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       Puolustusministerille

Puolustusministeri asetti 31.päivänä elokuuta 2009 selvitysryhmän, jonka tehtävänä oli 
selvittää asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Valtioneuvoston selonteon 
”Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009” mukaan: ”Asevelvollisuus on maan-
puolustuksen peruspilari. Asevelvollisuudella on myös sotilaallista maanpuolustus-
ta laajempi yhteiskunnallinen vaikutus. Näiden vaikutusten  selvittämistä jatketaan”…
”Selvitykset asevelvollisuuden laajemmista yhteiskunnallisista vaikutuksista, asevelvol-
lisuuden toimivuuden turvaamisesta ja siviilipalvelusjärjestelmän kehittämisestä laadi-
taan viipymättä.”

Tehtävänämme oli ”yhteiskunnan näkökulmasta arvioida järjestelmän toimivuuden 
turvaamiseen vaikuttavia kehityskulkuja sekä arvioida järjestelmän yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta nyt ja tulevaisuudessa”. 

Selvitysryhmän puheenjohtajaksi nimettiin F-Securen hallituksen puheenjohtaja  
Risto Siilasmaa ja jäseniksi johtaja Marko Ahtisaari, toimitusjohtaja Pekka Ala-Pietilä, 
toimitusjohtaja, nykyisin puoluesihteeri, Mikael Jungner, oikeustieteen kandidaatti  
Kirsi Komi, tutkija Anni Ojajärvi, toimitusjohtaja Marko Parkkinen sekä asianajaja 
Outi Siimes. Selvitysryhmän pysyväksi asiantuntijaksi nimettiin kenraalimajuri, nykyi-
sin kenraaliluutnantti, Arto Räty ja sihteeriksi everstiluutnantti Vesa Virtanen.

Työn määräajaksi asetettiin 1.10.2010.

Otimme nimeksemme asevelvollisuustyöryhmä. Olemme kokoontuneet 12 kertaa. 

Tueksemme perustettiin 29. päivänä lokakuuta 2009 neuvottelukunta, jonka tehtävänä 
oli seurata selvitysryhmän työtä, pitää omat viiteryhmänsä tietoisena työn etenemisestä 
sekä antaa rakentavaa palautetta selvitysryhmän työstä. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin Risto Siilasmaa ja jäseniksi kan-
sanedustaja Olli Nepponen (kok), pääsihteeri Jussi Niinistö (ps), kansanedusta-
ja Sari Palm (kd), kansanedustaja Johanna Sumuvuori (vihr), poliittinen sihtee-
ri Jussi Saramo (vas), kansanedustaja Juha Korkeaoja (kesk), kansanedustaja Thomas 
Blomqvist (r), kansanedustaja Saara Karhu (sdp), neuvotteleva virkamies Seija 
Kivinen (VM), ylitarkastaja Jaakko Ellisaari (STM), ylitarkastaja Sari Alho (TEM), 
puheenjohtaja Kalle Meriö (Varusmiesliitto ry), pääsihteeri Lotta Mertsalmi (Nais-
ten Valmiusliitto ry), varapuheenjohtaja Osmo Suominen (Reserviläisliitto ry), joh-
taja Jukka Ahtela (EK), päätoimittaja Mirva Brola (Suomen Rauhanturvaajaliitto ry), 
puheenjohtaja Mika Hannula (Suomen Reserviupseeriliitto ry), puheenjohtaja Harri  
Kainulainen (Maanpuolustuskoulutusyhdistys) ja pääsihteeri Leila Kostiainen (STTK). 
Neuvottelukunnan sihteeriksi nimettiin everstiluutnantti Vesa Virtanen. Kalle Meriön 
tilalle nimettiin vuoden 2010 alusta alkaen varusmiesliiton puheenjohtajaksi valittu 
Jussi Mäkinen. Neuvottelukunta kokoontui puheenjohtajan kutsusta neljä kertaa.
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Selvitysryhmän puheenjohtaja tapasi pääsääntöisesti yhdessä selvitysryhmän sihteerin 
kanssa valtion ylintä poliittista johtoa, virkamiesjohtoa sekä eri alojen asiantuntijoita. 
Tapaamisten tarkoituksena oli selvittää niitä näkemyksiä ja reunaehtoja, jotka vaikutta-
vat asevelvollisuuden kehittämiseen.  Emme ottaneet keneltäkään ohjausta, vaan muo-
dostimme näkemyksemme oman päättelymme perusteella. Lisäksi kuulimme kokouk-
sissamme asiantuntijoita. Henkilöt, jotka tapasimme työn aikana, on esitetty liitteessä 8. 

Varsinaisten kokousten lisäksi perehdyimme asevelvollisuuteen  
seuraavissa tapahtumissa:
•	 Kutsunnat, Järvenpää 17.11.2009
•	 Varusmiesten taisteluharjoitus, Niinisalo 11.12.2009
•	 Varusmiesten palvelukseen astuminen, Kaartin Jääkärirykmentti,  

Santahamina 11.1.2010
•	 Naisten valintatilaisuus, Kaartin Jääkärirykmentti, Santahamina 15.4.2010
•	 Varusmiesten taistelu- ja ampumanäytös, Kaartin Jääkärirykmentti,  

Santahamina 27.4.2010
•	 Varusmiesten teknisesti vaativa koulutus, Karjalan Prikaati, Vekaranjärvi 3.5.2010
•	 Aluetoimiston järjestämä tarkastus Santahaminassa 16.6.2010 
•	 Varusmiesten taisteluharjoitus, Itä-Uusimaa 16.6.2010. 

Näissä tilaisuuksissa kuulimme varusmiehiä ja varusmiesten kouluttajia sekä 
selvitimme heidän valmiuksiaan kokeilla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Teetimme työmme tueksi seuraavia selvityksiä tai tutkimuksia.
•	 Laadittiin selvitys vertailukelpoisten maiden asevelvollisuudesta sekä tarkasteltiin 

varusmiespalveluksesta luopuneiden maiden kokemuksia.
•	 Varusmiehille tehtiin Karjalan Prikaatissa, Porin Prikaatissa ja Pioneerirykmentissä 

ensimmäisen palvelusviikon lopulla tammikuussa 2010 alkukysely. Kyselyyn 
vastasi 2952 varusmiestä. Kyselyllä selvitettiin varusmiesten ennakkotietoja, 
maanpuolustustahtoa ja odotuksia varusmiespalvelukselta. Alkukyselyä ei ole 
aiemmin ollut käytössä, mutta työmme aikana sen käyttö pilotoitiin. Näissä joukko-
osastoissa tehtiin kesä-heinäkuussa 2010 myös loppukysely, jolla kartoitettiin 
kuusi kuukautta palvelleiden varusmiesten arvoja ja asenteita sekä kokemuksia  
varusmiespalveluksesta.

•	 TNS Gallup teki helmikuussa 2010 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin 504 yrityksen 
henkilöstöjohdon käsityksiä asevelvollisuudesta työnantajan näkökulmasta. 

•	 Varusmiesten kouluttajille tehtiin huhtikuussa 2010 kysely Kainuun Prikaatissa, 
Panssariprikaatissa ja Reserviupseerikoulussa. Kyselyyn vastasi 158 kouluttajaa. 
Kyselyllä selvitettiin kouluttajien näkemyksiä työnsä yhteiskunnallisesta 
vaikuttavuudesta, työn keskeisistä haasteista ja asevelvollisuuden 
kehittämismahdollisuuksista. 
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•	 Valtion talouden tutkimuslaitos laati tutkimuksen asevelvollisuuden 
kansantaloudellisista vaikutuksista.

•	 Varusmiehille tehtiin Karjalan Prikaatissa toukokuussa 2010 kysely erilaisten 
taloudellisten kannustimien vaikutuksesta palvelusajan pituuden valinnassa. Kyselyyn 
vastasi 212 varusmiestä.

•	 Varusmiespalveluksen keskeyttäneille siviilipalvelukseen siirtyneille tehtiin 
Siviilipalveluskeskuksessa Lapinjärvellä kysely kesä- , heinä- ja elokuussa 2010. 
Kyselyllä selvitettiin syitä varusmiespalveluksen keskeyttämiseen ja siviilipalvelukseen 
siirtymiseen sekä näkemyksiä varusmiespalveluksen loppumisen ja siviilipalveluksen 
välisestä ajasta. Kyselyyn vastasi 373 siviilipalvelusmiestä.

Avasimme kansalaiskeskustelulle internet-sivuston www.oikeusvaivelvollisuus.fi joulu-
kuusta 2009 toukokuun loppuun 2010. Keskustelulla pyrimme saamaan tietoa, uusia 
ideoita ja mielipiteitä asioista, joilla on merkitystä asevelvollisuudelle ja sen kehittämi-
selle. Joulukuussa 2009 esitimme sivustolla yhden kysymyksen keskustelun avaamisek-
si ja tammikuusta 2010 alkaen valitsimme toimintatavaksi esittää kaksi kysymystä kuu-
kaudessa. Keskustelussa esitettiin yhteensä 955 erilaista mielipidettä. 

Saatuamme työmme valmiiksi luovutamme sen kunnioittavasti puolustusministerille. 

Helsingissä 28.päivänä syyskuuta 2010
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Esipuhe

Veikko Huovinen kirjoitti kirjassaan Pojan kuolema (2007) poikansa asevelvolli-
suudesta seuraavasti: 

 
”Sotaväkeen hänen olisi pitänyt mennä 1981. Hän sai lykkäystä. Säilyneen 
lykkäysanomuksen mukaan hän on saanut lykkäystä myös heinäkuuhun 1992 
saakka. Jollakin keinolla hän sai vapautuksen vakinaisesta palveluksesta.

Mielestäni se oli vahinko. Tosin olen sitä mieltä, ettei hän olisi sotaväessä 
pärjännyt. Isäkin pasifistisista mielipiteistään tunnettu, Rauhanpiipun kirjoittaja, 
joskin asevelvollisuutensa suorittanut… kaiken kaikkiaan asevelvollisuusaika 
on monessa mielessä hyvä koulu. Se opettaa tottelemiseen ja järjestyksen pitoon, 
opettaa elämään miesten kesken ja sietämään ruotukaverien arkipäiväisyyden. 
Turhan tarkoilta tuntuvat vaatimukset ja pikkumainen simputus ikään kuin 
valmistavat siihen, että elämässä tulee kuitenkin vastaan epäoikeudenmukaisia 
tapahtumia ja keljuja kohtalon iskuja, jotka on siedettävä.” 

Lähde: Huovinen 2007, s. 54 - 55.

Aloittaessamme selvitystyömme keskeisenä ajatuksenamme oli selvittää, mitkä ovat 
asevelvollisuuden yhteiskunnalliset vaikutukset. Teimme työmme puhtaalta pöydältä, 
ilman ennakkorajoituksia tai ennalta asetettuja päämääriä. Päätimme pohtia asevelvol-
lisuutta puolueettomasti eri näkökulmista. Kokouksissamme suosimme mielipiteiden 
vapaata esittämistä. Emme sulkeneet mitään vaihtoehtoja lähtökohtaisesti pois.

Tapasimme runsaasti yhteiskunnallisia päättäjiä, vaikuttajia, virkamiesjohtoa sekä 
eri alojen asiantuntijoita, mutta muodostimme aina itse oman näkemyksemme, emme-
kä ottaneet ohjausta vastaan keneltäkään. Keskeinen kysymyksemme oli, tarvitaanko 
asevelvollisuutta lainkaan vai tulisiko Suomen siirtyä monen muun maan tavoin am-
mattiarmeijaan. Tässä yhteydessä tarkastelimme myös liittoutumisen vaikutuksia Suo-
men puolustamiselle. Pohdinnan ja eri selvitysten kautta päädyimme siihen, että asevel-
vollisuus on Suomelle oikea ratkaisu. 

Lisäksi pyrimme löytämään sellaisia kehittämiskohteita, joita parantamalla asevel-
vollisuus olisi parempi puolustuskyvylle, yhteiskunnalle sekä yksilön motivaatiolle, ja 
jotka esiin nostamalla taattaisiin asevelvollisuuden yhteiskunnallinen arvostus, houkut-
televuus ja kilpailukyky. 
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Suurimpana haasteena asevelvollisuuden kehittämiselle näimme heti työn alkuvai-
heessa puolustusvoimien rahoituskehyksen, joka ei tule kattamaan puolustusvoimien 
nykyvaatimusten mukaisia tarpeita. Tämän takia jo 2010-luvun puolivälissä puolustus-
voimissa on tehtävä merkittävä rakennemuutos. 

Löydettyämme nykyjärjestelmästä ongelman tai kehitystarpeen, pyrimme antamaan 
tässä raportissa suosituksen asian kuntoon saattamiseksi. Jos ongelman ratkaisemisek-
si on useita vaihtoehtoja, emmekä kykene antamaan toimenpidesuositusta, pyrimme 
tekstissä vähintään erittelemään eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia.

Osa toimenpidesuosituksistamme toteutettiin tai niiden toteuttaminen aloitettiin 
jo työmme aikana. Tästä kuuluu suuri kiitos puolustusvoimille, joka ennakkoluulotto-
masti ryhtyi suosituksemme mukaisesti toimeen havaittujen ongelmien poistamiseksi. 
Aloitettuja toimenpiteitä olivat esimerkiksi alkukyselyn toteuttaminen ja sen ottaminen 
osaksi normaalia toimintaa sekä varuskuntien tietojärjestelmäratkaisujen kehittäminen 
siten, että varusmiehet pääsevät vapaa-aikanaan majoituskasarmeista internetiin.  

Raporttimme koostuu neljästä osasta, jotka muodostavat kukin samalla omat lukun-
sa. Pääluvut ovat asevelvollisuus ja sen ulottuvuudet, puolustusvoimien tehtävien tuke-
minen, yksilön motivaatio ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset. Esitämme toimenpide-
suosituksia alaluvusta 3.2 alkaen. Koska olemme päätyneet esittämään useita toimenpi-
desuosituksia, olemme luokitelleet toimenpidesuositukset keskeisiin ja muihin toimen-
pidesuosituksiin. Toimenpidesuosituksen yhteydessä on esitetty tärkeimmät perusteet, 
joiden takia olemme suosituksen tehneet. Lukemalla tämän esipuheen lisäksi tiivistel-
mät sekä alalukujen lopussa olevat toimenpidesuositukset saa kokonaiskuvan siitä, mi-
ten olemme aihetta käsitelleet ja millaisiin johtopäätöksiin olemme päätyneet. Toimen-
pidesuositukset on koottu liitteeseen 1.

Luvussa 2, asevelvollisuus ja sen ulottuvuudet, on käsitelty näkemystämme puolus-
tusvoimien tehtävästä, ammattiarmeijasta, sotilaallisesta liittoutumisesta, maanpuolus-
tustahdosta ja asevelvollisuuden kehittämisen haasteista. 

Luvussa 3, puolustusvoimien tehtävien tukeminen, luomme aluksi katsauksen mui-
den maiden asevelvollisuusjärjestelmiin. Kansainvälistä vertailua on käsitelty yksityis-
kohtaisemmin liitteessä 2. Käsittelemme luvussa puolustusvoimien vahvuutta ja jouk-
kotuotantoa, valikoivan asevelvollisuuden ongelmia sekä varusmiespalveluksen kestoa. 
Lisäksi tarkastelun kohteena ovat ulkosuomalaiset, siviilipalvelus ja naisten asepalvelus. 
Luku päättyy tarkasteluun asevelvollisuuden merkityksestä muiden viranomaisten tu-
kemisessa sekä kansainvälisessä sotilaallisessa kriisinhallinnassa.
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Luvussa 4, yksilön motivaatio, käsittelemme erilaisten kutsuntajärjestelmien hyviä ja 
huonoja puolia, varusmiespalvelusta, asevelvollisuuden taloudellisia kannustimia, ase-
velvollisuuden kytkemistä opintoihin ja koulutusjärjestelmään, muita asevelvollisuu-
den motivaatiotekijöitä sekä reservin motivointia. Luku päättyy asevelvollisen tietojär-
jestelmän kuvaamiseen.

Luvussa 5, muut yhteiskunnalliset vaikutukset, käsittelemme asevelvollisuutta kan-
santerveyden, syrjäytymisen ehkäisyn ja kotouttamisen sekä kansantalouden näkö-
kulmista.

Työmme lopuksi esitämme vielä viestintään liittyviä parannusesityksiä sekä paran-
nusesityksiä koko suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta.

Esitämme parhaat kiitoksemme kaikille tapaamillemme henkilöille arvokkaista mieli-
piteistä asevelvollisuuden kehittämiseksi. Erityisesti mieliimme jäivät tapaamamme reip-
paat varusmiehet, nuoret naiset ja miehet, joiden koulutusta pääsimme seuraamaan eri-
laisissa tilanteissa. Osoitamme kiitoksemme myös oikeusvaivelvollisuus -sivustollemme 
mielipiteensä jättäneille sekä puolustusvoimille avoimesta ja myönteisestä suhtautumises-
ta työryhmäämme. Olemme saaneet tarvitsemamme materiaalin käyttöömme ja olemme 
konkreettisesti tunteneet saavamme puolustusvoimilta varauksetonta tukea tämän haas-
tavan ja matkan varrella julkista mielenkiintoakin herättäneen työn tekemisessä. 

Toivotamme miellyttäviä lukuhetkiä asevelvollisuuden yhteiskunnallisten  
vaikutusten parissa!
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Tiivistelmä

Mielestämme asevelvollisuus on kustannus-
tehokkain tapa tuottaa Suomen puolustusky-
ky.  Jo varsin vaatimattoman ammattiarmeijan 
kustannukset ovat selvästi suuremmat kuin 
asevelvollisuusarmeijan. Liittoutuminen ei 
vaikuttaisi merkittävästi asevelvollisuuteen, 
koska liittoutuman jäsenenäkin Suomi olisi 
viime kädessä vastuussa oman maa-alueen-
sa puolustamisesta. Suomen puolustaminen 
edellyttää puolustusjärjestelmää, jossa maa-
puolustus, meripuolustus, ilmapuolustus 
ja yhteiset suorituskyvyt ovat tasapainossa.  
(Katso luku 2).

Asevelvollisuus on ensisijaisesti väli-
ne Suomen puolustamiseksi, ja sen tärkein 
tuote on puolustuskyky. Sen lisäksi asevel-
vollisuus tuottaa yhteiskunnalle myönteisiä 
vaikutuksia. 

Totesimme, että asevelvollisuuden yhteis-
kunnallisten vaikutusten arviointi on haas-
teellista. Asevelvollisuuteen liittyy paljon ei-

materiaalisia arvoja, joiden selvittäminen ja 
merkityksen arviointi on hankalaa. Vaiku-
tusketjut ovat usein pitkiä ja monimutkaisia, 
ja ne ulottuvat monelle eri hallinnonalalle. 
Tutkimustietoa palveluksen yhteiskunnalli-
sista vaikutuksista on saatavilla melko vähän. 
Suurin yhteiskunnallisten vaikutusten arvi-
oinnin ongelma on siinä, ettei asevelvolli-
suutta tarkasteltaessa ole sopivaa vertailuryh-
mää, johon asevelvollisia voisi verrata. Usein 
hyödyt tulevat ilmi varusmiespalveluksen 
suorittaneiden omina kokemuksina ja kerto-
muksina. Moni asia ei ole edes mitattavissa. 
(Katso luku 2).

Julkisen talouden liikkumavaran kaven-
tuminen aiheuttaa jo 2010-luvun puolivälis-
sä tarpeen supistaa puolustusvoimien nor-
maaliolojen vahvuutta sekä muuttaa toimin-
tatapoja. Koska emme näe puolustusbudje-
tin korotusta realistisena, puolustusvoimi-
en poikkeusoloihin tarkoitettujen suoritus-

Hyvin toteutettuna asevelvollisuus muun muassa
•	 kytkee yhteiskunnan toimijat yhteen,
•	 edistää yhteiskunnallisia arvoja, maanpuolustustahtoa ja yhteiskuntarauhaa,
•	 tuottaa nuorille monenlaista osaamista, joista merkittäviä ovat erityisesti johtajakoulutus, 

kuljettajakoulutus sekä ensiapukoulutus,
•	 sosiaalistaa ja opettaa ryhmässä toimimista,
•	 ehkäisee syrjäytymistä,
•	 toimii maahanmuuttajien kotouttajana, 
•	 edistää kansanterveyttä,
•	 tuottaa tietoaineistoa tutkimuskäyttöä varten,
•	 tuottaa reserviä myös muiden viranomaisten tukemiseksi,
•	 tuottaa henkilöstöä kriisinhallintatehtäviin ja
•	 toimii rekrytointikanavana puolustusvoimille ja muille viranomaisille.
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kykyisten joukkojen määrän on vähennyt-
tävä merkittävästi. Tulevaisuudessa ei ole 
varaa korvata vanhentuneena poistuvaa so-
tavarustusta uudella lukumääräisesti riittä-
vän suurella sotavarustuksella ilman mer-
kittävää puolustusmäärärahojen korotusta.  
(Katso luku 2).

