulosten tiivistys 

Opinnäytetyössä on tutkittu asepalveluksen keskeyttäneiden nuorten 

kokemuksia keskeyttämisestä ja sen vaikutuksesta heidän kilpailukykyynsä. 

Lisäksi tuloksissa selviää keskeyttämisen mahdollisia vaikutuksia työmarkki-

noilla sekä ihmisten asenteissa.  

 

Keskeyttäminen ja keskeyttämisprosessi koetaan nuorten keskuudessa rank-

kana ja ahdistavana kokemuksena. Kokemukset vaihtelevat keskeyttäneiden 

sukupuolen sekä keskeyttämisen syyn mukaan mutta yhteistä tilanteessa on 

sen negatiivisuus. Keskeyttämisen syynä voi olla fyysinen tai mielentervey-

dellinen vaiva, joka estää asepalveluksen täyden suorittamisen.  
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Moni nuori haluaisi käydä asepalveluksen loppuun saakka ja osa tuntee, että 

heille ei annettu mahdollisuuksia tai vaihtoehtoja suorittaa asepalvelusta ta-

valla, joka olisi mahdollistanut suorittamisen, kuten palveluksen kevennys B-

papereilla. Sukupuolten väliset erot ovat kokemuksissa yllättävän suuria. 

Naiset sekä miehet kokevat miesten saavan huonompaa kohtelua kes-

keyttämiseen liittyen. Nuorille on jäänyt rankoista ajoista huolimatta palve-

luksesta myös positiivisia muistoja ja näiden lisäksi armeijaan liittyvien 

kokemusten puute on asia, joka on jäänyt painamaan mieltä. 

 

Haastateltaville perheen ja ystävien merkitys on ollut suuri, jotta he ovat 

päässeet yli keskeyttämisestä ja sen aiheuttamista ajatuksista. Lähipiiri on 

antanut tukea ja kannustusta eikä keskeyttämisestä ole tehty isoa ongelmaa 

vaan siihen on suhtauduttu neutraalisti. Elämää on kuitenkin armeijan jälkeen-

kin.  

 

Nuorten omasta osaamisesta ja asepalveluksen tarjoamista hyödyllisistä tai-

doista puhuttaessa nuoret kokivat, etteivät he ole jääneet paitsi työelämässä 

hyödyllisistä taidoista keskeyttämisen takia. Samankaltaisia taitoja, kuten ih-

misten johtamista ja ryhmätyöskentelyä pystyy harjoittelemaan myös siviilissä 

ja tätä kautta nuorten kilpailukyky ei heidän mielestään eroa asepalveluksen 

suorittaneisiin verratessa.  

 

Nuoret kokevat olevansa työnhakutilanteessa vähintään samalla viivalla 

muiden kanssa ja osa jopa kokee omaavansa etua, koska keskeyttämisen jä-

lkeen he ovat ehtineet kerryttää työkokemusta tai aloittaa opiskeluja aikaisem-

min kuin muut ikätoverit.  

 

Miesten keskuudessa asepalvelusta ja sen keskeyttämistä ei koeta oleel-

liseksi tiedoksi tuoda esille työnhakutilanteessa tai jos se tulee jostain syystä 

esille niin siitä saatetaan jopa valehdella, jotta ei jouduta leimatuksi. Nais-

puolinen haastateltava on sen sijaan kokenut asian täysin päinvastoin ja 

kääntänyt armeijakokemuksen vahvuudekseen keskeyttämisestä huolimatta. 

Hän tuo asian itse esille työnhakutilanteessa ja on saanut tästä positiivista pa-

lautetta. Haastateltavista yksi tiesi, ettei asepalveluksen suorittamisesta saa 

kysyä työhaastattelussa mutta esille nostettiin, että heidän tutuiltaan on ky-

sytty tästä asiasta. Tällaista tietoa olisi hyvä levittää nuorille.  
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Yleisestä asenteesta asepalveluksen keskeyttäneitä kohtaan oli erilaisia mie-

lipiteitä. Kaiken kaikkiaan asenteiden koettiin olevan negatiivisia mutta kes-

keyttäneiden määrän lisääntyessä asenteiden on koettu hieman neutralisoi-

tuvan. Keskeyttämisen syyllä sekä keskeyttäjän sukupuolella oli tässäkin ai-

heessa merkitystä. Miespuoliset keskeyttäneet saavat osakseen negatiivisem-

pia asenteita sekä kohtelua, koska heille asepalveluksen suorittaminen olisi 

pakollista. Fyysisestä syystä keskeyttäminen otetaan paremmin vastaan, kun 

taas mielenterveydellisistä syistä keskeyttäneitä ei välttämättä oteta täysin to-

sissaan tai heitä ei ymmärretä. Toisaalta naispuolinen keskeyttäjä oli saanut 

osakseen hieman vähättelyä, koska hänelle suorittaminen ei ole pakollista.  