Taloushaasteet vaikuttavat myös asevel-
vollisuuden kehittämiseen. Tällä hetkellä 
toimintamenot ovat ainoa joustava element-
ti, josta voidaan rahoitusongelmissa tinkiä. 
Hallintorakenteeseen on voitu puuttua alue-
poliittisista syistä liian vähän, vaikka sitä su-
pistamalla voitaisiin saada aikaan merkittä-
vää taloudellista liikkumavaraa. Hyvän työn-
antajan periaatteesta tulisi voida joustaa ja 
tarvittaessa irtisanoa henkilöstöä, mikäli ta-
loudellinen tilanne sitä edellyttää.  

Toimintameno-ongelmat ovat näky-
neet varusmiesten sotaharjoitusperusteisten 
maastovuorokausien laskemisessa 40 vuoro-
kaudesta 30 vuorokauteen kuuden kuukau-
den palvelusaikana, lentotuntien ja alusvuo-
rokausien määrän säätelynä rahoitustilan-
teen mukaan sekä kertausharjoitusten leik-
kauksina. Jatkuva supistaminen ja leikkauk-
set laskevat ennen pitkää henkilöstön mo-
tivaatiota ja vaikuttavat puolustuksen us-
kottavuuteen sekä maanpuolustustahtoon.  
(Katso luku 2).

Mielestämme asevelvollisuuden toimi-
vuuden turvaamiseksi kaikilla palveluskel-
poisilla miehillä ja vapaaehtoisilla naisil-
la tulee olla oikeus suorittaa varusmiespal-
velus. Joukkotuotannon takia varusmies-
ten lukumäärää ei kuitenkaan tarvitse li-
sätä. Valikoivaan asevelvollisuuteen ei tule 
siirtyä. Valikoiva asevelvollisuus johtaisi sii-
hen, ettei asevelvollisuutta koettaisi enää vel-
vollisuudeksi. Motivaatio varusmiespalve-

luksen suorittamiseen laskisi ja asevelvol-
lisuus lakkaisi vähitellen. Vapaaehtoisuu-
teen perustuva asevelvollisuus ei ole toimi-
va ratkaisu. Halukkaita ei olisi riittävästi.  
(Katso luku 3.2).

Naisten vapaaehtoisesta asepalvelukses-
ta on saatu myönteisiä kokemuksia. Naisil-
le ei tule säätää pakollista asevelvollisuutta. 
Sen sijaan naisille jaettavaa informaatiota 
on parannettava ja naisten vapaaehtois-
ta osallistumista asepalvelukseen on tuet-
tava. Tällöin puolustusvoimat saisi käyt-
töönsä parhaimman aineksen koko ikä-
luokasta, vaikka tarvetta pakolliselle nais-
ten asepalvelukselle ei ole. Naisten tulee 
saada internet-pohjaisen tietojärjestelmän 
kautta samat tiedot asepalveluksesta kuin 
miesten. Vapaaehtoisilla naisilla tulee olla 
oikeus osallistua myös kuntakutsuntoi-
hin. Kutsuntatilaisuus voi olla sama mie-
hille ja naisille, mutta naisille on kutsun-
noissa oltava lyhyt eriävä osuus, jossa va-
rusmiespalveluksen suorittanut nainen an-
taa käytännön vinkkejä naisten varusmies-
palvelusta varten. Ennakkoterveystarkas-
tuksen tulee olla myös naisille maksuton.  
(Katso luku 3.3).

Puolustusvoimat saa koulutettavakseen 
lähes koko miespuolisen ikäluokan sen olles-
sa noin 20-vuotias. Asevelvollisuus aiheuttaa 
suuremman läpinäkyvyyden vaatimuksen 
muun yhteiskunnan suuntaan kuin ammat-
tiarmeija. Tämän takia puolustusvoimien tu-
lee olla yhteiskunnallisen muutoksen kärjes-
sä ja ymmärrettävä yhteiskunnan muutos-
ta ja sen vaikutuksia nuorisoon. Asevelvol-
lisuusjärjestelmän säilymisen ja yleisen hy-
väksyttävyyden kannalta on tärkeää, miten 
puolustusvoimat nähdään osana yhteiskun-
taa; onko se ajastaan jälkeen jäänyt, jäykkä 
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organisaatio vai moderni, kehittynyt ja yh-
teiskunnan haasteisiin vastaava. 

Puolustusvoimien on kyettävä monipuoli-
sen kasvatus- ja opetustoiminnan kautta tuo-
maan yksilöä ja yhteiskuntaa laajemmin pal-
velevia toimintoja osaksi varusmiespalvelus-
ta. Tämä tukee myös yleisen asevelvollisuu-
den hyväksyttävyyttä ja palvelusmotivaatiota. 

Asevelvollisuus tukee merkittävällä ta-
valla muita viranomaisia. Se on suora rek-
rytointikanava ja koulutuspaikka myös mui-
den viranomaisten tarpeita varten. Sodan 
ajan tehtävän päättymisen yhteydessä reser-
viläisiä tulee kehottaa hakeutumaan mui-
den viranomaisten vastuulla oleviin poik-
keusolojen organisaatioihin. Näiden teh-
tävien tulee olla esillä pelastuslaitosten tai 
kuntien internetsivuilla. Eri viranomais-
ten yhteistyötä tulee lisätä, jotta sijoitta-
mattoman reservin käyttöä muiden viran-
omaisten tukemisessa voidaan parantaa. 
Tulee perustaa yhteinen varaamisrekisteri. 
(Katso luku 3.4).

Asevelvollisuuden kautta Suomella on 
mahdollisuus saada moniosaajia kansain-
välisiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtä-
viin. Naisten nykyistä suurempi osallistumi-
nen kriisinhallintatehtäviin on toivottavaa.  
(Katso luku 3.3 ja 3.4).

Asevelvollisuus on olennainen tekijä Suo-
men sotilaallisessa puolustamisessa. Lisäk-
si puolustusvoimat kuuluu kansalaisten, ja 
myös nuorten kansalaisten, silmissä yhteis-
kunnan kaikkein luotetuimpien instituuti-
oiden joukkoon. Näiden mielipidemittauk-
sissa saavutettujen tulosten säilyttäminen on 
asevelvollisuuden toiminnan kannalta ensi-
sijaisen tärkeää. Tämän takia puolustusvoi-
mien henkilökunnan on ymmärrettävä heil-

le uskottu tehtävä, jonka pääsisältönä jouk-
kojen tuottaminen Suomen puolustamisek-
si, mutta johon sisältyy myös paljon muita 
yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tunnollinen 
työ asevelvollisten kouluttamisessa takaa pit-
källä tähtäimellä muiden yhteiskunnallisten 
vaikutusten kannalta parhaan lopputulok-
sen. Tässä avainasemassa ovat varusmies-
ten kouluttajat. Heidän toiveitaan on kuun-
neltava ja toimintakulttuuria on muutetta-
va saadun tiedon mukaisesti. Puolustusvoi-
mien on tuettava ja arvostettava asevelvol-
listen kouluttajia. Käynnissä olevassa hen-
kilöstön rakennemuutoksessa nuorten ali-
upseereiden määrä lisääntyy varusmieskou-
lutusta antavissa perusyksiköissä. Erityises-
ti nämä nuoret kouluttajat tarvitsevat tukea 
ja ohjausta koulutustyön onnistumiseksi.  
(Katso luku 4.5).

Varusmiespalvelus on nykyisin tiivis ope-
tuspaketti. Sodan ajan joukko muodostetaan 
varusmiespalvelusajan loppupuolella. Varus-
mieskoulutusta antavissa perusyksiköissä on 
asetettuihin koulutusvaatimuksiin ja varus-
miesten lukumäärään nähden vähän kou-
luttajia. Kouluttajien lukumäärää perusyk-
siköissä on lisättävä. Joukkotuotannon tii-
vistä rytmiä tulee väljentää ja henkilökun-
nalle suoda pieni koulutuksen suunnitte-
lu- ja levähdystauko saapumiserien välillä.  
(Katso luku 3.2).

Korkea maanpuolustustahto, kansan laa-
ja tuki asevelvollisuudelle ja varusmiespal-
veluksen korkea suorittamisprosentti eivät 
tarkoita sitä, ettei suomalaisessa asevelvolli-
suusjärjestelmässä olisi kehittämistarpeita. 
Puolustusvoimissa on viime vuosien aikana 
käynnistetty lukuisia uudistamistoimia va-
rusmiespalveluksen kehittämiseksi yksilöä 
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motivoivampaan suuntaan. Tätä työtä tulee 
edelleen jatkaa. 

Mielestämme asevelvollisuuden tulee toi-
miakseen olla asevelvollista motivoiva. Ase-
velvollisen siviiliosaamista on hyödynnettä-
vä nykyistä paremmin. Kutsuntajärjestelmää 
on kehitettävä siten, että asevelvolliset saa-
vat riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot varus-
miespalveluksesta ja heidän toiveensa pal-
veluspaikasta ja palvelukseenastumisajasta 
kyetään ottamaan huomioon. On kehitettävä 
sellainen asevelvollisen tietojärjestelmä, jos-
sa asevelvollinen tuntee tulevansa käsitellyk-
si yksilönä, eikä osana suurta massaa. Ennak-
koinformaatiota asevelvollisuudesta tulee li-
sätä. Kutsunnoissa koko miespuolinen ikä-
luokka tavoitetaan viimeisen kerran. Tämä 
mahdollisuus tulisi käyttää laajasti hyödyk-
si. Kutsuntoja voidaan kehittää yhteiskun-
nallista vaikuttavuutta tukevaan suuntaan 
lisäämällä muiden yhteiskunnan kannal-
ta merkittävien toimijoiden osallistumista.  
(Katso luku 4.1).

Yksilön motivaatiotekijöiden kehittämi-
nen ja erilaiset valintamahdollisuudet tu-
levat yhä tärkeämmiksi nuorison odottaes-
sa yksilöllistä kohtelua. Varusmiehiltä on 
otettava vastaan palautetta jo varusmiespal-
veluksen aikana ja negatiivisenkin palaut-
teen antamiseen tulee rohkaista. Koulutus-
ta on kehitettävä mielekkääseen suuntaan li-
säämällä simulaattoreiden käyttöä ja kehit-
tämällä absoluuttisia joukon osaamista ku-
vaavia mittareita.  Palkitseminen ja suo-
ritusmerkkien myöntäminen sekä julki-
nen tunnustus ovat tärkeä osa yksilön mo-
tivaatiota. Kaikille varusmiehille on pal-
veluskelpoisuusluokasta huolimatta olta-
va mielekästä tekemistä ja varusmiespal-
veluksen aikana saavutetusta osaamisesta 

ja työkokemuksesta on annettava todistus.  
(Katso luku 4.2).

Pidämme tärkeänä, että varusmiespalve-
luksen suorittamista tuetaan erilaisilla talou-
dellisilla tukitoimilla. Näitä kehitettäviä kan-
nustimia ovat päiväraha ja matkauudistus si-
ten, että kaikki kotimaan lomamatkat ovat 
ilmaisia. Näistä päivärahalla on suurin vai-
kutus palvelusmotivaatioon. Muita mahdol-
lisia kannustimia ovat varusmiespalveluk-
sen lukeminen osaksi eläkeaikaa sekä vero-
etu. Kotiuttamisraha on jälleen otettava käyt-
töön. Tuet on porrastettava siten, että pitkä-
kin palvelusaika on motivoiva ja sinne löy-
tyy tarvittava määrä riittävän päteviä nuoria.  
(Katso luku 4.3 ja 5.2).

Varusmiespalveluksessa opitaan mo-
nia hyödyllisiä taitoja. Näiden taitojen yh-
teiskunnallisen vaikuttavuuden mittaus on 
haasteellista. Korvaavuusmenettelyä ja va-
rusmiespalveluksen hyväksiluettavuutta 
on kehitettävä yhdessä oppilaitosten kans-
sa. Varusmiespalveluksen on tulevaisuu-
dessa nivellyttävä entistä paremmin työelä-
mään ja opintoihin. Asevelvollisuus on näh-
tävä osana elinikäistä koulutusjärjestelmää.  
(Katso luku 4.4)

Yksilöä motivoi se, että hän pääsee teke-
mään jotain sellaista, jota hän osaa. Varusmie-
hiä on tuettava, jotta he pääsevät hyvin valmis-
tautuneina johtamaan toimintoja niin palve-
luksessa kuin vapaa-ajallakin. Varusmiehille 
tulee taata mieleenpainuvia ja haastavia ko-
kemuksia. Nuoren tulee tuntea kotiutuessaan, 
että varusmiespalvelus kannatti suorittaa.  
(Katso luku 4.5).

Näkemyksemme mukaan reserviläisis-
tä on pidettävä nykyistä parempaa huol-
ta. Heidän on tunnettava, että puolustus-
voimat on kiinnostunut heidän osaamises-
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taan ja kehityksestään. Asevelvollisen tie-
tojärjestelmän avulla voidaan reserviläisiin 
olla yhteydessä puolustusvoimien ajankoh-
taisista asioista, päivittää reserviläisten tie-
toja sekä saada tietoja reserviläisen osaami-
sen kehittymisestä sekä heidän toiveistaan. 
Reserviläisiä on informoitava vähintään so-
dan ajan sijoituksen purkautumisesta ja ase-
velvollisuuden päättymisestä. Osa reservin 
tehtävistä voidaan laittaa hakuun siten, että 
reserviläiset saavat hakea vapaita tehtäviä  
(Katso luku 4.6).

Puolustusvoimilla on hyvä mahdollisuus 
tukea kansanterveystyötä. Asevelvollisuuden 
merkittävin kansanterveydellinen vaikutus-
mahdollisuus syntyy, kun varusmiespalve-
lukseen saapuminen tarjoaa viimeisen la-
kisääteisen julkisen kontaktin nuoriin mie-
hiin. Haluttaessa se voidaan laajentaa myös 
terveystarkastusten osalta koskemaan nai-
sia. Asevelvollisille tehtävissä terveystarkas-
tuksissa saadaan selville sairauksia, joita ei 
mahdollisesti muuten olisi saatu selvitettyä 
riittävän aikaisessa vaiheessa. Näissä tarkas-
tuksissa kertyy samalla yhteiskunnan kan-
nalta merkittävää kansanterveydellistä tutki-
mustietoa. Samalla muun muassa päihde- ja 
huumeongelmaiset voidaan tunnistaa ja oh-
jata hoitoon. Varusmiespalvelu ehkäisee syr-
jäytymistä ja edistää kotouttamista. Näiden 
mahdollisuuksien käyttöä on tehostettava 
yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 
(Katso luku 5.1 ja 5.2).

Tutkimusten mukaan varusmiespalve-
luksen aikana fyysinen kunto paranee, eli-
mistön rasvaprosentti ja rasvamassa laske-
vat, lihasmassa lisääntyy, kehon paino las-
kee, vyötärön ympärysmitta pienenee ja ve-
renpainearvot parantuvat. Suurin myön-
teinen muutos tapahtuu huonokuntoisil-

la kahdeksan ensimmäisen viikon aikana. 
Haasteena on saada nämä myönteiset ter-
veysvaikutukset pysymään palveluksen lop-
puun saakka. Vielä merkittävämpiä tulok-
sia kansanterveyden kannalta tapahtui-
si, jos nämä terveelliset tottumukset säi-
lyisivät varusmiespalveluksen jälkeenkin.  
(Katso luku 5.1).

Varusmiespalveluksella on myös kieltei-
siä kansanterveydellisiä vaikutuksia. Tupa-
koijat tupakoivat enemmän kuin aikaisem-
min, tosin uusia tupakoitsijoita ei ilmaan-
nu. Sen sijaan nuuskan käyttö lisääntyy. Al-
koholin käytössä ei tapahdu merkittävää 
muutosta, mutta kulutus keskittyy yhteen 
kertaan viikossa. Viikoittain itsensä tosihu-
malaan juovien osuus lisääntyy. Lisäksi ko-
konaiskolesteroli ja triglyseridit kohoavat.  
(Katso luku 5.1).

Olemme työmme aikana paneutuneet 
puolustuksen toteuttamismalleihin kan-
santalouden eri näkökulmista. Teettämäm-
me selvitysten perusteella olemme pääty-
neet siihen, että asevelvollisuus on kansan-
taloudellisesti järkevin tapa muodostaa Suo-
men puolustamiseksi tarvittava puolustus-
kyky. Asevelvollisuus tuottaa riittävän ko-
koisen ja osaavan reservin, se on kustan-
nustehokas ja mahdollistaa muualla yhteis-
kunnassa hankitun osaamisen hyödyntä-
misen asevoimissa. Nykyisen puolustusjär-
jestelmän kansantaloudelle aiheuttamat ko-
konaiskustannukset ovat 4,8 miljardia eu-
roa vuodessa. Nykyinen järjestelmä tuottaa 
tulevaisuudessakin noin 250  000 suuruisen 
reservin ja se on edullisempi kuin esimer-
kiksi 60 000 sotilaan vahvuinen ammattiar-
meija, joka pelkästään kerättävinä veroina 
maksaisi yhteiskunnalle yli 2 miljardia eu-
roa nykyjärjestelmää enemmän ja olisi hy-
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vinvointivaikutuksilla mitattuna lähes 4 mil-
jardia euroa nykyistä järjestelmää kalliimpi.  
(Katso luku 2 ja 5.3).

Puolustukseen tulee varata rahaa sen 
verran kuin turvallisuusympäristön kehi-
tys ja puolustusvoimien tehtävät edellyt-
tävät. Määrärahasupistuksia ei saa tehdä 
pelkästään valtion talouden tilanteen pe-
rusteella. Valtion talouden vaikean tilan-
teen takia puolustusbudjetti ei tule katta-
maan nykyvaatimusten mukaisia tarpeita. 
Tämäkin puoltaa osaltaan asevelvollisuus-
järjestelmän säilyttämistä, koska se on am-
mattiarmeijaa huomattavasti edellisempi.  
(Katso luku 2 ja 5.3).

Asevelvollisuudella on vaikutusta koko 
yhteiskuntaan. Tämän takia asevelvollisuu-
den yhteiskunnallisten vaikutusten maksi-
moimiseksi eri hallinnonalojen tulee ennak-
koluulottomasti kehittää yhteistyötään siten, 
että asevelvollisuus tuottaa mahdollisimman 
suuren yhteiskunnallisen hyödyn. Olemme 
havainneet, että eri hallinnonalat eivät aina 
toimi konserninäkökulmasta tarkasteltu-
na järkevällä tavalla. Konserninäkökulman 
huomioon ottaminen eri hallinnonaloilla te-
hostaisi myös asevelvollisuuden tuottamia 
myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.  
(Katso luku 6).
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Työmme yleisinä johtopäätöksinä esitämme, että

a. Asevelvollisuusjärjestelmä säilytetään
•	 koulutetaan koko palveluskelpoinen miespuolinen ikäluokka 

varusmiespalveluksessa
•	 ammattiarmeijaan siirtyminen ei ole perusteltua
•	 sotilaallisella liittoutumisella ei olisi suuria vaikutuksia asevelvollisuusjärjestelmään
•	 lähivuosina puolustusvoimien on toteutettava rakennemuutos, jolla samalla 

turvataan asevelvollisuusjärjestelmä
•	 säilytetään varusmiespalvelus vapaaehtoisena naisille
•	 tuetaan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista erityisesti  

lisäämällä informaatiota
•	 hyödynnetään asevelvollisen erityisosaamista nykyistä enemmän

b. Luodaan taloudellista liikkumavaraa, jotta vältetään jatkuvat pienet muutokset 
•	 selvitetään mahdollisuudet siirtyä osin neljän kuukauden palvelusaikaan 
•	 toteutetaan muita taloudellista liikkumavaraa synnyttäviä uudistuksia

c. Toimintamalleja kehitetään
•	 kehitetään asevelvollisen tietojärjestelmä, jolla lisätään sekä puolustusvoimien  

tietoa asevelvollisesta että asevelvollisen tietoa puolustusvoimista
•	 käytetään kutsuntoja alustana siten, että yksilö, eri viranomaiset ja toimijat  

hyötyvät mahdollisuudesta tavata toisensa ja saada sekä yksilöä että eri toimijoita 
hyödyttävää tietoa

•	 kehitetään alkukyselyä ja palautejärjestelmiä siten, että avointa palautetta voidaan 
antaa ja hyvistä käytänteistä oppia

•	 kehitetään keskitetty yhteiskunnallinen varaamisrekisteri
•	 parannetaan eri hallinnonalojen ja viranomaisten välistä yhteistyötä

d. Asevelvollisen asemaa parannetaan
•	 parannetaan asevelvollisen taloudellista asemaa
•	 nivotaan asevelvollisuus osaksi elinikäistä koulutusjärjestelmää, jossa 

varusmiesaikana saavutettu osaaminen hyväksiluetaan siviiliopinnoissa ja 
työelämässä mahdollisimman hyvin

•	 kehitetään erilaisia asevelvollisen palkitsemisjärjestelmiä
•	 edistetään asevelvollisten terveellisiä elintapoja
•	 otetaan aikalisän toimintatapamalli käyttöön kaikissa kunnissa
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e. Allokoidaan resursseja
•	 tuetaan asevelvollisten kouluttajia heidän vaativassa työssään ja kiinnitetään 

erityinen huomio nuorten kouluttajien tukemiseen
•	 lisätään kouluttajahenkilökuntaa asevelvollisia kouluttaviin perusyksiköihin

Yhteenvetona toteamme, että asevelvollisuutta on  
kehitettävä siten, että se   

•	 tukee puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien täyttämistä, 
•	 lisää asevelvollisuuden myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, 
•	 edistää asevelvollisuuden mielekkyyttä ja motivaatiota asevelvollisen 

näkökulmasta ja
•	 on kansantaloudellisesti panostuotos -suhteeltaan järkevä.

Yksityiskohtaiset toimenpidesuositukset tärkeimpine perusteluineen on esitetty lukujen 
3.2 - 6 lopussa. Toimenpidesuositukset on koottu lisäksi liitteeseen 1 ja toimenpidesuosi-
tusten oikeudelliset vaikutukset liitteeseen 9.
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Totesimme työn aikana, että asevelvol-
lisuudella on Suomessa laaja kannatus. 
Asevelvollisuuden kannattajien mielestä 
asevelvollisuus yhdistää suomalaisia, on ta-
sa-arvoistava, kasvattava, opettava, sosiaa-
listava, kotouttaja, syrjäytymisen ehkäisi-
jä sekä miesten oikeus ja velvollisuus, joka 
kuuluu osaksi aikuistumista. Asevelvolli-
suuden kannatus tosin kumpuaa hyvin eri 
lähtökohdista. Naton vastustajat kannat-
tavat asevelvollisuutta, koska asevelvolli-
suuden lakkauttamisen katsotaan vievän 
Suomen Natoon. Toiset taas näkevät asevel-
vollisuuden aluepolitiikan välineenä - laa-
ja asevelvollisuus turvaa heidän mielestään 
maakuntien varuskunnat ja haja-asutus-
alueen tulevaisuuden. Asevelvollisuuden 
vastustajat taas katsovat sen olevan syrjivä 
miehiin kohdistuva vero tai osoitus yhteis-
kunnan määräämästä tarpeettomasta pa-
kosta. Toiset näkevät asevelvollisuuden epä-
tasa-arvoisena, koska se koskee pakollisena 
vain miehiä. Jokaisella suomalaisella tuntuu 
olevan oma näkemys asevelvollisuuteen.  

Puolustusvoimien tehtävä

Suomi poikkeaa selkeimmin muista kan-
sainvälisesti vertailukelpoisista mais-
ta puolustusvoimien päätehtävänsä takia. 
Kun monet muut asevelvollisuuden säi-
lyttäneet maatkin ovat asettaneet pääteh-
täväksi kriisinhallintakyvyn kehittämisen, 
Suomen puolustusvoimien päätehtävä on 
Suomen sotilaallinen puolustaminen. Suo-
messa katsotaan, että muut kaksi tehtävää, 
muiden viranomaisten tukeminen ja osal-
listuminen kansainväliseen sotilaalliseen 
kriisinhallintaan, hoidetaan Suomen puo-
lustamiseen tuotetuilla suorituskyvyillä. 
Mielestämme Suomen puolustusvoimien 
tärkein tehtävä myös tulevaisuudessa on 
Suomen puolustaminen. 

2.  Asevelvollisuus ja sen ulottuvuudet  

 “Pieni, hyvinkin varustettu ammattiarmeija tai “eliitti” ei riitä 
turvaamaan kuin tärkeimmät kohteet ja pääkaupunkiseudun. 

Tarvitaan joukkoja koko Suomen alalle, ja siihen tarvitaan 
koko kansan tuki”.

Lainaus joulukuun 2009 keskustelusta www.oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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Ammattiarmeija

Nykyisellä ja odotettavissa olevalla rahoi-
tuskehyksellä ei ole mahdollista siirtyä sel-
laiseen ammattiarmeijaan, jonka suoritus-
kyky olisi riittävä Suomen puolustamiseksi. 
Nykyinen sodan ajan puolustusvoimien vah-
vuus - 350  000 sotilasta - pienenee tulevai-
suudessa. Yleisesti on arvioitu, että vahvuus 
olisi 2010-luvun lopulla enintään 250 000 so-
tilasta. Ammattiarmeijan kustannuksista ja 
eri puolustushaarojen koosta voi esittää usei-
ta eri vaihtoehtoisia laskelmia sen mukaan, 
mitä suorituskykyä painotetaan. Miesvah-
vuus on laskelmissa vain yksi tekijä, eikä se 
anna kokonaiskuvaa puolustusvoimien suo-
rituskyvystä.

Arvioimme, että nykyisellä puolustus-
budjetilla ja kaikki puolustushaarat säilyt-
täen ammattiarmeijan koko voisi puolus-
tushaarojen painotusten mukaan olla alle 
20 000 ammattisotilasta. Nykyisin ammatti-
sotilaita on noin 8 500.1 

60  000 sotilaan vahvuinen ammattiar-
meija edellyttäisi vuosittaisen puolustus-
budjetin kasvattamista henkilöstömeno-
jen osalta noin 1,5 miljardilla eurolla, jol-
loin puolustusvoimien pelkät henkilöstöme-
not olisivat lähes nykyisen puolustusbudje-
tin suuruiset. Laskelmissa on otettu huomi-
oon asevelvollisuuden kustannuksena noin 
350 miljoonaa euroa, jotka on tässä esimer-

1 Laskentaperusteena on käytetty yhden sopimus-
sotilaan vuosittaisia henkilökustannuksia, jotka ovat 
60 vuorokauden sotaharjoituskorvauksineen, loma-
rahoineen ja työnantajamaksuineen noin 36 000 eu-
roa vuodessa. 10  000 sotilaan lisäys aiheuttaisi siis 
360 miljoonan euron vuosittaisen lisätarpeen.  

kissä kohdennettu säästöinä henkilöstöme-
noista. Ammattiarmeijan kustannuksia lisäi-
si vielä se, että miehistötehtävissä olevat soti-
laat tulisi irtisanoa viimeistään heidän täyt-
täessä 35 vuotta. Heille tulisi maksaa jonkin-
lainen irtisanomis- tai kouluttautumiskorva-
us. Myös ammattisotilaiden rekrytointi mak-
saisi. Lisäksi nykyisin varusmiesten käytös-
sä olevia kasarmirakennuksia tulisi muuttaa 
toimistoiksi. Koska ammattisotilaita palveli-
si kerrallaan enemmän kuin varusmiehiä on 
palveluksessa kerrallaan, tulisi myös lisära-
kentamistarpeista uusia kustannuksia. Am-
mattiarmeijassa miehistön taso laskisi, kos-
ka pienehkö palkka ei houkuttelisi pätevää 
henkilöstöä miehistötehtäviin. Työaikalain-
säädäntö rajoittaisi ammattisotilaiden har-
joittelua enemmän kuin varusmiesten har-
joittelua, jolloin vuoden koulutuksen saanut 
ammattisotilas ei välttämättä olisi osaamisel-
taan samalla tasolla kuin vuoden koulutuk-
sen saanut varusmies.

60 000 sotilaan kokoinen ammattiarmei-
ja olisi vahvuudeltaan riittämätön Suomen 
puolustuksen tarpeisiin. Jos tällöin ylläpide-
tään maavoimat, merivoimat ja ilmavoimat, 
voisi merivoimien sodan ajan vahvuus olla 
noin 8 000, ilmavoimien noin 12 000 ja maa-
voimien noin 40 000 sotilasta. Etenkin maa-
voimien materiaalin tulisi olla huomattavas-
ti nykyistä suorituskykyisempää. Tämä me-
kanisoinnin lisäämistarve vaatisi maavoi-
mien vuosittaisiin materiaalihankintoihin 
huomattavan lisäpanostuksen. Palveluksessa 
olisi nykyistä enemmän sotilaita samaan ai-
kaan, mikä edellyttäisi myös toimintamenoi-

Ammattiarmeija ei ole Suomelle 
realistinen vaihtoehto
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hin lisärahoitusta. Varovaisesti voidaan arvi-
oida vuosittaisen lisärahoitustarpeen olevan 
1,5 miljardin henkilöstömenojen lisäksi noin 
700 miljoonaa euroa. 

Ilmavoimien ja merivoimien toiminta-
edellytykset olisivat nykyistä paljon huo-
nompia, koska niiden tukiorganisaatio pie-
nenisi murto-osaan nykyisestä sodan ajan 
vahvuudesta vahvuuksien pienenemisen 
mukana. Jos maavoimat organisoitaisiin pri-
kaateiksi, niistä voitaisiin tällöin muodostaa 
enintään kuusi prikaatia, mutta ei juuri mui-
ta joukkoja. Prikaatin vahvuus on noin 5 000 
sotilasta ja vastuualue on kooltaan noin 30 x 
50 kilometriä. Matemaattisesti ajatellen tässä 
tilanteessa Suomessa olisi kuusi 30 x 50 kilo-
metrin suuruista aluetta, joilla toimisi keski-
määrin 3 sotilasta neliökilometriä kohden ja 
muualla ei käytännössä olisi lainkaan sotilai-
ta! Puolustusvoimat kykenisi puolustamaan 
vain hyvin pientä aluetta.

Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämi-
nen ammattiarmeijalla vaatisi siis huomat-
tavia lisäresursseja nykyiseen puolustusbud-
jettiin verrattuna. 60  000 sotilaan ammatti-
armeijan kansantaloudellisia vaikutuksia on 

käsitelty tarkemmin luvun 5.3 skenaarios-
sa 2. Suomen puolustusbudjetin kasvattami-
nen ei ole realistista kansantalouden tila huo-
mioon ottaen. Ammattiarmeijan pieni sodan 
ajan organisaatio pakottaisi luopumaan alu-
eellisesta puolustusjärjestelmästä. Ammat-
tiarmeijaan siirtyminen heikentäisi puolus-
tusvoimien kosketuspintaa siviiliyhteiskun-
taan ja mahdollisuuksia muiden viranomais-
ten valtakunnalliseen tukemiseen laajemmis-
sa kriiseissä. Samalla kansalaisten sitoutumi-
nen maanpuolustukseen heikkenisi selvästi.

Työvoimapoliittisesti ei olisi järkevää pi-
tää näin suurta joukkoa poissa muusta työ-
elämästä vain valmistautumassa mahdolli-
sen kriisin varalle. Lisäksi ammattiarmeijaan 
siirtymisellä menetettäisiin ne monet yhteis-
kunnalliset myönteiset vaikutukset, joita ase-
velvollisuudella on, ja joita käsitellään myö-
hemmin tässä selvitystyössä. Jos Suomi kai-
kesta huolimatta päättäisi siirtyä ammatti-
armeijaan, olisi sellaisella ammattiarmeijal-
la, johon Suomella olisi tulevaisuudessa va-
raa, saavutettava suorituskyky niin pieni, että 
Suomen olisi välttämätöntä liittoutua soti-
laallisesti. 

Taulukko 1.  
Ammattiarmeijan vahvuuden vaikutus puolustusbudjetin henkilöstömenoihin 

Puolustusvoimien 
ammattisotilaiden 
vahvuus

Ammattisotilaiden 
lisätarve 

Henkilöstön 
kokonaiskustannukset
(milj euroa)

Lisätarve 
henkilöstömenoihin
(milj euroa)

25 000 16 500 1 294 244
60 000 51 500 2 554 1 504

100 000 91 500 3 994 2 944
150 000 141 500 5 794 4 744
250 000 241 500 9 394 8 344
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Sotilaallinen liittoutuminen

Julkisessa keskustelussa sotilaallisen liittou-
tumisen on sanottu johtavan asevelvollisuu-
den lakkauttamiseen tai jopa edellyttävän 
sitä. Sotilasliiton jäseneltäkin vaaditaan us-
kottavaa omaa puolustuskykyä. Lähtökoh-
tana liittoutumisessa ei voi olla, että joku 
puolustaa Suomea puolestamme, vaan kor-
keintaan kanssamme. Maantieteellinen si-
jaintimme edellyttää Suomelta tasapainois-
ta maapuolustuksen, meripuolustuksen, 
ilmapuolustuksen ja yhteisten suoritusky-
kyjen kokonaisuutta. Alueemme suuri koko 
edellyttää maavoimilta kohtuullisen suur-
ta vahvuutta. Sotilasliitossa avun saanti on 
aina tilannesidonnainen. Pelkistäen voi-
si ajatella, että helpoin ja nopein tapa saada 
apua olisi tiedustelun, ilmavoimien ja meri-
voimien tuki.  

Natojäsenyys ei edellytä asevelvollisuu-
desta luopumista, vaikka sotilasliiton jäsen-
ten suuntaus Euroopassa on viime aikoina 
ollut kohti ammattiarmeijoita. Kokemuk-
set pitkittyneistä kriisinhallintaoperaatiois-
ta sekä siviilialan erikoisosaamisen lisään-
tyneestä tarpeesta ovat paljastaneet am-
mattiarmeijoissa sellaisia heikkouksia, jot-
ka puoltavat asevelvollisuuden säilyttämis-
tä. On huomattava, ettei Suomi lähetä kan-
sainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin va-
rusmiehiä. Lähettävät sotilaat ovat varus-
miespalveluksen suorittaneita mahdollises-
ti jo monipuolisen siviiliosaamisen hank-

kineita reserviläisiä tai puolustusvoimissa 
palvelevia ammattisotilaita. He ovat hakeu-
tuneet vapaaehtoisesti kriisinhallintatehtä-
viin, minkä takia heidän voi olettaa olevan 
vähintään yhtä motivoituneita tehtäviin-
sä kuin ammattiarmeijan operaatioon käs-
kemä sotilas. Myös asevelvollisen monia-
laisen osaamisen, arvopohjan ja kypsyyden 
voi olettaa olevan parempi kuin ammatti-
sotilaan. Asevelvollisuuden kautta kriisin-
hallintatehtäviin saadaan rekrytoitua muun 
muassa operaatioissa sotilaan perustaidot 
hallitsevia sähkömiehiä, autonkuljettajia ja 
rakennusmiehiä.   

Liittoutumisella saattaisi kaikesta huoli-
matta olla vaikutuksia siihen, että ammat-
timaisuutta puolustusvoimissa tulisi lisätä. 
Jo tällä hetkellä Suomella on ammattimai-
sia elementtejä muun muassa ilmavoimissa, 
merivoimissa, erikoisjoukoissa ja tiedustelu-
alalla. Tarve olisi kehittää helposti ja nopeas-
ti Suomen ulkopuolella toimintaan kykene-
viä osastoja, joilla on kyky toimia tehtävis-
sään jopa kaukana Suomesta.

Natossa tehdään päätökset operaatioi-
hin osallistumisesta tai niihin käytettävis-
tä suorituskyvyistä operaatiokohtaisesti. 
Natossa olennaista olisi se, millaista osaa-
mista jäsenmaa voi Naton käyttöön tarjo-
ta. Se, miten osaaminen tuotetaan, ammat-
tiarmeijan vai asevelvollisuuden kautta, on 
sivuseikka. 

Sotilaallinen liittoutuminen ei 
poista asevelvollisuuden tarvetta
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Sissisota 

Silloin tällöin julkisuudessa esitetään väit-
teitä, joiden mukaan puolustusvoimien so-
dan ajan miesvahvuuden tulisi olla mahdol-
lisimman suuri. Joidenkin mukaan jokaiselle 
varusmieskoulutetulle tulee olla sodan ajan 
sijoitus koko reservissä oloajan. Mies, ryn-
näkkökivääri ja kypärä katsotaan riittäviksi 
välineiksi, joilla Suomea voidaan puolustaa - 
kunhan niitä on riittävästi. Tämän ajatteluta-
van mukaan määrä korvaa laadun. 

Sodan ajan tehtävän mukaisen sijoituk-
sen pysyminen koko reservissä oloajan ei jo 
pelkästään fyysisen kunnon ja taistelukentäl-
lä vaadittavan suorituskyvyn näkökulmas-
ta ole perusteltua. Mies, rynnäkkökivääri ja 
kypärä -periaate johtaisi kriisissä siihen, että 
Suomi joutuisi sissisotaan. Hyökkääjän kii-
lat tunkeutuisivat syvälle Suomeen ja olisim-
me operaatioissa altavastaajina. Moderni yh-
teiskunta ei tätä kestäisi. Tärkeitä toimintoja 
ja kohteita ei kyettäisi pitämään omassa hal-
lussa, eikä kykyä vastustajan karkottamiseksi 
Suomesta tällöin olisi.

Puolustusvoimat kehittää puolustuspe-
riaatettaan jatkuvasti olosuhteittemme mu-
kaisesti. Vaikka tulevaisuudessa rintama-
linjat ovat yhä epäselvempiä, voidaan edel-
leen eritellä vihollisen selusta, varsinainen 

taistelualue ja oma selusta, taistelutilan kol-
miulotteisuutta unohtamatta. Maavoimien 
operatiivisten ja alueellisten joukkojen väli-
nen raja on tulevaisuudessa yhä häilyvämpi. 
Osana alueellisten joukkojen kehittämistä on 
suunniteltu tarvittavat vastustajan syvyydes-
sä ja selustassa toimivat joukot.  Näiden tie-
dusteluun ja hajautettuun taisteluun - ”sissi-
sotaan” - soveltuvien joukkojen suoritusky-
kyvaatimukset ovat korkeat. Ilman riittävää 
koulutusta ja huippuluokan varustusta näillä 
joukoilla ei ole toimintaedellytyksiä.

Kaikkien sodan ajan varalle suunniteltu-
jen joukkojen varustuksen on oltava tehtä-
vään nähden riittäviä. Niille joukoille, joil-
le ei ole jakaa varustusta, ei tule myöskään 
suunnitella tehtäviä. Näitä paperitiikereitä 
ei myöskään kannata pitää joukkoluettelois-
sa. Pelkästään ”Mies, rynnäkkökivääri ja ky-
pärä” – periaatteella muodostetut joukot ei-
vät vastaa 2020-luvun sodankäynnin vaati-
muksia. Omassa selustassa kohteiden suo-
jaamiseen ja alueiden valvontaan käytettä-
vät joukot voivat kuitenkin olla osin vaati-
mattomimmin varustettuja kuin vastustajan 
selustassa toimimaan tarkoitetut joukot. Nä-
mäkin joukot tarvitsisivat kyetäkseen toimi-
maan taistelukykyisinä paljon muutakin ma-
teriaalia kuin vain rynnäkkökiväärin ja ky-
pärän. 

”Maamme pinta-ala on suuri ja jos haluamme  
tehokkaasti puolustaa suurta pinta-alaa,  

tarvitsemme paljon joukkoja” 
Lainaus tammikuun 2010 keskustelusta www.oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.



22 Suomalainen asevelvollisuus Suomalainen asevelvollisuus

Maanpuolustustahto ja 
asevelvollisuus

Maanpuolustustahto on pienen maan tur-
vallisuuden vankimpia kivijalkoja. Suomes-
sa tahto on pysynyt korkeana. Suomalainen 
asevelvollisuus on maanpuolustustahdon il-
mentymä ja toisaalta asevelvollisuus tukee 
maanpuolustustahtoa. Jos jokainen varus-
miespalvelusta suorittava asevelvollinen ker-
too kokemuksistaan vähintään neljälle tutul-
le, vuosittain noin 100  000 suomalaista saa 
konkreettisen kosketuksen asevelvollisuu-
teen. Asevelvollisuus on kansan tuntema ja 
tunnustama, joskin se sisältää paljon myytte-
jä (katso luku 6 ja liite 7).