 

Keskeyttämisen vaikutuksen työmarkkinoilla mainittiin riippuvan työtehtävästä 

ja alasta, jolle nuori on hakemassa sekä keskeyttämisen syystä. Kes-

keyttämisellä koettiin olevan vielä tänä päivänäkin merkitystä mutta ei samalla 

tavalla, kuin esimerkiksi kolmekymmentä vuotta sitten. Haastateltavat nuoret 

olivat tahattomasti tai tarkoituksella hakeutuneet ja päätyneet aloille, joissa ei 

asepalveluksen suorittamisella ole juurikaan merkitystä. 

 

5.2 Pohdinta 

Tutkimusta tehdessä ja tuloksia analysoidessa ilmeni hyvin samanlaisia 

kokemuksia mutta samalla myös selkeitä eroja aiheesta riippuen. Haastatelta-

vien sukupuolella oli suuri merkitys tulosten suhteen ja tutkimuksen kannalta 

oli todella hyvä asia, että mukana oli sekä mies- ja naissukupuolisia henkilöitä. 

Opinnäytetyössä selvisi nuorten kokemuksia liittyen keskeyttämisprosessiin ja 

lähipiirin merkitys asian käsittelyssä sekä sen hyväksymisessä. Haastattelu-

issa selvisi myös haastateltavien vahva käsitys omasta osaamisesta sekä tai-

doista ja hyvä käsitys omasta kilpailkukyvystä työmarkkinoilla. 

 

Mielestäni kolme haastateltavaa oli tähän tutkimukseen hyvä määrä ja 

haastateltavien eri sukupuoli sekä eri mittaiset kokemukset asepalveluksesta 

toivat tutkimukseen hyviä näkökulmia hieman erilaisista lähtökohdista. 

Haastateltavien määrän ollessa isompi on vaikeampaa keskittyä ja paneutua 

kunnolla yksilöihin ja haastatteluihin. Kolmella haastateltavalla koin, että sain 
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käytettyä keskittymiseni täysin haastattelutilanteisiin ja tulosten 

analysoimiseen perin pohjaisesti.  

 

Tässä opinnäytetyössä teemahaastattelut toimivat erittäin hyvin, koska 

kiireettömät ja henkilökohtaiset haastattelutilanteet mahdollistavat avoimen 

keskustelun keskeyttämisestä, joka voi olla todella arka aihe haastateltavalle. 

Jokainen haastateltava vastasi esitettyihin kysymyksiin mutta pieniä eroja oli 

vastausten laajuudessa. Tutkimuksen kannalta oleellista tietoa tuli jokaisesta 

haastattelusta lisää. Valitettavasti en päässyt toteuttamaan haastatteluita 

kasvotusten johtuen koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta sekä pitkistä 

välimatkoista haastateltavien ja minun välillä, joten toteutin haastattelut pu-

helimen välityksellä. Koen kuitenkin, että puhelussa sain luotua rauhallisen ja 

turvallisen ilmapiirin keskustelulle. Keskustelunomaisessa haastattelussa 

minulla oli myös mahdollisuus tehdä tarkentavia lisäkysymyksiä jos niille oli 

tarvetta ja jos tilanne synnytti niitä. Kokoajan esillä ollut haastattelurunko var-

misti, että kävin jokaisen haastateltavan kanssa läpi samat kysymykset ja ai-

heet sekä sain pidettyä tilannetta hallussa.  

 

Asepalveluksen keskeyttäneitä on tutkittu esimerkiksi syrjäytymisen ja kes-

keyttämisen eri syiden näkökulmasta mutta aikaisempia tutkimuksia liittyen 

juuri työllistymiseen ja keskeyttämisen vaikutukseen työmarkkinoilla oli han-

kala löytää. Sen takia koen, että tämä opinnäytetyö tuo uutta tietoa kes-

keyttäneiden nuorten kokemuksista ja ajatuksista liittyen heidän asemaansa 

työelämässä sekä osoittaa nykyajan asenteita koskien asepalveluksen kes-

keyttäneitä nuoria. Näiden tietojen avulla voisi mahdollisesti pyrkiä tukemaan 

keskeyttäneitä nuoria työnhakutilanteissa ja opettaa heitä sanoittamaan omaa 

osaamistaan entistä enemmän.  