Kansalaisten maanpuolustustahto ilme-
nee myönteisenä suhtautumisena maanpuo-
lustukseen, asevelvollisuuteen, puolustusvoi-
mien toimintaan, varusmiehillä palvelusmo-
tivaationa sekä vapaaehtoisilla reserviläisil-
lä osallistumisena kansainväliseen sotilaalli-
seen kriisinhallintaan. Vapaaehtoisen maan-
puolustuskoulutuksen sekä yritysten ja kan-
salaisjärjestöjen aktiivinen osallistuminen 
maanpuolustustoimintaan ovat keskeisiä 
maanpuolustustahdon ylläpitämisessä. Li-
säksi maanpuolustuskurssit ylläpitävät ja ke-
hittävät maanpuolustustahtoa ja maanpuo-
lustustietoisuutta.  

Useiden tutkimusten perusteella yksilöl-
lisyyden korostuminen ja yhteisöllisyyden 
väheneminen saattavat tulevaisuudessa vä-
hentää maanpuolustustahtoa. Lisäksi globa-
lisoituminen, pitkän rauhan ajan seurauk-
sena sotien kokemuksen ja tuntemusten hä-
viäminen sekä kansallisten juurien puuttu-
minen vähentävät väestön yhteisöllisyyden 
tunnetta ja kansallista maanpuolustustah-
toa. Tämän takia maanpuolustustahto -kä-

site voi saada sisällöltään erilaisia merkityk-
siä kuin aiemmin. Teettämässämme alkuky-
selyssä 71 % varusmiehistä tunsi itsensä ensi-
sijaisesti suomalaiseksi, 10,3 % EU-kansalai-
seksi ja 9 % pohjoismaalaiseksi. Nämä kaikki 
tekijät yhdessä voivat tulevaisuudessa vähen-
tää maanpuolustustahtoa ja lisätä asevelvolli-
suuden kyseenalaistamista.  

Yleisen asevelvollisuuden mielekkyyden 
kyseenalaistaminen saa julkisessa keskuste-
lussa yhä enemmän sijaa ja mielipiteissä ko-
rostuu näkemys siitä, kuinka asepalvelus vie 
aikaa opiskelulta tai työnteolta. Puolustus-
voimien uskottavuus ja sitä kautta maanpuo-
lustustahto voivat kärsiä myös yllättävistä 
julkisuuskriiseistä. Puolustusvoimien tulisi 
pyrkiä ajantasaiseen ja rehellisen viestintään, 
joka osaltaan tukisi maanpuolustustahtoa. 
Palvelusaikaiset ikävät kokemukset, mahdol-
liset onnettomuudet sekä esimerkiksi ase-
velvollisten terveydenhuollossa esiin tulevat 
puutteet, vaikuttavat kielteisesti asenteisiin 
koko asevelvollisuusjärjestelmää kohtaan. 
Avainasemassa on, että myös tulevat suku-
polvet luottavat puolustusvoimiin ja Suomen 
puolustukseen.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelu-
kunnan tutkimukset osoittavat, että maan-
puolustustahdossa ja asevelvollisuuden 
kannatuksessa on havaittavissa lievä laske-
va suuntaus. Tästä huolimatta yli 70 % suo-
malaisista kannattaa yleistä asevelvollisuut-
ta. Ammattiarmeijaa kannattaa vain noin 10 
% suomalaisista. Yli 70 % suomalaisista vas-
taa myöntävästi kysymykseen: ”Jos Suomeen 
hyökätään, niin olisiko suomalaisten mieles-
tänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa 
tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmal-
ta?” Asevelvollisuus pitää kansalaiset tiiviis-
sä kosketuksessa puolustusvoimiin ja tyypil-
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lisessä suomalaisessa taloudessa on ainakin 
yksi jäsen, joka on 18 - 60 -vuotias mies eli 
asevelvollinen. Jos asevelvollisuuden suorit-
taneiden määrä laskee, kansalaisten kontak-
tipinta puolustusvoimiin katkeaa ja puolus-
tusvoimien yleinen hyväksyttävyys laskee. 
Tällä saattaisi olla maanpuolustustahtoa las-
keva vaikutus. 

Selvitystyön viitekehys

Pohdinnan jälkeen päädyimme tavoittele-
maan ensisijaisesti Suomen puolustuskyvyn 
vahvistamista siten, että samalla lisätään yk-
silön motivaatiota ja maksimoidaan asevel-
vollisuuden myönteiset yhteiskunnalliset 
vaikutukset. Totesimme, että kustannukset 
aiheuttavat kehittämiselle merkittäviä reuna-
ehtoja. 

Kuva 1. 
Selvitystyön viitekehys

Asevelvollisuusjärjestelmän
kustannukset

Ennaltaehkäisy-
ja torjuntakyky

Muiden
viranomaisten

tukeminen
Kansainvälinen
kriisinhallinta

Muut yhteis-
kunnalliset
vaikutukset

Mielekkyys
yksilölle

Asevelvollisuus on keino Suomen soti-
laalliseksi puolustamiseksi, jonka keskeisenä 
tuotteena on kriisien ennaltaehkäisy- ja tor-
juntakyky. Päätavoitteena on ennaltaehkäistä 
kriisien leviäminen Suomeen. Jos ennaltaeh-
käisyssä epäonnistutaan, on puolustusjärjes-
telmän oltava sellainen, että sillä voidaan vii-
me kädessä koko yhteiskunnan voimavaroin 
torjua Suomeen kohdistuva hyökkäys aseelli-
sesti.  Asevelvollisuuden kautta saadaan laaja 
osaajajoukko yhteiskuntaan. Tätä osaamista 
voidaan käyttää muiden viranomaisten tu-
kemiseen. Asevelvollisuus tuottaa myös laa-
jan rekrytointipohjan ja osaavan henkilöstön 
kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin.

Jotta asevelvollisuus toimisi, on asevelvol-
lisuuden oltava yksilöä motivoiva. Keskeise-
nä kysymyksenämme on ollut: Millainen on 
sellainen asevelvollisuus, joka tuottaa mah-
dollisimman vahvan ennaltaehkäisy- ja tor-
juntakyvyn ja on yksilölle motivoiva?

Asevelvollisuutta on kehitettävä  
siten, että se  
•	 tukee puolustusvoimien lakisääteisten 

tehtävien täyttämistä, 
•	 lisää asevelvollisuuden myönteisiä 

yhteiskunnallisia vaikutuksia, 
•	 edistää asevelvollisuuden mielekkyyttä 

ja motivaatiota asevelvollisen 
näkökulmasta ja

•	 on kansantaloudellisesti panostuotos 
-suhteeltaan järkevä.
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Asevelvollisuuden kehittämisen haasteet  

Väestön ikääntymisestä, valtion velkaantumisesta ja talouden kasvupotentiaalin vä-
henemisestä aiheutuu julkiselle taloudelle jo 2010-luvulla suuria sopeuttamistoimen-
piteitä vaativa haaste, mikä vaikuttaa puolustusvoimien rahoituskehykseen. Emme 
pidä realistisena sitä, että puolustusbudjetti kasvaisi tulevaisuudessa. Tämä vaikut-
taa merkittävästi puolustusvoimien rakenteen kehittämiseen sekä yleiseen asevelvol-
lisuuteen.

Taulukko 2.    Suomalaisen yhteiskunnan keskeiset haasteet 2020-luvulla ja asevelvollisuuden  
          kytkeytyminen niihin 

Yhteiskunnan haaste  
2020-luvulla

Merkitys asevelvollisuudelle  

Kansantalous Puolustusbudjettia ja asevelvollisuuden välillisiä kustannuksia 
tarkastellaan kriittisesti talousongelmien takia.

Väestön  
ikärakenne

Nuorten miesten lukumäärän vähentyminen vaikuttaa koulutettavan 
ikäluokan kokoon ja reservin vahvuuteen.

Kansanterveys  
ja väestön  
toimintakyky

Väestön toimintakyvyn aleneminen alentaa asevelvollisten 
suorituskykyä.  Vaikutusmahdollisuus: Kansanterveyden ja väestön 
toimintakyvyn edistäminen.

Yhteiskunnallisten ja-
kolinjojen  
syveneminen

Varusmiespalvelus on viimeinen mahdollisuus yrittää kaventaa 
jakolinjoja. Vaikutusmahdollisuus: Syrjäytymisen ehkäisy ja 
kotouttaminen sekä jakolinjojen kaventaminen.

Työttömyys/ 
työvoimapula

Asevelvollisuus on nivottava osaksi elinikäistä koulutusjärjestelmää ja 
työuria. Vaikutusmahdollisuus: Työvoimapoliittinen  neuvonta varus-
miespalveluksessa.

Alueellinen  
keskittyminen

Varuskuntarakenteen säilyttäminen ehkäisee keskittymistä ja supista-
minen lisää alueellista keskittymistä.
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Näkemyksemme mukaan merkittävimmin puolustusjärjestelmään ja asevelvolli- 
suuteen tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä ovat kansantalouden tilan lisäksi 

•	 maavoimien sotavarustuksen nopea ja laajamittainen vanheneminen  
2010-luvun puolivälissä

•	 sotavarustuksen vuosittainen kallistuminen 4 - 8 % yli yleisen hintakehityksen
•	 asevelvollisuusikään tulevan miespuolisen ikäluokan pieneneminen 2010-luvun 

puolivälissä yli kymmenellä prosentilla eli vajaalla 4000 henkilöllä vuosittain 
nykymäärästä

•	 henkilöstömenojen vuosittainen noin 2 %:n kasvupaine 
•	 kiinteistömenojen vuosittainen noin 2,5 %:n kasvupaine
•	 globalisaation ja yksilökeskeisyyden lisääntymisen vaikutus  

maanpuolustustahtoon sekä
•	 nuorten miesten ongelmien (muun muassa fyysinen kunto, alkoholismi, 

mielenterveys ja syrjäytyminen) lisääntyminen. 

Tämä johtaa siihen, että puolustusvoimien poikkeusoloihin tarkoitettujen suorituskykyisten 
joukkojen määrän on vähennyttävä merkittävästi. Tulevaisuudessa ei ole enää varaa korvata 
vanhentuneena poistuvaa sotavarustusta uudella lukumääräisesti yhtä suurella sotavarustuk-
sella ilman merkittävää puolustusmäärärahojen korotusta.

Kuva 2. 
Puolustuskykyyn vaikuttavia voimia

Puolustusvoimien
suorituskyky

Sotavarustuksen
vanheneminen

Henkilöstömenojen 
kallistuminen
2 % vuodessa

Puolustusmateriaalin
kallistuminen 4-8 %
yli in�aation vuodessa

Kansantalous/
budjettipaine

Valtiotyönantajan
rajoitteet

Kiinteistömenojen
kasvu 2,5 % vuodessa

Ikäluokan 
pieneneminen
ja “vointi”

Sodanajan
joukkojen 
“pyhyys”
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Taloushaasteet ovat jo konkretisoituneet puo-
lustusvoimien toimintamenoissa.  Toiminta-
menot ovat käytännössä ainoa joustava ele-
mentti, josta voidaan rahoitusongelmissa 
tinkiä. Tämän takia on välttämätöntä löytää 
keinoja taloudellisen liikkumavaran luomi-
seksi. Puolustusvoimissa on lähivuosina teh-
tävä iso rakennemuutos. Hallintorakentee-
seen ja erityisesti varuskuntarakenteeseen on 
voitava puuttua, vaikka se on vaikeaa aluepo-
liittisista syistä. Hyvän työnantajan periaat-
teesta huolimatta henkilöstöä on voitava tar-
vittaessa irtisanoa. 

Toimintameno-ongelmat ovat näkyneet 
varusmiesten sotaharjoitusperusteisten maas-
tovuorokausien laskemisessa 40 vuorokau-
desta 30 vuorokauteen kuuden kuukauden 
palvelusaikana, lentotuntien ja alusvuorokau-
sien määrän säätelynä rahoitustilanteen mu-
kaan sekä kertausharjoitusten leikkauksina. 

Mikä tahansa hyvinkin toimiva organisaa-
tio voidaan rampauttaa, mikäli joudutaan pit-
käksi aikaa pieniin jatkuviin säästötoimenpitei-
siin voimatta päivittää toimintatapaa uusiin olo-
suhteisiin. Pienet kustannusten nipistykset pitää 
korvata uudella kokonaistoimintamallilla, joka 
jälleen mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen ja 
tavoitteellisen kehittämisen. Jatkuva supistami-
nen ja leikkaukset vaikuttavat puolustuksen us-
kottavuuteen ja maanpuolustustahtoon sekä las-
kevat ennen pitkää henkilöstön motivaatiota. 

Nuoriso muuttuu media- ja viihdeyhteis-
kunnan myötävaikutuksella. 1990-luvulla syn-
tyneille nuorille, jotka tulevat asevelvollisuusi-
kään 2010-luvulla on tyypillistä moniarvoisuu-
den korostaminen, sääntöjen uudelleen kir-
joittaminen, instituutioista riippumattomuus, 
perhekeskeisyys sekä korkeat odotukset omi-

en asioidensa hoitamisesta. He vaativat entis-
tä enemmän perusteluja. Tekemisen on olta-
va mielekästä ja heillä on oltava tuntemus sii-
tä, että he voivat itse vaikuttaa omiin asioihin-
sa. Nuorten keskuudessa tehdyissä kyselyissä 
on viime vuosina raportoitu yhteenkuuluvuu-
den tunteen vähenemistä. Kyselytutkimusten 
mukaan nuorten järjestöosallistuminen on las-
kussa ja yhteenkuuluvuuden tunne muun mu-
assa harrastuksiin ja suomalaiseen yhteiskun-
taan näyttäisi olevan muuttunut. Tämä on lii-
tetty yleiseen sosiaalisten suhteiden löyhenty-
miseen ja kevyt-yhteisöllisyyteen. 

Nuoret eivät välttämättä enää tunne hen-
kilöitä, jotka ovat olleet sodassa puolustamas-
sa Suomea ase kädessä hyökkääjää vastaan. 
Lisäksi yhä suuremmalla osalla väestöstä ei 
ole enää omaa kokemusta asepalveluksesta. 
Kosketus asevelvollisuuden ja asepalveluksen 
merkitykseen saattaa hämärtyä.  

Muun muassa näihin haasteisiin asevel-
vollisuuden kehittämisellä on vastattava. Yh-
tälö on hankala, ja kaiken ytimessä on talou-
dellisen liikkumavaran puute. 

Ku
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Tiivistelmä

Suomi poikkeaa eniten muista maista 
puolustusvoimien tehtävissä. Kun useim-
mat vertailukelpoiset maat ovat asetta-
neet puolustusvoimien tärkeimmäksi teh-
täväksi osallistumisen kansainväliseen 
sotilaalliseen kriisinhallintaan, Suomen 
puolustusvoimien suorituskyvyn kehit-
tämisen pääpaino on kotimaan puolus-
tamisessa. Suomessa varusmiespalveluk-
sen suorittaa suurempi osa miehistä kuin 
muissa vertailukelpoisissa maissa. Suo-
mi voisi ottaa oppia Norjan kutsuntajär-
jestelmästä, jossa koko ikäluokkaa, niin 
miehiä kuin naisiakin, informoidaan tie-
tojärjestelmien avulla asepalveluksesta.  
(Katso luku 3.1).

Miespuolisten ikäluokkien pienenemi-
nen, sotamateriaalin laajamittainen vanhe-
neminen, materiaalin kallistuminen sekä jul-
kisen talouden haasteet pakottavat pienen-
tämään sodan ajan joukkojen määrää. Siitä 
huolimatta koko palveluskelpoinen miesikä-
luokka on koulutettava. Tällöin puolustus-
voimien sodan ajan joukkojen ikärakenne 
voidaan pitää suorituskykyvaatimusten edel-
lytysten mukaisesti nuorena. Tämä mahdol-
listaa myös parhaiden erityisosaajien sijoit-
tamisen sodan ajan joukkoihin. Laaja ase-
velvollisuus tarkoittaa laatua. Tällöin on laa-
ja pooli, josta voidaan valita sopivat henkilöt 
eri tehtäviin. Lisäksi asepalvelus on mahdol-
lisimman tasapuolinen, kun kaikki palvelus-
kelpoiset miehet sen suorittavat. Arviona on, 
että 1990- luvulla syntyneistä pojista runsas 

70 % suorittaa varusmiespalveluksen lop-
puun. Mahdollisimman monella tulee olla 
mahdollisuus suorittaa varusmiespalvelus. 
(Katso luku 3.2).

Varusmiespalveluksen sisältö on tiivis. 
Saapumiserän kotiutuessa perjantaina, tulee 
jo seuraavana maanantaina uusi saapumi-
serä palvelukseen. Kouluttajilla ei ole aikaa 
käsitellä palautetta, oppia kokemuksista eikä 
kehittää tai muuttaa toimintamalleja edelli-
sen saapumiserän palautteen perusteella. Tä-
män takia saapumiserien väliin on saatava 
noin kahden viikon tauko, joka mahdollistaa 
koulutuksen kehittämisen ja pienen leväh-
dyksen ennen seuraavaa saapumiserää. Näin 
koulutuksen mielekkyyttä voidaan lisätä. 
(Katso luku 3.2).

Asevelvollisen siviiliosaamista ja toivei-
ta tulee ottaa huomioon nykyistä paremmin. 
Erityisosaajat voidaan tietojärjestelmän avulla 
suoritettavan tiedonvaihdon kautta tunnistaa 
ja heille voidaan tarjota erityistehtäviä puo-
lustusvoimissa. Erikoiskurssituksen kautta 
olisi myös mahdollista kouluttaa nämä hen-
kilöt upseerinarvoon, ja saada heidät sitoutu-
maan oman osaamisensa ja puolustusvoimi-
en tarpeen mukaiseen sodan ajan tehtävään.  
(Katso luku 3.2).

Ulkosuomalaisten kouluttamiseen ei 
ole koulutettavien määrän takia tarvet-
ta. Pitkään ulkomailla asuneet suoma-
laiset voidaan vapauttaa asevelvollisuu-
desta. Halutessaan heillä tulee olla oike-
us suorittaa varusmiespalvelus  Suomes-

3.  Puolustusvoimien tehtävien tukeminen
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sa, koska tämä saattaa heistä tuntua enem-
män oikeudelta kuin velvollisuudelta.  
(Katso luku 3.2).

Naisille ei tule säätää pakollista asevelvol-
lisuutta. Sen sijaan naisille jaettavaa infor-
maatiota tulee parantaa ja naisten vapaaeh-
toista osallistumista asepalvelukseen on tuet-
tava. Naisten tulee saada internet-pohjaisen 
tietojärjestelmän kautta samat tiedot asepal-
veluksesta kuin miesten. Vapaaehtoisilla nai-
silla tulee olla oikeus osallistua myös kun-
takutsuntoihin. Kutsuntatilaisuus voi olla 
sama miehille ja naisille, mutta naisille on 
kutsunnoissa oltava lyhyt eriävä osuus, jos-
sa varusmiespalveluksen suorittanut nai-
nen antaa käytännön vinkkejä naisten varus-
miespalvelusta varten. Ennakkoterveystar-
kastuksen tulee olla myös naisille maksuton.  
(Katso luku 3.3).

Asevelvollisuus tukee merkittävällä taval-
la muita viranomaisia. Se on suora rekrytoin-
tikanava ja koulutuspaikka myös muiden vi-
ranomaisten tarpeita varten. Sodan ajan teh-
tävän päättymisen yhteydessä reserviläisiä 
tulee kehottaa hakeutumaan muiden viran-
omaisten vastuulla oleviin poikkeusolojen 
organisaatioihin. Nämä tehtävät tulee olla 
esillä pelastuslaitosten tai kuntien internetsi-
vuilla. Eri viranomaisten yhteistyötä tulee li-
sätä ja perustaa yhteinen varaamisrekisteri.  
(Katso luku 3.4).

Asevelvollisuuden kautta Suomella on 
mahdollisuus saada moniosaajia kansain-
välisiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtä-
viin. Naisten nykyistä suurempi osallistumi-
nen kriisinhallintatehtäviin on toivottavaa.  
(Katso luku 3.3 ja 3.4).

3.1  Kansanvälisen 
vertailun tuloksia

Euroopassa on kylmän sodan jälkeen ylei-
sesti siirrytty asevelvollisuusarmeijoista va-
paaehtoiseen rekrytointiin ja ammattiarmei-
jaan. Olemassa on pääasiassa kahdenlaisia 
järjestelmiä. Ensinnäkin sellaisia, joissa on 
voimassa asevelvollisuus ja osana siihen si-
sältyy miesten varusmiespalvelus. Toisaal-
ta joissain maissa asevelvollisuus on voi-
massa vain poikkeusoloissa, eikä siellä ole 
varusmiespalvelusta normaalioloissa. Suu-
rin syy varusmiespalveluksesta luopumiseen 
on ollut se, ettei itä-länsikonfliktia ole pidet-
ty Länsi-Euroopan maissa uhkana Varsovan 
liiton hajoamisen jälkeen. Monet maat tun-
tevat olonsa entistä turvallisemmaksi Na-
ton laajennuttua itään. Kotimaan puolus-
tamisen sijaan kansainvälinen sotilaallinen 
kriisinhallinta on noussut asevoimien tär-
keimmäksi tehtäväksi. Asevoimien kehit-
tämisen painopiste on siirtynyt kotimaan 
puolustuksesta kansainväliseen sotilaalli-
seen kriisinhallintaan. Tätä varten pidetään 
tarpeettomana kouluttaa koko miespuolista 
ikäluokkaa, koska uusi tehtävä voidaan hoi-
taa pienemmällä ammattimaisella armeijalla. 

Tässä selvitystyössä asevelvollisuudella 
tarkoitetaan valtion määrittelemää kansa-
laisen velvollisuutta osallistua valtion puo-
lustamiseen ja laillisen yhteiskuntajärjes-
tyksen turvaamiseen. Asevelvollisuuden ja 
asevelvollisuusjärjestelmän katsotaan täs-
sä selvitystyössä olevan voimassa, jos osa-
na siihen kuuluu normaalioloissa vähintään 
miesten asepalvelus.  
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Taulukko 3.  
Arvio varusmiespalveluksen loppuun 
suorittavien osuudesta miespuolisesta 
ikäluokasta. Tilanne vuonna 2009.

Suomi 79 %
Turkki 70 %
Kreikka 65 %
Sveitsi 60 %
Itävalta 60 %
Viro 30 %
Norja 25 %
Venäjä 20 %
Saksa 16 %
Ukraina 15 %
Moldova 15 %
Tanska 13 %
Valko-Venäjä 12 %
Albania 8 %
Serbia 8 %

Varusmiespalveluksesta luopuneiden 
maiden kokemuksia

Tarkastelimme Alankomaiden, Belgian, Espanjan ja 
Ranskan kokemuksia näiden luovuttua varusmies-
palveluksesta. Varusmiespalveluksesta luopuneille 
maille yhteisiä tekijöitä ovat:   

•	 Kotimaan puolustuksen painotuksen 
vähentyminen

•	 Halu lisätä kansainvälisiä sotilaallisia 
kriisinhallintatehtäviä

•	 Palveluksesta kieltäytyneiden lukumäärän 
lisääntyminen

•	 Asevoimien teknistymisen lisääntyminen
•	 Asevelvollisuuden kokeminen 

epäoikeudenmukaiseksi
•	 Lisääntyneet fyysiset ja psyykkiset vaatimukset 

asevelvollisille ja vaatimukset asevelvollisilta 
•	 Asevelvollisuuden arvostuksen laskeminen 

erityisesti 16 - 29-vuotiaiden ja korkeasti 
koulutettujen joukossa

Totesimme, että varusmiespalveluksesta 
luopuminen aiheutti seuraavanlaisia vaikutuksia 
•	 Asevoimiin ei saatu rekrytoitua riittävästi 

pätevää henkilökuntaa
•	 Asevoimien sotilaiden ikä on noussut  

liian korkeaksi 
•	 Asevoimien henkilöstömenot ovat nousseet 
•	 Asevoimat on vaarassa eristäytyä muusta 

yhteiskunnasta
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Asevelvollisuus vertailukelpoisissa maissa

Suomelle vertailukelpoisista maista tarkastelimme Ruotsia (luopui varusmiespalveluksesta 
1.7.2010), Norjaa, Tanskaa, Saksaa, Itävaltaa ja Sveitsiä. 

Taulukko 4. 
Asevoimien vertailua vuoden 2009 tietojen perusteella 

 Maa Asevoimien
sodan ajan
vahvuus

Puolustus-
budjetti
MRD 
euroa

Varusmiehiä 
koulutetaan 
vuodessa/
joista naisia

Varusmiehiä 
miesikä-
luokasta (%)

Palvelusaika
(kk)

Naiset Varusmies-
palveluksen 
keskeyttämis-
prosentti

Ruotsi 50 000 4 4 500 – 
8 000/400

10 
(1.7.2010 asti)

11 Kutsuntakirje 12

Norja 60 000 4,2 7 500/800 25 12 Nettikutsunnat 20

Tanska 70 000 2,7 5 000/350 13 4 Kutsuntakirje 17

Saksa 252 000 31 30 000/0 16 9 (6) Vapaaehtoiset
kutsuntoihin

Ei tilastoida

Sveitsi 220 000 2,6 23 000/100 60 5+kert.harj. Vapaaehtoiset
kutsuntoihin

18

Itävalta 55 000 2,1 24 000/100 60 6 Vapaaehtoinen Ei tilastoida

Suomi 350 000 2,7 23 000/300 79 6 - 12 Vapaaehtoisille
erillinen
valintatilaisuus

20

Suomi voisi ottaa oppia Norjasta erityisesti 
kutsuntamallissa ja naisten huomioon otta-
misessa. Tanskassa ja Sveitsissä on järjestet-
ty tutustumispäivä puolustusvoimiin, jonka 
käyttöä voisi Suomessakin harkita. Norjalla 
on mielestämme suositeltava käytäntö, jossa 
hyödynnetään tietotekniikkaa ikäluokan in-
formoimisessa. Suomessa voitaisiin lähettää 
koko 16 - 17 -vuotiaalle mies- ja naispuoli-
selle ikäluokalle kirjeessä käyttäjätunnus ja 
salasana internetin kautta vastattavaan kyse-
lyyn. Kysymyssarjaan vastaamisen tulisi olla 

pakollista kaikille, myös naisille. Täten saa-
taisiin yhteiskunnan kannalta tärkeää tietoa 
koko ikäluokasta tulevia asepalvelusvalinto-
ja varten sekä kyettäisiin jo tässä vaiheessa 
arvioimaan muun muassa syrjäytymisriskiä. 
Naiset saavat samat tiedot kuin miehet kut-
suntaprosessin alkuvaiheessa. Tiedon jaka-
misen asepalveluksesta tulisi Suomessa olla 
monipuolisempaa kuin se nykyisin on.

Kansainvälisen vertailun yksityiskohtaisem-
pia tuloksia on esitetty liitteessä 2.
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Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 
pienentynyt merkittävästi.  Vielä 1990-luvul-
la vahvuus oli 540 000 sotilaasta, nykyinen 
vahvuus on 350  000 sotilasta ja sotavarus-
tuksen massamainen vanheneminen yhdes-
sä miespuolisten ikäluokkien pienenemisen 
takia johtavat jo 2010-luvun lopulla merkit-
tävään supistamistarpeeseen. On arvioitu, 
että nähtävissä olevilla rahoituskehyksillä 
puolustusvoimat kykenee 2010-luvun lo-
pulla varustamaan taistelukentän vaatimuk-
sia vastaavaksi korkeintaan 250 000 sotilaan 
vahvuiset puolustusvoimat. 

Varusmiespalveluksen suorittaneiden lu-
kumäärän lisäksi sodan ajan vahvuutta voi-
daan säädellä muuttamalla sijoitettuna oloai-
kaa. Tämä muutos vaikuttaa suoraan sodan 
ajan joukon ikärakenteeseen. Varusmiespal-
veluksen suorittamisprosentti tiedetään var-
masti vasta, kun ikäluokka täyttää 30 vuotta. 
Varusmiespalveluksen suorittaneiden osuus 
viimeksi 30 vuotta täyttäneestä eli vuonna 
1979 syntyneestä miespuolisesta ikäluokas-
ta on 79 %. 2000-luvulla noin 23 000 varus-
miestä on kotiutunut koulutettuina vuosit-
tain. Palveluksen keskeyttäminen on kuiten-
kin yleistynyt. Palveluksen keskeyttämiseen 
palataan luvussa 4.2. Nykysuuntauksen jat-
kuessa runsaat 70 % 1990-luvulla syntyneis-
tä miehistä suorittaa varusmiespalveluksen.  

Kutsuntaikäisten poikien määrä laskee 
vuoden 2010 kutsuntoihin tulevasta noin 

34  000:sta tasaisesti vuoteen 2015 saakka, 
jolloin kutsuntoihin tulee noin 29 000 nuor-
ta miestä. Vuosina 2016 - 2020 kutsuntoihin 
näyttäisi tulevan noin 29 000 nuorta miestä ja 
kutsuntaikään tulevan ikäluokan koko näyt-
täisi 2020-luvulla vakiintuvan noin 30  000 
tasolle. Mikäli täysin palvelleina kotiutuvi-
en asevelvollisten määrä säilyy jatkossakin 
noin 70 %:ssa, tarkoittaa tämä, että vuosit-
tain on sodan ajan kokoonpanoihin käytet-
tävissä noin 21 000 asevelvollista miespuoli-
sesta ikäluokasta. Jos näistä noin 80 % sijoi-
tetaan sodan ajan joukkoihin, tuottaa tämä 
noin 17  000 sijoituskelpoista asevelvollista 
vuosittain. 

Sijoitusajan ollessa noin 15 vuotta, olisi 
puolustusvoimien sodan ajan vahvuus noin 
250  000. Kun palveluskelpoisen miespuoli-
sen ikäluokan arvioidaan olevan noin 70 % 
ikäluokasta, 250 000 sotilaan vahvuus edel-
lyttää koko palveluskelpoisen ikäluokan 
kouluttamista, jotta sodan ajan puolustus-
voimien miehistön henkilöstörakenne kye-
tään pitämään riittävän nuorena ja taiste-
lukelpoisena. Tätä tukevat reserviläistutki-
mukset, joiden perusteella näyttäisi siltä, että 
suomalaisten miesten fyysiset ominaisuudet 
laskevat iän myötä siten, ettei yli 30-vuoti-
as pärjää enää vaativassa miehistötehtävässä 
(katso luku 5.1). Tämän takia aktiivinen si-
joitusaika sodan ajan tehtävään on miehistön 
pääosalla enintään 15 vuotta.

”Intti on paljon muutakin kuin maanpuolustusta,  
siellä ikänsä kaupungissa eläneet oppivat käytännön 

asioita ja pojista tehdään miehiä”. 
Lainaus joulukuun 2009 keskustelusta www.oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.

3.2  Puolustusvoimien vahvuus ja joukkotuotanto
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Valikoivan ja vapaaehtoisen 
asevelvollisuuden ongelmat

Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen tuot-
tamisen kannalta varusmiespalvelukseen tule-
vien seulan tiukentaminen on lyhytkestoinen 
etu. Mitä enemmän varusmiehiä valikoidaan, 
sitä vähemmän on jatkossa varusmiespalve-
luksesta kiinnostuneita henkilöitä. Nuori ver-
taa omaa tilannettaan kavereihinsa: ”Miksi 
suorittaisin varusmiespalveluksen, kun kave-
rikaan ei suorita”. Jos Suomessa on kasvava 
joukko nuoria miehiä, jotka eivät ole astuneet 
palvelukseen, se tekee palveluksen suoritta-
matta jättämisestä hyväksyttävän tai osin jopa 
toivottavan vaihtoehdon. Asevelvollisuus ei 
toimi, jos varusmiehet kokevat, ettei palvelus-
ta tarvitse suorittaa, ellei halua.  Mitä valikoi-
vampaa varusmiespalvelus on, sitä pienempi 
yhteiskunnallinen merkitys sillä on. 

Puolustusvoimat ei edellä esitetystä huo-
limatta tarvitse koko miespuolista ikäluok-
kaa. Yhteiskunnan kannalta on merkittävää, 
että varusmiespalveluksen suorittamatta jät-
täminen on yhteydessä syrjäytymiseen. Va-
rusmiespalveluksen ulkopuolelle jäävissä on 
tutkimusten mukaan yhä suurempi osa syr-
jäytymisvaarassa olevia nuoria. Varusmies-
palvelus voi auttaa osaa nuorista sosiaalistu-
maan osaksi yhteiskuntaa ja työkykyistä vä-
estöä (katso luku 5.2). Tämän takia puolus-
tusvoimien tulee mahdollisimman hyvin pi-
tää huolta varusmiespalveluksen aloittaneis-
ta. Keskeyttäjät tulee mahdollisimman te-
hokkaasti saada yhteiskunnan tukiverkon 
piiriin. Tähän tarvitaan erityisesti kuntien, 
sosiaaliviranomaisten, kouluviranomaisten 
ja työvoimaviranomaisten tukea.

Puolustusvoimien tavoitteena pitää olla, 
että mahdollisimman moni palveluskelpoi-
nen nuori mies suorittaa varusmiespalve-
luksen. Niille, jotka eivät tähän kykene, tu-
lisi työ- ja elinkeinoministeriön johtamana 
antaa yhteiskunnan kriisivalmiuksia tuke-
va koulutus. C-luokkaan määrääminen tulee 
tehdä yhteistyössä sosiaali- ja terveysviran-
omaisten kanssa siten, että samalla henkilöä 
voidaan tukea ja ehkäistä syrjäytymistä.  

Monessa muussa maassa asevelvollisuus 
on ollut vahvasti valikoiva. Näissä mais-
sa vähemmistö miespuolisesta ikäluokas-
ta otetaan varusmiespalvelukseen. Tilanne 
on valikoinnin lisäännyttyä nopeasti johta-
nut näissä maissa siihen, että asevelvollisuus 
on todettu epäoikeudenmukaiseksi. Varus-
miespalvelukseen määrätty on kysynyt, mik-
si minä jouduin palvelukseen, mutta kaveri 
ei? Valikointi on rapauttanut maanpuolus-
tushengen. Maanpuolustus ei ole valikoin-
nin jälkeen enää kansalaisvelvollisuus, vaan 
se on kuten mikä tahansa työ, joka voidaan 
ulkoistaa jollekin valikoidulle tai määrätyl-
le ryhmälle. Kun valikoinnin tielle on läh-
detty, on vähitellen siirrytty kohti tilannetta, 
jossa varusmiespalvelus on lakkautettu ja pe-
rustettu ammattiarmeija (katso luku 2 kohta 
ammattiarmeija). Näin kävi viimeksi kesällä 
2010 naapurimaassamme Ruotsissa.

Valikoinnin vaikeus alkaa jo valikoinnis-
ta. Mitkä ovat valintaperusteet? Entä jos va-
paaehtoisia ei ole tarpeeksi? Jos valitaan lii-
an samanlaisia ja samantasoisia henkilöitä 
samaan yksikköön, joukko ei välttämättä ole 

”Mikä on paras tapa saada hommat hoidetuksi? 
Antamalla ne niille, jotka oikeasti pitävät 

tehtävistään” 
Lainaus joulukuun 2009 keskustelusta www.

oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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vahva. Erilaisuus tuo voimaa. Suuressa jou-
kossa tulisi olla erilaisia henkilöitä, jotta jou-
kossa olisi erilaisia taitoja ja osaamista. 

Teettämämme alkukysely tukee käsitys-
tämme, että vapaaehtoinen asepalvelus Suo-
messa ei olisi toimiva ratkaisu. Alkukyselyyn 
vastanneista varusmiehistä 16 % oli samaa 
mieltä ja 16 % osittain samaa mieltä siitä, että 
olisi tullut varusmiespalvelukseen, jos se olisi 
ollut vapaaehtoista. Tämä ei ole riittävä mää-
rä tarvittavan kokoisen reservin muodosta-
miseksi. Varusmiespalveluksen muodostu-
essa vapaaehtoiseksi on todennäköistä, että 
palvelukseen haluavien osuus pienenisi enti-
sestään. Lisäksi on huomattava, että alkuky-
selyyn vastasivat vain ne, jotka olivat tulleet 
varusmiespalvelukseen, joten luku ei kerro 
totuutta koko ikäluokasta. Yhden tutkimuk-
sen perusteella ei voi tehdä pitkälle mene-
viä johtopäätöksiä. Eri tutkimusten mukaan 
tulokset vapaaehtoisuuden toimivuudesta 
vaihtelevat suuresti. 

Joku on sanonut, että ainoa tasapuolinen 
tapa on arvonta. Kansalaisvelvollisuus ei voi 
määräytyä arvan mukaan. Arvonta on eri-
arvoinen, koska silloin ei ole olemassa edes 
mitään motivaatioon, taitoon tai kykyyn pe-
rustuvaa valikointiperustetta. Valintaperuste 
olisi satunnainen. Sellainen, joka haluaa va-
rusmiespalvelukseen, voisi saada arvan, jol-
la sinne ei pääse. Vastaavasti sellainen, joka 
ei halua varusmiespalvelukseen voi saada ar-
van, jolla määrätään varusmiespalvelukseen. 
Voisiko silloin huonon tai hyvän arvan myy-
dä toiselle, joka haluaa siitä maksaa päästäk-
seen varusmiespalvelukseen tai sille, joka ha-
luaa varusmiespalveluksen välttää?

Olemme perusteellisen pohdinnan jäl-
keen todenneet, että valikoiva tai vapaaeh-
toinen asevelvollisuus ei ole toimiva ratkai-
su. Ainoita todellisia vaihtoehtoja ovat ase-
velvollisuus ja ammattiarmeija. Asevelvolli-
suudesta luovuttaessa ei siis voida mennä vä-
limuotoihin, vaan kehitys johtaisi vääjäämät-
tä ammattiarmeijaan. Suomen osalta am-
mattiarmeijaan siirtyminen ei ole nähtävissä 
olevilla rahoituskehyksillä taloussyistä mah-
dollista. Ainoaksi vaihtoehdoksi Suomel-
le jää siis asevelvollisuus. Ammattiarmeijan 
kustannuksista on kerrottu luvuissa 2 ja 5.3.

Kuva 3.  
Todellisia vaihtoehtoja ovat vain asevelvollisuus 
tai ammattiarmeija

Asevelvollisuus ja ammattiarmeija

Asevelvollisuus

Valikoiva
asevelvollisuus Vapaaehtoisuus

Ammattiarmeija

Yksisuuntainen muutos

        Paluu ei mahdollinen
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Varusmiespalveluksen kesto 

Varusmiespalveluksen nykyiset pääkoulutus-
ajat ovat 180 vuorokautta (6 kuukautta) ja 362 
vuorokautta (12 kuukautta). Miehistön eri-
tystaitoa vaativiin tehtäviin koulutettavat pal-
velevat 270 vuorokautta (9 kuukautta). Noin 
kolmasosa varusmiehistä saa johtajakoulu-
tuksen, jolloin palvelusaika on 362 vuorokaut-
ta. Myös miehistön vaativiin erityistehtäviin 
koulutettavien palvelusaika on 362 vuoro-
kautta. Yhteensä koulutetuista kotiutuneista 
varusmiehistä noin 45 % palvelee 12 kuukaut-
ta, noin 15 % 9 kuukautta ja noin 40 % 6 kuu-
kautta. Vuosittain koulutettuina kotiutuvien 
lukumäärä on noin 23 000 varusmiestä. 

Yhteiskunnan taloudellisen rasituksen 
pienentäminen edellyttäisi varusmiespalve-
luksen lyhentämistä. Toisaalta, jos haluam-
me kouluttaa joukkoja Suomen turvaksi so-
dan aikaa varten, edellytetään monessa kou-
lutushaarassa palvelusaikojen pidentämistä. 

Nykyiset palvelusajat ovat olleet käytös-
sä vuodesta 1998 alkaen. Joukkotuotanto on 
hyväksi havaittu ja joukkotuotantolaskelmat 
on tarkasti laadittu. Yhden osan muuttami-
sella on vaikutuksia koko järjestelmään. 

Varusmiespalveluksen alkaminen ja päät-
tyminen tammikuussa ja heinäkuussa on hy-
vin sovitettu koulujen alkamiseen ja päättymi-
seen. Asevelvollinen ehtii hakemaan lukion jäl-
keen ennen palvelukseen astumista opiskelu-
paikkaa. Opiskelujen aloittamisen ja kesätöi-
den kannalta on eduksi, että palvelukseen as-
tutaan mahdollisimman aikaisin tammikuus-
sa ja heinäkuussa. Tällöin siirtyminen kesätöi-
hin heinäkuussa on vielä mahdollista ja tam-
mikuussakin kotiudutaan ennen uuden luku-
kauden alkamista. Näistä poikkeava 270 vuo-
rokauden palvelusaika on huhtikuussa ja loka-

kuussa tapahtuvan kotiutumisen osalta hiukan 
ongelmallinen. Myös joukko-osastoissa ko-
tiuttaminen aiheuttaa hetkellisen työpaineen 
muun koulutuksen ohessa. 9 kuukauden palve-
lusaika mahdollistaa kuitenkin sen, että tarvit-
tavat tuki- ja huoltopalvelut ovat varuskunnissa 
koko ajan käytössä. Esimerkiksi sotilaspoliisit 
ja lääkintämiehet palvelevat 270 vuorokautta. 