 

Kokemukset jonkin asian ulkopuolelle nousivat opinnäytetyössäni esille ja ne 

liittyvät syrjäytymisriskin kasvamiseen ja kertovat sosiaalisesta paineesta, jota 

keskeyttäminen aiheuttaa. Kaikki keskeyttäneet eivät pääse asiasta samalla 

tavalla yli ja eteenpäin, kuin haastateltavani ja se on asia, joka täytyy huomi-

oida. Haastateltavillani vaikutti olevan hyvä elämäntilanne ja jokainen oli joko 

opiskelemassa tai työelämässä ja nämä seikat varmasti vaikuttivat 

haastateltavien avoimuuteen haastattelutilanteissa. Haastateltavat vaikuttivat 
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olevan mielellään auttamassa minua opinnäytetyötäni varten ja kaiken kaikki-

aan minulle jäi todella hyvä vaikutelma haastateltavista.  

 

Lieviä vastoinkäymisiä ilmeni tutkimusta tehdessä esimerkiksi haastateltavien 

löytämisessä. Asepalveluksen keskeyttäneitä nuoria on jokaisessa 

saapumiserässä mutta heidän tavoittamisensa on hankalaa, jos he eivät ole 

keskeyttämisensä jälkeen päätyneet esimerkiksi etsivän nuorisotyön pariin. 

Sosiaalisen median kautta löysin keväällä vihdoin ensimmäiset kolme 

haastateltavaa mutta pidettyäni kesän taukoa opinnäytetyön tekemisestä 

jouduin etsimään yhtä lukuunottamatta uudet haastateltavat tutkimukseeni. 

Koen, että tämä saattoi olla hyvä asia, koska näin sain tutkimukseeni motivoi-

tuneita haastateltavia, jotka olivat mielellään mukana ja sitä kautta antoivat re-

hellisiä ja aitoja vastauksia kysymyksiini.  

 

5.3 Tulosten luotettavuus 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman luotettavaa tietoa. 

Luotettavuuden arvioinnissa tulee huomioida muun muassa tutkimuksen 

kohde ja tarkoitus, eli mitä ollaan tutkimassa ja miksi. On myös hyvä miettiä 

syytä, eli miksi tämä tutkimus on tärkeä. (Hannila & Kyngäs 2008, 11.)  

 

Jotta tutkimusaineisto voisi olla hyvää tulee sen taustalla aina olla laadukas 

tutkimusprosessi. Prosessiin kuuluu muun muassa hyvin tehty aineistonkeruu, 

johon vaikuttaa haastattelurunko ja litterointi. Tein haastattelurungon huolellis-

esti ja keskityin siihen, että saan runkoon mukaan kaikki tärkeät teemat sekä 

alakysymykset. Sain haastattelurunkoon ehdotuksia ohjaavalta opettajalta 

sekä opinnäytetyön tilaajalta. Haastattelurunkoa en ehtinyt testaamaan ennen 

ensimmäistä haastattelua mutta ensimmäiseltä haastateltavalta kysyin 

haastattelun jälkeen ajatuksia rungosta ja mahdollisia korjausehdotuksia, joita 

ei kuitenkaan hänen mielestään tarvittu.  

 

Itse haastattelutilanteet sujuivat hyvin ja laadukkaiden teemahaastatteluiden 

myötä sain tutkimuskysymyksiini laadukasta vastausmateriaalia. Mielestäni 

haastattelutilanteita helpotti se, että haastateltavat olivat täysin vieraita, koska 
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sitä kautta minulla tai heillä ei ollut minkäänlaisia ennakko-odotuksia toisis-

tamme. Haastateltavat pystyivät vastaamaan rehellisesti kysymyksiin 

miettimättä minun reaktiotani tai ajatuksiani.  

 

Opinnäytetyön aihe on pysynyt koko ajan samana mutta teemahaastatteluiden 

kohderyhmä on muuttunut matkan varrella. Alunperin olin ajatellut haastatella 

myös työelämän edustajia tutkimustani varten mutta päätin keskittyä tällä 

kertaa pelkästään nuorten haastattelemiseen. Heidän kokemuksensa ja 

ajatuksensa omasta osaamisestaan ja kilpailukyvystään ovat tätä tutkimusta 

varten oleellisia ja he ovat tilanteen asiantuntijoita heidän näkökulmastaan. 