Alkukyselyn mukaan 
•	 56 % varusmiehistä oli varautunut 

palvelemaan 6 kuukautta, 
•	 6,7 % 9 kuukautta ja 
•	 36,6 % 12 kuukautta.  

Joukkotuotannon rytmi on nykyisin tiivis. 
Toisin kuin monessa muussa maassa Suomes-
sa varusmiehet ovat koko palvelusajan koulu-
tuksessa. Koulutusohjelmat on suunniteltu 
tarkasti, eikä koulutussuunnitelmissa ole tyh-
jäkäyntiä. Monessa muussa maassa varusmie-
het ovat peruskoulutuskauden jälkeen edullis-
ta työvoimaa. Näin ei ole Suomessa.  

Peruskoulutuksen jälkeen annetaan eri-
kois- tai johtajakoulutus ja sodan ajan jouk-
ko muodostetaan viimeistään joukkokou-
lutuskaudella. Tässä sodan ajan perusyksi-
kön kokoonpanossa joukot toimivat viimei-
set kaksi kuukautta ja joukko sijoitetaan re-
serviin samassa kokoonpanossa. Edellisessä 
saapumiserässä palveluksensa aloittaneet va-
rusmiesjohtajat toimivat seuraavan saapumi-
serän joukkojen johtajina. 

”Tauko parantaisi ehdottomasti motivaatiota 
ja antaisi mahdollisuuden huoltaa kalustoa  

ja kehittää koulutusta”. 
Lainaus kouluttajakyselyn vastauksesta huhtikuussa 2010.
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Palvelusaikoja lyhennettävä  
noin kahdella viikolla   

Puolustusvoimien henkilötyövuosista kuu-
desosa kohdentuu asevelvollisten koulutuk-
seen, ja puolustusvoimien henkilöstövajeen 
takia kouluttavissa joukoissa ei ole riittävästi 
henkilökuntaa. Ääriesimerkissä peruskoulu-
tuskaudella yksi kouluttaja kouluttaa 50 soti-
laan kokoista joukkuetta. Varusmiehiä kou-
luttaviin perusyksiköihin tulee kohdentaa 
enemmän kouluttajia. 

Saamamme kouluttajapalautteen mukaan 
työssä jaksaminen -osa-alueeseen toivotaan 
parannusta. Toistuva ja jatkuva kuuden kuu-
kauden joukkotuotantorytmi on kouluttajien 
kannalta tiivis. Pääosa varusmiehistä kotiutuu 
kuuden tai kahdentoista kuukauden palveluk-
sen jälkeen tammikuun ja heinäkuun alussa, 
yleensä perjantaina. Seuraava saapumiserä as-
tuu yleensä palvelukseen jo kotiutumista seu-
raavana maanantaina. Taukoja ei yhtä viikon-
loppua lukuun ottamatta ole, ja työn rasitta-
vuutta lisää vähäinen kouluttajamäärä.

Palvelusaikojen lyhentäminen kahdel-
la viikolla helpottaisi joukko-osastojen ar-
kea. Tällöin varusmiesten kouluttajille ja va-
rastohenkilökunnalle jäisi lyhyt hengähdys-
tauko juhannuksen ja joulun jälkeen. Tämä 
vajaan kahden viikon tauko joukkotuotan-
nossa mahdollistaisi edellisen saapumiserän 
koulutustulosten analysoinnin, koulutuksen 
kehittämisen sekä mahdollisuuden levähtää 
ja pitää muutaman päivän vuosilomaa. Täl-
löin kouluttajat eivät olisi lomalla uuden saa-
pumiserän palveluksen alkuvaiheessa. Ny-
kyisin erityisesti kesällä kokeneet koulutta-
jat pitävät lomia juuri, kun heitä tarvittaisiin 
uuden saapumiserän kouluttamisen aloitta-
misessa. Palveluksen tiivistäminen ja lyhen-

täminen myös motivoisi varusmiehiä. Ny-
kyisin varusmiehet ovat antaneet negatiivis-
ta palautetta nimenomaan viimeisen kahden 
viikon ”varusteidenpalautusjaksosta”. Varus-
teiden palautus tulisi hoitaa mahdollisim-
man tehokkaasti ja lyhyessä ajassa palveluk-
sen tiivistämiseksi. Tämä edellyttää, että va-
rusteiden palautuksiin käytetään myös vir-
ka-ajan ulkopuolista aikaa.

Lyhentämistä ei tule tehdä joukkokoulu-
tuskaudelta, koska joukkona harjoittelu on 
tärkeää sodan ajan suorituskyvyn saavuttami-
seksi. Kahden viikon lyhentämisen mukana 
peruskoulutuskautta tulisi lyhentää viikolla 
8 viikosta 7 viikkoon ja erikoiskoulutuskaut-
ta puolella viikolla 10 viikosta 9,5 viikkoon. 
Loppulyhennys voitaisiin tehdä vähentämäl-
lä henkilökohtaisia lomapäiviä ja kuntoisuus-
lomapäiviä kahdella. Sotilaallisen suoritusky-
vyn säilyttämiseksi lyhentäminen olisi perus-
koulutuskaudella ja erikoiskoulutuskaudel-
la tehtävä yleissivistäviä aiheita vähentämällä. 
Tällä olisi asevelvollisuuden yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta lievästi vähentävä merkitys. 

Palvelusajan lyhennyksen takia varus-
miesten viimeiset suuret joukkojen harjoi-
tukset tulisi aloittaa heti lippujuhlapäivän 
(4.6) ja itsenäisyyspäivän (6.12) juhlallisuuk-
sien jälkeen. Varusmiespalvelus päättyisi 
näihin viikon mittaisiin ”loppusotiin” ja nii-
den jälkeisiin nykyistä tiiviimpiin varustei-
den palautuksiin ja kotiuttamisjuhlallisuuk-
siin. Tarvittaessa erikoiskoulutuskaudella 
voitaisiin lyhentämisen aiheuttamaa koulu-

”Kiire, henkilökunnan vähyys ja 
kaluston huono kunto”. 

Lainaus kouluttajakyselyyn vastanneen 
kouluttajan mielipiteestä huhtikuussa 2010 

kysyttäessä, mikä vähentää työmotivaatiota. 
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tusaikaa kompensoida muutamalla viikon-
lopun yli kestävällä koulutuspäivällä. Jouk-
kokoulutuskautta, jolloin sodan ajan jouk-
ko harjoittelee yhdessä, ei tule lyhentää. Jos 
palvelusaikaa lyhennetään, tulee kotiutuvan 
joukon edelleen itse huolehtia niin joukko- 
kuin henkilökohtaisenkin materiaalin huol-
losta ja luovutuksista.

Kahden viikon palvelusajan lyhentämi-
nen mahdollistaisi noin 10 miljoonan eu-
ron uudelleen kohdentamisen asevelvollis-
ten menoista muuhun toimintaan vuosittain.

“Nykyisessä järjestelmässä tuhlataan  
ihan järjettömästi resursseja kun mennään 

sillä meiningillä että kaikki vähänkään 
kynnelle kykenevät koulutetaan”. 

Lainaus joulukuun 2009 keskustelusta www.
oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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Joukkotuotannon 
muutosmahdollisuus 

Puolustusvoimat on suurten taloudellisten 
haasteiden edessä.  Olemassa olevan raken-
teen ylläpitäminen ei ole mahdollista nyky-
rahoituksella. Näemme asevelvollisuuden 
toimivuuden turvaamisen tärkeäksi. Se edel-
lyttää, että koko palveluskelpoinen miespuo-
linen ikäluokka saa varusmieskoulutuksen.  
Olemme pohtineet erilaisia asevelvollisuu-
den toteuttamismalleja siitä näkökulmasta, 
että puolustusvoimien olisi säästettävä myös 
varusmieskoulutuksesta. 

Puolustusvoimissa on tehty mittavia suun-
nitelmia taloudellisen liikkumavaran luomi-
seksi. Liikkumavaraa on tehtävä asevelvolli-
suusjärjestelmästä tarkoin harkiten, jotta ase-
velvollisuus on mahdollisimman toimiva ja ta-
sapuolinen. Liikkumavaraa ei saa tehdä jättä-
mällä osa asevelvollisista kokonaan koulutta-
matta. Jos taloudellista liikkumavaraa on luota-
va asevelvollisuusjärjestelmästä, mahdollisuu-
deksi jää varusmiespalveluksen lyhentäminen. 
Säästöt voidaan laskea yhden varusmiesvuo-
rokauden aiheuttamista kustannuksista, jotka 
ovat noin 45 euroa vuorokaudessa. Jos esimer-
kiksi puolet varusmiehistä suorittaisi noin 4 
kuukauden mittaisen varusmiespalveluksen ja 
neljäsosa nykymuotoisen 6 ja neljäsosa 12 kuu-
kauden palveluksen olisi säästyvä summa noin 
57 miljoonaa euroa vuodessa.

Tämän päivän maailmassa on erittäin 
epätodennäköistä, että kriisi syttyisi nopeas-
ti ilman ennakkovaroitusta. Jos kriisi kaikes-
ta huolimatta syttyy nopeasti, siihen on käy-
tettävissä hyökkääjällä normaalioloissa pal-
veluksessa oleva asevoima. Tämän normaa-
lioloista toimeenpantavan asevoiman vastus-
tamiseen Suomella tulisi olla riittävä kyky il-

man joukkojen laajaa lisäkoulutusta. Tätä 
tarvetta korostaa se, että viime vuosien ase-
voimien ammattimaistuminen on lyhentä-
nyt sotilaallista ennakkovaroitusaikaa. Ta-
voitteena on kyky keskittää konfliktin ratkai-
suun tarvittavat joukot haluttuun paikkaan 
mahdollisimman nopeasti.

Sotilaallisten uhkien torjumisen lisäksi 
puolustusvoimilta edellytetään tulevaisuu-
dessa entistä parempaa valmiutta tuen an-
tamiseen sekä kotimaisille että ulkomaisil-
le viranomaisille. Samaan aikaan puolustus-
voimien sodan ajan vahvuus laskee ikäluok-
kien pienenemisen ja materiaalin massamai-
sen vanhenemisen takia. Oman haasteen tuo 
myös asevelvollisten fyysisen kunnon heik-
keneminen varusmieskoulutuksen jälkeen, 
vaatimus työurien pidentämisestä ja opiske-
luaikojen lyhentämisestä sekä siviiliyhteis-
kunnan yhä kasvavat tarpeet, jotka vaativat 
enemmän henkilöstöä elintärkeiden toimin-
tojen ylläpitoon kriisiaikoina. 

Joukkotuotanto keskittyy nykyisin lähes 
täysin operatiivisiin joukkoihin ja alueellisia 
joukkoja tuotetaan hyvin vähän. Tästä huo-
limatta operatiivisista joukoista alueellisiin 
joukkoihin siirrettäviä joukkoja ei ole juu-
ri koulutettu uusiin tehtäviin ja käytettävälle 
kalustolle. Kertausharjoitukset eivät ole sel-
keä ja kiinteä osa joukon suorituskyvyn luo-
mista ja ylläpitoa, koska niitä on vaikean ta-
loustilanteen takia jouduttu pitämään hel-
posti säädeltävänä rahoituspuskurina, jota 
supistetaan ja kasvatetaan rahoitustilanteen 
mukaan. Tämän takia reserviläisille ei ole 
voitu antaa selvää kertausharjoitussuunnitel-
maa, mikä vaikeuttaa heidän sitouttamistaan 
sodan ajan tehtäviinsä. Kertausharjoitus-
ten järjestäminen on lisäksi hankalaa, kos-
ka joukko-osastojen henkilöstöä ja resursse-
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ja ei ole kyetty mitoittamaan kertausharjoi-
tustarpeen mukaisesti. Mitoitus on tehty va-
rusmieskoulutuksen mukaan, ja siinäkin on 
haasteita henkilöstön vähentämisen takia.

Koulutustason ja valmiuden lisäksi ongel-
mana on se, että nykyinen joukkotuotanto kes-
kittyy pääasiassa operatiivisten joukkojen tuot-
tamiseen nopealla kierrolla. Kallis ja suoritus-
kykyisin sodan ajan kalusto on pääosin koulu-
tuskäytössä, mikä kuluttaa tärkeintä kalustoa, 
varaosia ja ampumatarvikkeita. Osa tärkeim-
mistä joukoista on noin viiden vuoden kierros-
sa, mikä tarkoittaa sitä, että uusi joukko tuote-
taan vanhan tilalle jo viiden vuoden kuluttua. 

Yleisen asevelvollisuuden ylläpitäminen 
on suomalaiselle yhteiskunnalle ja erityisesti 
puolustusvoimille tärkeää. Jotta tärkeimmil-
le joukoille saadaan tulevaisuudessa riittä-
vä koulutustaso ja valmius kustannustehok-
kaasti, tulisi selvittää siirtymistä järjestel-
mään, jossa palvelusajat porrastettaisiin teh-
tävien vaativuuden mukaan ja kertaushar-
joitukset olisivat integroitu osa asevelvolli-
suuden suorittamista. Mallin tavoitteena oli-
si, että puolustusvoimilla olisi reservissä ny-
kyistä suppeampi ja paremmin koulutet-
tu kova kärki äkillisten tilanteiden varalle ja 

toisaalta laaja reservi, joka vaatisi sotakelpoi-
suuden saavuttamiseksi valmiuden kohotta-
misen jälkeen merkittävää lisäkoulutusta.  

Joukot voitaisiin esimerkiksi jakaa kol-
meen joukkotyyppiin, operatiivisiin joukkoi-
hin (noin ¼ reservistä), alueellisiin taistelu-
joukkoihin (noin ¼ reservistä) ja alueellisiin 
valmiusjoukkoihin (noin ½ reservistä). Täs-
sä mallissa alueellisia valmiusjoukkoja ei saa 
sekoittaa nykyisiin valmiusprikaateihin. Alu-
eellisilla valmiusjoukoilla tarkoitetaan täs-
sä joukkoja, jotka ovat valmiudessa ottamaan 
vastaan lisäkoulutusta. Operatiiviset joukot 
ja alueelliset taistelujoukot olisivat henkilös-
töltään, henkilökohtaiselta varustukseltaan ja 
kevyeltä aseistukseltaan samankaltaisia. Erot 
olisivat lähinnä raskaassa kalustossa ja liikku-
vuudessa.  Alueellisilla valmiusjoukoilla olisi 
vanhempaa kalustoa ja alhainen varustamis-
aste. Joukkotyyppien sisällä voisi olla vielä eri 
valmiusasteessa olevia joukkoja.

Peruskoulutuskauden jälkeen varusmie-
het valittaisiin sodan ajan tehtäviin, joissa 
olisi eripituinen koulutusaika tehtävän mu-
kaan. Varusmiespalveluksen jälkeen joukko 
tulisi 1 - 5 vuoden välein kertausharjoituk-
seen kunnes aktiivinen sijoitusaika päättyisi. 

Ajat voisivat olla esimerkiksi seuraavat:

Joukko Varusmieskoulutus Kertausharjoitukset 
(vrk enintään) 

Aktiivinen sijoitusaika 

Operatiiviset 
joukot

165 - 347 vrk 100, upseerit 150 Miehistö/aliupseerit 15 vuotta, 
upseerit 15 vuotta

Alueelliset 
taistelujoukot

165 - 347 vrk 100, upseerit 150 Miehistö/aliupseerit 15 vuotta, 
upseerit 15 vuotta

Alueelliset 
valmiusjoukot

105 - 347 vrk 10 - 30, upseerit 100 Miehistö/aliupseerit 10 - 15 vuotta, 
upseerit 15 - 25 vuotta
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Esimerkiksi, jos operatiivisten joukko-
jen miehistön koulutusaika olisi 11 ½  kuu-
kautta ja aktiivinen sijoitusaika 10 vuotta, jo-
hon sisältyisi joka vuosi keskimäärin 6 vuo-
rokauden kertausharjoitus. Tällöin palvelu-
saika olisi yhteensä 407 vrk. Verrattuna ny-
kykäytäntöön, jossa samassa ajassa kierräte-
tään kolme miehistöä, joita ei juurikaan ker-
tausharjoiteta, voitaisiin esimerkiksi rynnäk-
köpanssarivaunu CV-90:n ajokilometreissä 
säästää noin 40 %. Vastaavasti moni muu tär-
keä materiaali kuluisi tässä mallissa nykyistä 
vähemmän. 

Alueellisia joukkoja tuotettaisiin samal-
la periaatteella. Vaativissa taistelutehtävissä 
(muun muassa kaupunkijääkäriyksiköt, tais-
teluryhmät ja sissiyksiköt) palvelusaikajaks-
ottelu olisi sama kuin operatiivisissa joukois-
sa. Alueellisten valmiusjoukkojen (muun 
muassa vartioyksiköt) miehistön koulutusai-
ka olisi selvästi lyhyempi (noin 4 kk) ja ker-
tausharjoituksia olisi harvemmin. 

Esitetyllä järjestelmällä palvelusvuoro-
kausien määrä laskisi ja sillä mahdollistettai-
siin jo pelkistä varusmiesten ylläpitomenois-
ta arviolta noin 57 miljoonan euron siirtä-
minen muuhun toimintaan vuosittain. Tätä 
summaa pienentäisi kertausharjoitusten li-
sääntyneet menot. Jos kertausharjoitukset 
kaksinkertaistetaan nykyisestä, olisivat ker-
tausharjoitusmenot noin 18 miljoonaa eu-
roa nykyisiä suuremmat. Samalla keskeisten 
operatiivisten ja alueellisten taistelujoukko-
jen koulutustaso ja perustamisvalmius olisi-
vat nykyistä parempia ja joukkojen ryhmä-
kiinteys muodostuisi nykyistä merkittäväs-
ti korkeammaksi. Lisäksi järjestelyllä voi-
taisiin luoda valituille joukko-osastoille jak-
soja, jolloin varusmiesvahvuus olisi pieni, 
mikä mahdollistaisi kaluston huollon, hen-

kilökunnan kouluttamisen, koulutustulosten 
analysoinnin, vuosilomien pitämisen sekä 
kertausharjoitusten järjestämisen ja harjoit-
telun täysinä yksiköinä ja joukkoyksiköinä. 

Valmiusjoukkojen koulutuksessa annet-
taisiin noin neljän kuukauden (105 vrk) ai-
kana vain peruskoulutus (p-kausi), erikois-
koulutus ja opetettaisiin ryhmän taistelu. 
Ryhmänjohtajat koulutettaisiin joukon mu-
kana ja muut sijoitettaisiin sodan ajan jouk-
koon jatkosijoituksena operatiivisista ja alu-
eellisista joukoista.  Nämä valitut perusyksi-
köt operatiivisia joukkoja tuottavissa jouk-
ko-osastoissa kouluttaisivat kolme saapu-
miserää vuodessa. Valmiusjoukkokoulutuk-
seen saavuttaisiin tammikuun, toukokuun ja 
syyskuun alussa. Tämä mahdollistaisi myös 
joukko-osastojen lakkauttamisia, mikä toi-
si säästöjä puolustusvoimille ja mahdollistai-
si vapautuvalla rahamärällä tarvittavan suo-
rituskyvyn kehittämisen. Samalla vapautuvia 
kouluttajaresursseja voitaisiin suunnata va-
rusmieskoulutusta antaviin yksiköihin. 

Järjestelmän haasteena olisi asevelvollisten 
valikoiminen ja sitouttaminen pitempiin pal-
velusaikoihin. Valintamenetelmiä tulee kehit-
tää entistä yksilöllisemmiksi ja etukäteistieto-
jen tulee olla nykyistä tarkempia. Kutsunnois-
sa miehet jaettaisiin kahteen eri ryhmään. En-
simmäinen niistä olisi 6 tai 12 kuukauden pal-
veluksen suorittajat. Toinen ryhmä olisi noin 
4 kuukauden palveluksen suorittajat. Tam-
mikuun saapumiserässä tässä mallissa astu-
taan palvelukseen samaan aikaan, joten tam-
mikuussa palvelukseen määrättäviä ei tarvit-
se erotella kutsunnoissa 4, 6 tai 12 kuukauden 
palvelusaikojen perusteella. Muita pitemmän 
palvelusajan suorittavalle henkilöstölle tuli-
si maksaa korkeampia päivärahoja, antaa ve-
roetuja, tarjota sosiaalisia etuuksia ja liikun-
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tapalveluja sekä koulutuksen parempaa hy-
väksiluettavuutta. Myös kotiuttamisraha tuli-
si porrastaa palvelusajan mukaan. Näistä esi-
tetään esimerkkejä myöhemmin.

Selvitystemme mukaan esitetty järjes-
telmä mahdollistaisi tärkeimpien joukko-
jen suorituskyvyn ylläpitämisen korkeam-
pana nykyistä halvemmalla. Kalusto, vara-
osat ja ampumatarvikkeet kuluisivat vähem-
män ja keskeisen kaluston operatiivinen käy-
tettävyys säilyisi pitempään. Joukot olisivat 
paremmassa valmiudessa operaatioihin heti 
perustamisen jälkeen, koska niiden koulu-
tustaso sekä joukkona että yksilötasolla ja 
perustamisvalmius olisivat nykyistä korke-
ampia. Kokonaisuutena puolustusvoimien 
suorituskykyä saataisiin nostettua vaatimuk-
sia vastaavaksi, samalla kun yhteiskunnalli-
nen rasite pienenisi vastaamaan siviiliyhteis-
kunnan kasvavia tarpeita ja yleisen asevel-
vollisuuden jatkuvuus turvattaisiin. 

Tärkein peruste palveluksen lyhentämis-
tä vastaan on puolustusvoimien tarve. Voi-
massa oleva joukkotuotantojärjestelmä tuot-
taa nykyisillä palvelusajoilla melko hyvän so-
tilaallisen suorituskyvyn. Vajaan neljän kuu-
kauden koulutus ei tuota sotakelpoista jouk-
koa. Näille varusmiehille voidaan kouluttaa 
vain perusasiat ja he tarvitsevat merkittävää 
lisäkoulutusta ennen taistelutehtäviä. Lisäk-
si johtajien ja erityisosaajien kuten kuljettaji-
en ja lääkintämiesten kouluttaminen on täs-
sä mallissa haasteellista. On myös epävar-
maa, saadaanko tilanteen kiristyessä riittä-
västi toimivaltuuksia - muun muassa valmi-
uslain valtuuksia, rahaa ja henkilöstöä - kou-
lutuksen aloittamiseksi ajoissa. Kouluttami-
nen vaatii myös erillisen organisaation.

Palvelusajan erottelu voimakkaasti saat-
taa aiheuttaa eriarvoisuutta. Lyhyen palve-

lusajan suorittaneet eivät ehkä tunne itseään 
samanlaisiksi sotilaiksi kuin pitemmän pal-
velusajan suorittaneet. Eniten tämä leimau-
tuminen saattaisi näkyä kutsunnoissa, jois-
sa olisi jo tiedettävä, kuka suorittaa lyhyen ja 
kuka pitkän palvelusajan. Nykyisin palvelus-
aika määrätään vasta kahdeksan viikon mit-
taisen peruskoulutuskauden lopulla tehtävi-
en koulutusvalintojen mukaan. Joukko-osas-
tossa lyhyemmän palvelusajan perusyksiköt 
voivat peruskoulutuskauden jälkeen olla eri-
arvoisessa asemassa muiden perusyksiköi-
den kanssa.

VARPA-työryhmän raportti vuodelta 
1993 esitti sotilaiden jakamista taistelijoik-
si, tukisotilaiksi ja turvasotilaiksi. Tämä mal-
li torjuttiin silloin laajasti. Sen katsottiin luo-
kittelevan liikaa varusmiehiä. Palvelusaiko-
jen eriyttämistä saatetaan arvostella myös 
tällä luokitteluperusteilla. Suuri ongelma täs-
sä järjestelmässä on se, miten motivoitunei-
ta ja päteviä henkilöitä saadaan sitoutumaan 
vuoden palvelusaikaan, kun mahdollista 
on suorittaa varusmiespalvelus lyhyessäkin 
ajassa. Se, että palvelusajaksi määrätään vuo-
si, saattaa aiheuttaa motivaatiotason laskun 
ja keskeytysten lisääntymisen.

Joukko-osastoissa palvelusajan lyhentä-
minen näkyisi siten, että palvelukseenastu-
misaikoja ja kotiutumisaikoja olisi nykyis-
tä enemmän. Tämä lisäisi joukko-osastojen 
toiminnan hektisyyttä. Joku yksikkö voisi ot-
taa sisään nykyisen kahden saapumiserän si-
jaan kolme saapumiserää. Parempi tapa lie-
nee muodostaa 4 kuukauden yksiköt joukko-
osastoihin kuin muuttaa jokin joukko-osasto 
kouluttamaan pelkästään 4 kuukauden varus-
miehiä. Jälkimmäisessä tapauksessa ammat-
tisotilaiden ammattitaito ja motivaatio saat-
taisivat merkittävästi laskea. Parempi tapa 
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on kierrättää 4 kuukauden yksiköitä joukko-
osaston sisällä, jolloin henkilökunnan ei tar-
vitse siirtyä palveluspaikasta toiseen. 

Lyhempää palvelusaikaa saatetaan vas-
tustaa myös siksi, että se mahdollistaa va-
ruskuntien lakkauttamisen. Tämä on herk-
kä asia niille, jotka tukevat laajan varuskun-
taverkon ylläpitämistä.  Lyhyempää palve-
lusaikaa saatetaan kannattaa, koska se saat-
taa johtaa asevelvollisuuden romuttumiseen. 
Saattaa olla, ettei asevelvollisuus toimi enää 
halutulla tavalla, koska pitkän palvelusajan 
suorittamiseen ei olisi enää tarpeeksi haluk-
kuutta. Koska neljässä kuukaudessa ei saada 
koulutetuksi sotilaalle kuin perustiedot, saat-
taisivat vaatimukset yleissotilaallisen ja kan-
salaiskasvatuksen lisäämisestä opetusohjel-
maan lisääntyä.

Siviilipalveluksen pituuden lyhentämis-
tä koskevat vaatimukset saattaisivat voimis-
tua, jos varusmiespalvelus lyhenee. Siviili-
palvelusta asepalvelusta parempana vaihto-
ehtona pitävät todennäköisesti tukevat pal-
veluajan lyhentämistä. Toisaalta moni si-
viilipalvelukseen aikaisemmin hakeutunut 
saattaisi valita varusmiespalveluksen, jos 
siitä olisi mahdollisuus suoriutua nykyistä 
lyhyemmässä ajassa. 

Olemme kuulleet työmme aikana väit-
teitä sekä tätä mallia vastaan että sen puo-
lesta. Edellä esitellyllä tavalla toteutettuna, 
tämä olisi suuri muutos asevelvollisuudessa. 
Mahdollisen muutoksen vaikutukset olisivat 
merkittäviä ja osin ennalta-arvaamattomia.  
Yhden käsityksen mukaan puolustuskyky 
nousisi, toisen mukaan taas laskisi. Olemme 
päätyneet kirjaamaan tähän raporttiin mal-
lia vastaan ja mallin puolesta esitettyjä näkö-
kantoja. Esitämme, että tätä asiaa tutkitaan 
vielä tarkemmin.  

”Parhaimmillaan PV hyötyy ja myös 
yksilö hyötyy, jos osaaminen tai 

pitkäaikainen ja pysyvä mielenkiinto 
otetaan huomioon koulutuksessa ja 

myöhemmin PV tehtävässä.” 
Lainaus maaliskuun 2010 keskustelusta www.

oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.

Siviiliosaamisen hyödyntäminen  

Varusmiehen siviiliosaamisen hyödyntämi-
nen on haasteellista, koska hänellä ei vielä 
varusmiesvaiheessa yleensä ole erityisosaa-
mista. Erityisosaamisen ja asevelvollisen 
omien toiveiden huomioon ottaminen pa-
rantaisi yksilön motivaatiota ja hyödyttäisi 
puolustusvoimia nykyistä enemmän.

Tietojärjestelmiä kehittämällä on pa-
rannettava mahdollisuutta saada entistä 
paremmin selville yksilön toiveet, suunni-
telmat ja kyvyt. Tällöin erityisosaamisen 
hankkimista suunnittelevalle asevelvolli-
selle voitaisiin jo kutsuntavaiheessa tarjota 
mahdollisuutta opiskella ensin korkeakou-
lussa ja hankkia osaamista. Henkilö saapui-
si erityisosaajana varusmiespalvelukseen. 
Jos hän menestyy hyvin peruskoulutuskau-
della, hänelle voitaisiin tarjota erikoiskurs-
sia Reserviupseerikoulussa. 

Tämä runsaan kuukauden mittainen 
erikoiskurssi Reserviupseerikoulussa an-
taisi näille akateemisen loppututkinnon 
osin tai kokonaan suorittaneille erikoi-
supseerin tarvitsemat perusteet. He pal-
velisivat loppupalvelusajan erikoisupsee-
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rikokelaina puolustusvoimissa oppien uut-
ta ja antaen myös puolustusvoimille hyö-
tyä erikoisosaamisestaan. Näitä erikois-
osaajia voisivat olla muun muassa tekni-
sen koulutuksen saaneet tietoturva-asian-
tuntijat ja tietotekniikan asiantuntijat, ke-
mistit ja kauppatieteilijät. Nykyisin muu-
tamia poikkeuksia lukuun ottamatta vain 
pappien, farmaseuttien ja lääkäreiden eri-
koisosaamista voidaan varusmiespalveluk-
sen aikana hyödyntää tehokkaasti. Näille 
erikoiskurssin suorittaneille voisi olla hei-
dän omaa erikoisalaansa osoittava upsee-
rioppilaan, upseerikokelaan tai upseerin 
arvomerkki. Näin he erottuisivat varsinai-
sen täysipitkän reserviupseerikurssin suo-
rittaneista.

Kaikille erityisosaajille ei tarvitse an-
taa erikoisupseerin koulutusta. Puolustus-
voimien tulisi muutenkin hyödyntää va-
rusmiesten osaamista nykyistä enemmän 
ja käyttää heitä erityisosaamista vaativissa 
tehtävissä. Näitä tehtäviä ovat muun mu-
assa erilaiset web-pohjaiset tehtävät. Eri-
koisosaamista edellyttävät tehtävät voisi-
vat olla internetpohjaisessa tietojärjestel-
mässä ja varusmiehet voisivat hakea näihin 
tehtäviin. Tämä motivoisi sekä varusmies-
tä että hyödyttäisi puolustusvoimia. Samalla 
henkilö sitoutuisi nykyistä paremmin myös 
poikkeusoloissa erikoistehtävään. 

Ulkosuomalaiset 

Vuonna 2009 Suomesta ulkomaille muutti 
yli 12  000 henkilöä ja Suomeen muutti va-
jaat 27  000 henkilöä, joten nettomuuttoa 
Suomeen kertyi vajaat 15  000 henkeä. Ase-
velvollisuuslain mukaan henkilö, jolla on 
kahden valtion kansalaisuus ja jonka tosi-
asialliset henkilökohtaiset siteet ovat muual-
le kuin Suomeen, voidaan jättää kutsumatta 
kutsuntaan ja määräämättä palvelukseen tai 
vapauttaa palveluksesta hakemuksen perus-
teella. Lisäksi asevelvollinen voidaan vapaut-
taa varusmiespalveluksesta toisessa valtiossa 
suoritetun palveluksen perusteella. Tämä ei 
kuitenkaan koske niitä, joilla on pelkästään 
Suomen kansalaisuus.   

Suomen kansalaisia, jotka ovat pitkään 
pysyvästi asuneet ulkomailla, ei ole järke-
vää käskeä varusmiespalvelukseen Suo-
meen. Heitä ei sijoiteta sodan ajan orga-
nisaatioihin koulutuksen jälkeen, jos ko-
tipaikka on ulkomailla. Tässä mielessä ky-
seessä on puolustusvoimien sodan ajan suo-
rituskyvyn kannalta hukkainvestointi. Yh-
teydensaanti ulkosuomalaisiin on usein li-
säksi vaikeaa, koska he eivät ole päivittäneet 
asuinpaikkatietojaan väestökirjanpitäjälle. 
Ulkomailta Suomeen varusmiespalvelusta 
suorittamaan tulevia on nykyisin noin 100 
- 150 henkilöä vuodessa. Heille  maksetaan 
tulomatka ja menomatka. Näiden lisäksi 
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Euroopassa Suomen ulkopuolella vakitui-
sesti asuva varusmies saa kahdesta neljään 
ilmaista lomamatkaa palvelusajasta riippu-
en. Euroopan ulkopuolella vakituisesti asu-
va saa vastaavasti yhden tai kaksi ilmaista 
lomamatkaa. Näistä matkoista puolustus-
voimille aiheutuu nyt noin 150  000 euron 
matkakulut vuosittain. Lisäksi matkojen ti-
laaminen, lippujen kirjoittaminen ja hallin-
nollinen työ vaatii puolustusvoimissa arvi-
olta yhden henkilötyövuoden. Monen ulko-
mailta palveluksen tulevan suomen ja ruot-
sin kielen taito on niin huonoa, että se aihe-
uttaa koulutuksessa haasteita vaaratilantei-
den välttämiseksi. Toisaalta muista kulttuu-
reista tulevat monipuolistavat myönteisessä 
mielessä varusmiesjoukkoa.  

Väestön entistä suuremman liikkuvuu-
den takia ulkomailla asuvien Suomen kan-
salaisten lukumäärä kasvanee hiukan tule-
vaisuudessa, joten työmäärä kasvaa ja mat-
kakulusumma kasvaa.  Tuoreen tutkimuk-
sen mukaan moni ulkomailla asuva asevel-
vollinen pitää varusmiespalvelusta enem-
män oikeutena kuin velvollisuutena. Va-
rusmiespalveluksella eräällä tavalla lunas-
tetaan suomalaisuus. Tämän takia kan-
sainvälisen yrityksen palveluksessa olevan 
ja pitkään ulkomailla asuneen suomalaisen 
lapsi saattaa haluta suorittaa varusmiespal-
veluksen Suomessa ja heillä tulee myös olla 
oikeus siihen. 

”En tuntis itteeni niin suomalaisena, jos mä en ois käyny, 
käynyt inttiä. Ja sitt mä otin tän koko paketin”. 

Lainaus ulkomailta Suomeen tulleen henkilön lausahduksesta kirjassa 
Tasa-arvoinen turvallisuus, s. 157.
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Siviilipalvelus

Tehtävänämme ei varsinaisesti ole ottaa 
kantaa siviilipalvelukseen. Siviilipalve-
luksen kehittäminen on työ- ja elinkein-
oministeriön vastuulla, ja siitä on annettu 
selkeä tehtävä valtioneuvoston turvalli-
suus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa.  
Siviilipalvelus on kuitenkin yksi tapa suo-
rittaa asevelvollisuus ja sivuaa olennaises-
ti työtämme. 

Siviilipalvelukseen hakeutuu vuosittain 
noin 7 % miespuolisesta ikäluokasta. Kut-
sunnoissa siviilipalveluksen hakeutuu noin 
2 %, ja myöhemmin sinne hakeutuu noin 5 
% miespuolisesta ikäluokasta. Määrä on py-
synyt samalla tasolla 1990-luvun alkuvuo-
sista lähtien, jolloin luovuttiin vakaumuk-

sen tutkimisesta.  Siviilipalvelusjärjestelmää 
tuntevilta saamamme tiedon mukaan sivii-
lipalvelukseen hakeutuu vakaumuksen ta-
kia vain pieni osa. Suurimmalla osalla syy-
nä on halu valita elämäntilanteeseen sopiva 
vaihtoehto.

Siviilipalveluskeskuksen majoituskapasi-
teetti Lapinjärvellä on 250 paikkaa. Käytän-
nössä koulutuksessa on noin 150 siviilipalve-
lusmiestä ja muutama nainen kerrallaan 28 
päivän mittaisella kurssilla. Sen jälkeen si-
viilipalveluksen suorittavat menevät 11 kuu-
kauden mittaiseen työpalveluun. Noin 50 si-
viilipalvelusmiestä eli vajaa 30 % siviilipalve-
lusmiehistä ei mene työpalveluun lainkaan, 
vaan jää siviilipalveluskeskukseen. Suurin 
syy tähän on se, etteivät he halua mennä työ-
palvelukseen.

Kuva 4. 
Siviilipalvelukseen hakeutuminen kutsuntaikäluokasta. Lähde: Pääesikunta.  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kutsuntojen jälkeen 5,3 5,5 5,9 5,4 5,6 5,2 5,5 5,5 5 4,8 5

Kutsunnoissa 1,9 2 2,1 2 1,8 1,9 2 2,3 2,1 2,3 2
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 Kesken varusmiespalveluksen siviilipal-
velukseen hakeutuva saa nykyisin varautua 
odottamaan noin vuoden ennen kuin hän 
pääsee jatkamaan palvelustaan. Osa ase-
velvollisista käyttääkin siviilipalvelukseen 
siirtymistä lykätäkseen asevelvollisuutensa 
suorittamista. Kaikkien kannalta olisi pa-
rasta, jos siviilipalveluksen voisi aloittaa sa-
man tien aseellisen palveluksen keskeyty-
misen jälkeen. Tämä olisi yksilön kannal-
ta paras ratkaisu, koska hän on varusmies-
palvelukseen tullessaan valmistautunut ole-
maan poissa töistä tai opiskelemasta. Yh-
teiskunnan näkökulmasta tällöin vältetään 
myös turha poissaolo työmarkkinoilta tai 
opiskelemasta. 

Kotiin siirtämisen sijaan henkilö siirtyi-
si suoraan siviilipalveluskeskukseen, jos-
sa hänet peruskoulutuksen jälkeen sijoi-
tetaan yhteiskunnan kriisivalmiuksia tu-
keviin työtehtäviin. Samalla motiivi sivii-
lipalveluksen valitsemiseen vain siksi, että 
henkilö haluaa välittömästi kotiin, poistui-
si ja järjestely olisi myös muuten tehokas 
niin yhteiskunnan kuin yksilönkin kan-
nalta. Ennen siviilipalveluksen aloittamis-
ta tulisi selvittää, ettei siirtymisen taustal-
la ole esimerkiksi mielenterveydellisiä syi-
tä tai muita ongelmia. Tavoitteen saavutta-
minen vaatii nykyistä tiiviimpää yhteistyö-
tä puolustusministeriön ja työ- ja elinkein-
oministeriön välillä.

Teetimme siviilipalveluskeskuksessa tut-
kimuksen, jossa tutkittiin kesä-, heinä- ja 
elokuussa 2010 siviilipalveluksensa aloitta-
neiden mielipiteitä. Tutkimukseen osallistui 
373 siviilipalveluksen aloittajaa. Varusmies-
palveluksen keskeyttäneitä vastaajia näistä 

oli 76 henkilöä. Varusmiespalveluksen kes-
keyttäneistä 47 % oli sitä mieltä, että siviili-
palveluksen pitäisi alkaa heti varusmiespal-
veluksen keskeyttämisen jälkeen ja 53 % piti 
taukoa varusmiespalveluksen keskeytymi-
sen ja siviilipalveluksen välillä hyvänä. Lä-
hes kaikki siviilipalvelukseen siirtyneet va-
rusmiespalveluksen keskeyttäjät olivat sitä 
mieltä, ettei varusmiespalveluksen keskeyty-
misen ja siviilipalveluksen alkamisen välisen 
tauon pituudella olisi ollut vaikutusta kes-
keyttämispäätökseen ja siviilipalvelukseen 
hakeutumiseen.

Varusmiespalvelus tarvitsee toimiakseen 
rinnalle toimivan siviilipalveluksen. Siviili-
palvelusmiesten nykyistä tarkoituksenmu-
kaisempaa ja tehokkaampaa käyttöä tulisi 
lähteä ratkaisemaan sitä kautta, että selvitet-
täisiin, millä aloilla olisi hyödyllistä käyttöä 
siviilipalvelusmiehille. Käyttöä näyttäisi ole-
van  tulevaisuudessa monella alalla työvoi-
mapulan takia. Näitä aloja ovat muun mu-
assa vanhusten hoito, terveydenhuolto sekä 
opetusalan aputehtävät. Siviilipalvelusta pi-
täisi kehittää myös yhteiskunnan kriisival-
miuksia tukevaan suuntaan.

TNS Gallupilla teetetty tutkimus osoitti, 
että enemmistö henkilöstöjohdosta pitää va-
rusmiespalvelusta siviilipalvelusta parempa-
na vaihtoehtona. Mitä suurempi työyksikkö 
on, sitä suopeammin siviilipalvelukseen suh-
tauduttiin. Noin kolmasosalle työnantajista 
ei ollut merkitystä sillä, oliko henkilö suorit-
tanut varusmiespalveluksen vai siviilipalve-
luksen.
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Toimenpidesuositus Avainperusteet
Keskeiset
Koulutetaan koko miespuolinen palveluskel-
poinen ikäluokka.