 

Haastateltaville yhteistä oli asepalveluksen keskeyttäminen mutta jokainen oli 

ehtinyt suorittaa palvelusta eri ajanjakson verran ja asepalvelusta oli suoritettu 

eri puolilla Suomea. Haastateltavien ikä vaihteli 21 ja 24 ikävuoden välissä ja 

haastateltavia oli sekä mies- että naispuolisia. Pääsääntöisesti vastaukset oli-

vat samankaltaisia, joka on hyvä merkki tulosten luotettavuudesta. 

Sukupuolten väliset erot asepaveluksen keskeyttämiseen liittyen olivat suurin 

erottuva tekijä. Naiset kokevat armeijakokemuksen vahvuutena ja tuovat sitä 

esille, kun taas miehet pyrkivät pitämään keskeyttämisen poissa 

keskustelusta.  

 

Koen, että kaikki tieto, jota haastateltavat jakoivat tutkimusta varten, on fak-

tatietoa heidän omista kokemuksistaan ja elämästään. Haastattelurunkoa 

tehdessä pyrin välttämään kysymyksiä, joihin olisi helppo vastata kyllä tai ei. 

Jos jouduin kysymään tällaisen kysymyksen niin sen jälkeen jatkoin lisäky-

symyksellä, joka syvensi vastausta. Haastateltavat ymmärsivät kysymykset ja 

suuremmilta selvennyksiltä vältyttiin. Olin itse alusta loppuun saakka 

haastateltaviin yhteydessä eikä yhteydenpidossa ollut välikäsiä, joilla olisi ollut 

mahdollisuuksia vaikuttaa haastateltaviin tai tutkimustuloksiin.  

 

Litteroin haastattelut sanatarkasti, kuten ne ovat meneet haastattelutilan-

teessa. Tuloksissa mukana olevia siteerauksia olen kuitenkin muokannut 

ymmärrettävyyden parantamiseksi siten, että kielivirheitä on muutettu oikeaan 

muotoonsa. Pidin huolen siitä, ettei vastausten tarkoitus tai merkitys 

muuttunut, vaikka sana- ja lausemuotoa on hieman jouduttu muokkaamaan. 
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Kaikki siteeraukset ovat täysin haastateltavien omia mielipiteitä eikä niihin ole 

vaikutettu eikä niitä ole muunnettu. 

 

5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän opinnäytetyön tulokset ovat nyt asepalveluksen keskeyttäneiden 

nuorten näkökulmasta. Tutkimuksen alussa pohdin, että pitäisikö minun ottaa 

tutkimuksessa huomioon ja mukaan myös työelämän edustajien näkökulma. 

Tutkimuksesta olisi tullut laajempi ja työstettävää materiaalia olisi ollut en-

emmän mutta halusin tässä tutkimuksessa perehtyä erityisesti keskeyttänei-

den nuorten näkökulmaan ja kokemuksiin, joten rajasin sen perusteella 

kohderyhmää.  

 

Seuraavaksi voitaisiin tutkia työelämän edustajien eli rekrytoijien näkemystä 

asepalveluksen keskeyttämisen vaikutuksesta työnsaantiin. Asiasta löytyy ai-

kaisempaa tutkimustietoa mutta siinä keskitytään asepalveluksen tarjoaman 

johtajakoulutuksen vaikutuksiin. Keskeyttämisen syyn merkitystä työnsaantiin 

olisi hyvä tutkia ja tarkentaa ja tätä kautta saataisiin tietoa työnantajien pu-

oleltaa ja heidän mielipiteitään liittyen aiheeseen.  

 

Tässä tutkimuksessa nousi esille, että asepalveluksesta on kysytty nuorilta 

työhaastattelutilanteessa vaikka niin ei saisi tehdä, joten koen, että tällaiselle 

tutkimukselle olisi myös tarvetta. Onko kyse rekrytoijien tietämättömyydestä 

vai jostain muusta minkä takia asiaa on kysytty. Tutkimukseen tulisi ottaa 

mukaan edustajia eri aloilta ja erilaisilta työkentiltä, jotta saataisiin selville eri-

laisista lähtökohdista rekrytoivien ihmisten näkemyksiä. Haastateltavien olisi 

hyvä olla myös naisia sekä miehiä, jotta olisi mahdollista saada selville eri 

sukupuolten väliset näkemyserot, kuten tässäkin opinnäytetyössä on selvin-

nyt. 

 

Asepalveluksen suorittaneiden nuorten kokemuksia omasta kilpailukyvystään 

ja asepalveluksen suorittamisen vaikutuksesta siihen olisi myös hyvä tutkia, 

jotta saataisiin vertailua tämän opinnäytetyön aiheen kanssa. Näiltä asepalve-

luksen suorittaneilta nuorilta voitaisiin saada selville työelämässä hyödyllisiä 

taitoja ja osaamista, joita he ovat kokeneet saaneensa armeijan aikana 
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Opinnäytetyöstä saatu tieto kertoo, että nuoret kokevat asepalveluksen kes-

keyttämisen vaikuttavan vielä nykypäivänä mahdollisesti työnsaantiin ja 

työnhakutilanteessa. Voitaisiin tutkia, että miten tällaista vaikutusta olisi mah-

dollista lieventää sekä miten asepalveluksen keskeyttäneitä voitaisiin tukea 

tällaisissa tilanteissa. Asepalveluksen keskeyttämisestä voi seurata myös 

hyviä asioita nuorelle ja näiden positiivisten asioiden hahmottamista sekä 

sanoittamista tulisi tukea. 
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Liite 1/1 

Haastattelurunko 

Taustatietoja: 
 

Ikä 
Sukupuoli 
Keskeyttämisen ajankohta 
 

Tarkentava teema 1: Miten nuoret ovat kokeneet keskeyttämisen? Ja onko 
sillä ollut vaikutuksia sosiaalisessa elämässä? 
 

Asepalvelus 
-Missä aloitit asepalveluksesi? 
-Mistä syystä keskeytit asepalveluksen?  
 

-Terveydellinen vai muu henkilökohtainen 
syy? 
 

-Millaiseksi koit keskeyttämisprosessin? 
-Olisitko halunnut käydä asepalveluksen loppuun 
asti? 
 

-Miksi? 
 

Perhe 
-Miten perheessäsi suhtaudutaan yleisesti asepalve-
lukseen? 
 
-Miten perheesi suhtautui keskeyttämiseesi? 
 

-Millaisia kommentteja? 
 

Ystävät 
-Oliko sinulla ystäviä samaan aikaan asepalveluk-
sessa? 
 
-Miten ystäväsi reagoivat keskeyttämiseesi? 
 

-Millaisia kommentteja? 
 

-Koetko jääneesi jonkin ulkopuolelle keskeyttämisen 
takia? 
 

-Jos kyllä niin miten? 
 

Tarkentava teema 2: Millainen on keskeyttäneiden nuorten kokemus omasta 
kilpailukyvystä työmarkkinoilla? Voidaanko verrata asepalveluksen suorittanei-
siin? 
 

Osaaminen 
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Liite 1/2 
 
-Koetko, että asepalveluksen suorittaneet ovat saa-
neet jotakin työelämässä hyödyllistä osaamista, josta 
sinä olet jäänyt paitsi? 

 
-Jos kyllä niin mitä? 
 

-Koetko, että keskeyttämisen jälkeen olet ehtinyt 
hankkia jotakin työelämässä hyödyllistä osaamista, 
jota et olisi ehtinyt hankkia asepalveluksen takia? 
 

-Jos kyllä niin mitä? 
 

Kokemukset 
-Onko sinulla kokemusta työnhakemisesta keskeyttä-
misen jälkeen? 
 

-Jos kyllä niin onko asepalvelus tai kes-
keyttäminen tullut puheeksi esimerkiksi 
työhaastattelussa? 
 
-Jos ei niin ottaisitko itse puheeksi ase-
palveluksen tai keskeyttämisen työnha-
kutilanteessa? 
 

-Miksi? 
 
-Tiesitkö, että asepalveluksen suorittamisesta ei saa 
kysyä työhaastattelussa? 
 
-Millaiseksi koet oman kilpailukykysi työmarkkinoilla? 
 

-Koetko, että keskeyttämisellä on merki 
tystä? 
 

-Millaiseksi koet nykypäivän asenteet keskeyttäneitä 
kohtaan? 
 

-Millaista merkitystä sillä voi mielestäsi 
olla työnsaannin kannalta? 
 

-Millaisia selvästi myönteisiä tai kielteisiä kokemuksia 
sinulla on asepalveluksen keskeyttämiseen liittyen? 
 
 

-Onko keskeyttäminen jättänyt joitakin 
“jälkiä” tai millainen vaikutus sillä on ollut 
esimerkiksi itsetuntoon? 

 