Valikoivuus ei toimi. Sodan ajan joukkomäärän takia koulutukseen 
tarvitaan koko miespuolinen ikäluokka. Saadaan erityisosaajia tar-
vittaviin tehtäviin.

Kohdennetaan henkilöstöä varusmieskoulu-
tusta antaviin perusyksiköihin. 

Varusmieskoulutusta antavissa yksiköissä on vähän kouluttajia ja 
koulutuskokoonpanot ovat suuret.

Selvitetään mahdollisuudet siirtyä osin neljän 
kuukauden palvelusaikaan taloudellisen liik-
kumavaran saavuttamiseksi.

Joukkotuotanto keskittyy operatiivisten joukkojen kouluttamiseen 
arvokkaalla kalustolla. Tärkeintä kalustoa kuluu koulutuskäytös-
sä. Taloudellista liikkumavaraa ei ole, mikä näkyy muun muassa tär-
keimpien joukkojen kertausharjoitusten vähäisenä lukumääränä. 
Varusmiespalveluksen lyhentäminen on yksi mahdollisuus taloudel-
lisen liikkumavaran luomisessa.

Otetaan asevelvollisen erityisosaaminen ja toi-
veet entistä paremmin huomioon selvittämällä 
urasuuntautuminen etukäteen sekä osaamisen 
kehittyminen reservin aikana. Käytetään va-
rusmiehiä nykyistä enemmän erityisosaamista 
vaativissa tehtävissä. Koulutetaan erityisosaajia 
reservinupseereiksi erikoiskursseilla.

Asevelvollisen erityisosaamista ja tulevaa ammatillista suuntautu-
mista ei oteta riittävästi huomioon. Tämä vähentää yksilön motivaa-
tiota sekä jättää osaamispotentiaalia hyödyntämättä.

Muut
Lyhennetään varusmiespalveluksen kestoa 
noin kahdella viikolla siten, että kotiutumis-
päivät ovat ennen juhannusta ja joulua.

Koulutusrytmi on tiivis, saapumiserien välissä ei ole taukoa, eikä 
palautteen analysointiin ja koulutuksen kehittämiseen jää aikaa. 

Vapautetaan henkilö, joka on yhtäjaksoisesti 
asunut ulkomailla täytettyään 12 vuotta,  
hänen omasta anomuksestaan asevelvollisuu-
desta.

Ulkomailla pysyvästi asuvia ei sijoiteta sodan ajan kokoonpanoi-
hin ja heidän matkoistaan tulee puolustusvoimille kustannuksia niin 
matkalippujen hankinnassa kuin henkilötyövuosien kautta matkojen 
järjestelyissä.

Uudistetaan siviilipalvelus.  Perustetaan ulko-
puolinen työryhmä, jolta voidaan edellyttää 
rohkeutta arvioida siviilipalvelusjärjestelmää 
osana laajaa kokonaisuutta ja tarvittaessa eh-
dottaa merkittäviä uudistustoimia (TEM).

Siviilipalveluksesta ei saada tällä hetkellä kaikkea sitä yhteiskunnal-
lista hyötyä, jota siitä voisi saada.  

Selvitetään mahdollisuudet siirtyä siviilipalve-
lukseen suoraan varusmiespalveluksesta, mi-
käli henkilö haluaa varusmiespalveluksen ai-
kana siirtyä siviilipalvelukseen (PLM ja TEM).

Siviilipalvelusta käytetään asevelvollisuuden suorittamisen lykkää-
miseen, koska siviilipalvelus ei ala välittömästi varusmiespalveluk-
sen keskeyttämisen jälkeen. Henkilö on varusmiespalvelukseen tul-
lessaan myös valmistautunut olemaan poissa töistä tai opiskelemasta. 
Yhteiskunnan näkökulmasta tällöin vältetään myös turha poissaolo 
työmarkkinoilta tai opiskelemasta.

Selvitetään, voidaanko yhdeksän kuukauden 
palvelusajasta luopua kokonaan.

Yhdeksän kuukauden palvelusaika on huono opintojen ja työelämän 
kannalta, koska kotiutuminen on huhtikuussa tai lokakuussa. Kotiut-
tamisjärjestelyt lisäävät myös joukko-osastojen toiminnan hektisyyttä.
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3.3  Naisten osallistuminen

Tasa-arvotietoisuus lisääntyy koko ajan suo-
malaisessa yhteiskunnassa. Vaikka tänä päi-
vänä yleisesti hyväksytään vain miehiä 
koskeva asevelvollisuusjärjestelmä, keskuste-
luun on jo noussut vaatimuksia naisia kos-
kevasta asevelvollisuudesta ja pakollisen ase-
velvollisuuden poistamisesta miehiltä.

Viime vuosina noin 500 naista on vuosit-
tain hakeutunut suorittamaan naisten vapaa-
ehtoista asepalvelusta. Vuosittain noin 400 

naista aloittaa vapaaehtoisen asepalveluksen 
ja noin 300 suorittaa sen loppuun asti. Nai-
sista siis noin 25 % keskeyttää palveluksen. 
Nainen voi keskeyttää varusmiespalveluksen 
ilmoituksellaan 45 ensimmäisen palveluspäi-
vän aikana. Näin tekee vajaa 20 % naisista. 
Toisaalta palvelukseen loppuun asti suoritta-
vista naisista noin 70 % suorittaa johtajakou-
lutuksen, jossa kriteerit ovat naisille ja mie-
hille samat.

”Jos asevelvollisuudella halutaan vaikuttaa positiivisesti kansalaisiin, niin olisi 
aiheellista laajentaa se naisiakin koskevaksi kansalaisvelvollisuudeksi. 

Kaikkien ei tarvitsisi mennä nimenomaan armeijaan, mutta se ei myöskään olisi enää 
ensisijaisesti miehille (eikä miestenkään odotettaisi menevän oletusarvoisesti juuri asepalvelukseen). 
Tällä tavoin voitaisiin lieventää ammattien jakautumista sukupuolittain, kun toisaalta miehen malli 

muuttuisi ja  entistä useammat naiset saisivat kokemusta ei-perinteisistä töistä. 
Samalla maanpuolustusvastuun ymmärrettäisiin entistä paremmin kuuluvan kaikille. 

Se edistäisi naisten osallistumista maanpuolustukseen ja sitä koskevaan 
päätöksentekoon ja keskusteluun.” 

Lainaus huhtikuun 2010 keskustelusta www.oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.

Kuva 5. 
Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuneet. Lähde: Pääesikunta.
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Puolustusvoimat ei tällä hetkellä erityisen 
aktiivisesti houkuttele nuoria naisia suoritta-
maan vapaaehtoista asepalvelusta. Tähän lie-
nee osasyynä se, ettei puolustusvoimat tar-
vitse lisää varusmiespalvelusta suorittavia. 
Miespuolinen ikäluokka riittää sodan ajan 
joukkojen tuottamiseen niihin joukkoihin, 
jotka voidaan tulevaisuudessa varustaa tar-
koituksenmukaisella tavalla. 

Palvelukseen hakeutuminen vaatii naisilta 
aktiivista tiedon etsimistä ja osin juuri tämän on 
katsottu auttavan motivoituneiden naisten va-
likoitumista palvelukseen. Tämä ei kuitenkaan 
mielestämme tuota puolustusvoimien kannalta 
parasta tulosta. Hyväkuntoiset ja mahdollisesti 
hyvinkin maanpuolustustahtoiset, mutta myös 
muualla elämässä aktiiviset nuoret naiset jättä-
vät mahdollisesti kokonaan hakematta palve-
lukseen. Varsinkin, kun nuorison palvelusmoti-
vaatio tukeutuu yhä enemmän yksilöllisiin mo-
tiiveihin, ei parhaimmistoa naisista saada suorit-
tamaan varusmiespalvelusta ilman ajanmukai-
sen tiedon levittämistä. 

Käytyjen keskusteluiden perusteella viran-
omaiset toivovat naisten määrää lisättävän 
poliisissa, rajavartiolaitoksessa ja kriisinhal-
linnassa. Koska naisten vapaaehtoisen asepal-
veluksen suorittaminen lisää todennäköisyyt-
tä hakeutua esimerkiksi poliisin tehtäviin ja 
on jopa vaatimuksena rajavartiolaitoksen teh-
täviin, olisi naisten vapaaehtoisen asepalve-
luksen yleistymisellä viranomaisten näkökul-
masta selkeitä myönteisiä vaikutuksia. 

Erilaisuus lisää organisaation vahvuut-
ta. Naisten lukumäärän lisäämisellä voisi olla 
myönteisiä vaikutuksia puolustusvoimien kult-
tuuriinkin. Varusmiesten tasolla kulttuuri-
muutosta edesauttaa ja tehokkuutta lisää myös 
se, että vapaaehtoisen palveluksen suoritta-
vat naiset yrittävät parhaansa, jotta pärjäisivät 

miesten joukossa ja miehet puolestaan yrittävät, 
jotta naiset eivät olisi parempia. Naisten tulon 
vaikutuksia varuskuntaan tulee tutkia. Oletam-
me, että naisten tulo varuskuntiin niin ammat-
tisotilaiksi kuin varusmiehiksi on parantanut il-
mapiiriä. Näkemyksemme mukaan puolustus-
voimien tulee saada palvelukseen ikäluokan pa-
ras aines sukupuolesta riippumatta.

Informaation jakaminen sekä naisille että 
miehille on aloitettava hyvissä ajoin. Apuna 
voisi toimia esimerkiksi ajankohtainen nuo-
rille suunnattu, ja nuorten maailman tavoit-
tava infopaketti. Infopaketti lähetettäisiin luo-
tavan asevelvollisen tietojärjestelmän kaut-
ta koko ikäluokalle - miehille ja naisille - hei-
dän täyttäessään 16 vuotta. Samalla voitai-
siin antaa uraohjausta ja tietoa ammattisoti-
laan työstä. Nainen vastaisi tietojärjestelmäs-
sä, onko hän kiinnostunut suorittamaan nais-
ten vapaaehtoisen asepalveluksen tai osallis-
tumaan kutsuntoihin, johon vapaaehtoisilla 
naisilla niin ikään olisi oikeus tulla. Pidämme 
hyvänä tämän edellä kuvatun internetkutsun-
nan pakollisuutta naisille yhteiskunnallisista 
syistä (katso luku 4.1). 

Lisäksi puolustusvoimat voisi tarjota pe-
ruskoulujen yläasteen yhteiskuntaopin tun-
nille puolustusvoimien edustajaa. Tässä voi-
taisiin käyttää hyväksi myös aktiivisia palve-
luksen käyneitä tai varusmiespalveluksessa 
olevia nuoria miehiä ja naisia. 

Naisten vapaaehtoisesta asepalvelukses-
ta kertovia nettisivuja tulee päivittää ja uudis-
taa. Tiedon on oltava totuudenmukaista, jotta 
naiset voisivat arvioida, sopiiko palvelus heille. 
Koska varusmiehenä olleita naisia on suhteelli-
sen vähän, nuorten naisten on vaikea saada tie-
toa palveluksesta toisilta naisilta. Myös väljät 
suositukset siitä, mitä olisi kyettävä tekemään 
niin fyysisesti kuin henkisestikin eri tehtävissä, 
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voisivat auttaa. Nuorille naisille on tarjottava 
lisäksi informaatiota yleisesti naisten vapaaeh-
toisesta asepalveluksesta ja sotilasurasta, sivii-
li- ja sotilaallisista rauhanturvatehtävistä sekä 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen toiminta- ja 
kouluttautumismahdollisuuksista.

Kriteerejä eri tehtäviin tulee selvittää entis-
tä paremmin. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla 
internetkyselyyn liitettävä kysymyssarja, jol-
la selvitettäisiin muun muassa motivaatiota, 
kuntoa, tulevaisuuden suunnitelmia ja kiin-
nostuksen kohteita. Näiden perusteella tieto-
koneelta saisi esityksiä muun muassa mah-
dollisesta joukko-osastosta, koulutushaarasta 
ja kunto-ohjeita.

Asepalvelusta edeltävästä ennakkoterveys-
tarkastuksesta saataisiin vielä suurempi yhteis-
kunnallinen hyöty, jos ne laajennettaisiin osa-
na kutsuntoja koskemaan myös naisia. Samal-
la voitaisiin antaa valistusta terveellisistä elä-
mäntavoista. Puolustusvoimilla ei ole tähän 
tarvetta eikä rahoitusta, mutta yhteiskunnalli-
sen vaikuttavuuden lisäämiseksi tämä olisi yksi 
mahdollisuus. Tällöin terveystarkastukset olisi 
koordinoitava kouluterveydenhuollon kanssa 
siten, ettei tule turhia päällekkäisiä tarkastuk-
sia. Naisten lääkärintarkastuksesta aiheutui-
si vajaan kahden miljoonan euron lisäkustan-
nukset vuosittain.

Nykyinen naisten valintatilaisuus on hyvä, 
koska siellä on riittävästi aikaa haastatella ja 
antaa ohjeita vapaaehtoiseen asepalvelukseen 
hakeutuvalle. Näkisimme, että myös miehiä 
koskevien kutsuntojen tulee olla sellaiset, että 
henkilökohtaisessa haastattelussa olisi hiu-
kan enemmän aikaa keskustella varusmiehek-
si tulevan kanssa. Liukuhihnamentaliteetti ei 
ole kenenkään etu. Naiset maksavat itse en-
nakkoterveystarkastuksestaan samalla tavalla 
kuin miehet maksavat itse hakiessaan puolus-

tusvoimien vapaaehtoisiin erityistehtäviin. 
Ennakkoterveystarkastuksen tulee olla myös 
naisille maksuton.

Naisten vapaaehtoisiin kutsuntatilaisuuk-
siin voitaisiin tarvittaessa niiden osalta, jot-
ka eivät suorita naisten vapaaehtoista asepal-
velusta, liittää 2 - 3 viikkoa kestävä vapaaeh-
toinen turvallisuuskoulutus, mikäli yhteis-
kunnan tarve niin edellyttää. Koulutusta voi-
taisiin hyödyntää myös varusmiespalvelusta 
suorittamattomien miesten koulutuksessa. 
Turvallisuuskoulutus keskittyisi yhteiskun-
nan varautumisen ja arjen turvallisuuteen 
liittyvien tietojen ja taitojen vahvistamiseen. 

Turvallisuuskoulutus voitaisiin toteut-
taa vapaaehtoistoimijoiden, kuten Naisten 
Valmiusliiton, ja viranomaisten, esimerkik-
si aluehallintovirastojen yhteistyönä. Se voi-
taisiin toteuttaa intensiivikurssina varuskun-
nissa niissä maakunnissa, joissa varuskunta 
on mielekkäiden kulkuyhteyksien päässä ja 
varuskunnalla on resursseja ottaa naiset vas-
taan. Elämäntilanteiden takia kursseja pitäi-
si järjestää 2 - 4 vuodessa. Vaihtoehtoises-
ti koulutus voitaisiin järjestää viikonloppu-/
iltakoulutuksena oppilaitosten tiloissa. Täl-
löin majoituskustannukset poistuvat, mut-
ta matkustuskustannukset lisääntyvät. Kou-
lutus voisi ajoittua noin vuoden ajanjaksolle.

Kannatamme ajatusta, että työelämäs-
sä olevien naisten osallistumista naisten va-
paaehtoiseen maanpuolustustoimintaan tu-
etaan. Nykyisin naisten osallistuminen va-
paaehtoiseen maanpuolustustoimintaan vaa-
tii valitettavan usein vapaiden ja lomapäivien 
käyttöä. Esimerkiksi alueelliset maanpuolus-
tuskurssit tulisi nivoa uuteen järjestelmään 
siten, että naisten osallistuminen vapaaeh-
toisjärjestön edustajana olisi tasa-arvoista 
asevelvollisiin verrattuna.  
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Taulukko 5. Naisten turvallisuuspalveluskoulutuksen esimerkinomainen sisältö

1. viikko: 
Arjen turvallisuus

2. viikko: 
Häiriötilanteisiin varautuminen

3. viikko: 
Toiminta poikkeusoloissa

•	Hätäensiapu
•	Kodin turvallisuus, kotivara
•	Tapaturmien ehkäisy
•	Alkusammutus ja tulen käsittely
•	Kriisinkestokykyyn vaikuttavat 

tekijät ja niiden vahvistaminen
•	Toiminta onnettomuustilanteessa
•	Katuturvallisuus
•	Lähisuhdeväkivalta ja 

päihteiden ongelmakäyttö 
turvallisuushaasteena

•	Liikenneturvallisuus
•	Tietoturvallisuus
•	Suunnistus- ja maastotaidot
•	Liikkuminen vesistöillä kesällä ja 

talvella
•	Matkailuturvallisuus
•	Vapaaehtoinen 

maanpuolustuskoulutus ja 
järjestötoiminta

•	Yhteiskunnan valmius ja 
varautuminen, lainsäädäntö

•	Kunnan varautuminen
•	Kansalaisen toiminta 

häiriötilanteissa
•	Suuronnettomuudet ja teknisten 

rakenteiden häiriöt
•	 Johto ja vastuut häiriötilanteissa
•	Kriisiviestintä
•	Väestönsuojelu
•	Toimijat ja palvelujärjestelmät 

(kunta, seurakunta, järjestöt ja 
elinkeinoelämä)

•	Viranomaisten tehtävät ja 
valtuudet poikkeusoloissa

•	Turvallisuuspolitiikka
•	Sotilaallinen maanpuolustus

Toimenpidesuositus Avainperusteet
Keskeiset

Säilytetään varusmiespalvelus vapaaehtoisena naisille. 
Jaetaan etukäteisinformaatio varusmiespalveluksesta 
kaikille nuorille (naiset ja miehet) ja parannetaan nais-
ten mahdollisuutta saada netin kautta tietoa naisten va-
paaehtoisesta asepalveluksesta. Naiset osallistuvat inter-
netkutsuntoihin ja vapaaehtoiset naiset voivat osallistua 
kuntakutsuntaan miesten mukana. Ennakkoterveystar-
kastus on naisillekin maksuton. 

Miespuolinen ikäluokka riittää sodan ajan joukkojen 
tuottamiseen niihin joukkoihin,  joita on varaa varustaa. 
Informaation lisäämisellä tuetaan naisia hakeutumaan 
varusmiespalvelukseen ja vapaaehtoiseen maanpuolus-
tustyöhön. Nykyisin palvelukseen hakeminen vaatii nai-
silta aktiivista tiedon etsimistä. Naiset joutuvat mak-
samaan ennakkoterveystarkastuksista, mutta miehille 
tarkastus on ilmainen.

Muut
Tuetaan työelämässä jo olevien naisten osallistumista naisten 
vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan niin, että vapaaeh-
toisjärjestöjen edustajat rinnastetaan muuhun maanpuolus-
tustyöhön (vrt kertausharjoitus).

Nykyisin naisten osallistuminen vapaaehtoiseen 
maanpuolustustoimintaan vaatii vapaiden ja 
lomapäivien käyttöä.
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Muiden viranomaisten 
tukeminen

Muut yhteiskunnan turvallisuudesta vas-
taavat viranomaiset, kuten esimerkiksi po-
liisiviranomaiset ja pelastusviranomaiset, 
ovat mitoittaneet organisaationsa yhteis-
kunnan riskien mukaisesti. Nämä joka-
päiväiset tehtävät valmistaudutaan hoita-
maan jo normaalioloissa olemassa olevilla 
resursseilla. Tarvittaessa poliisiviranomai-
set, pelastusviranomaiset ja rajaviranomai-
set saavat lisäresursseja virka-apumenette-
lyn kautta puolustusvoimilta. 

Puolustusvoimat antaa virka-apua muil-
le viranomaisille, kun näiden omat voima-
varat ovat tilanteeseen nähden riittämättö-
mät.  Muita viranomaisia tuetaan noin 500 
kertaa vuodessa.

Puolustusvoimilla on runsaasti sellaista 
materiaalia ja osaamista, jota ei valtion talou-
den kannalta ja päällekkäisyyksien välttämi-
seksi ole tarkoituksenmukaista hankkia muil-
le hallinnonaloille. Esimerkiksi panssaroidut 
miehistönkuljetusajoneuvot ovat sellaisia, joi-
ta poliisi joskus tarvitsee, mutta poliisin ei 
näitä kalliita välineitä kannata hankkia, koska 
niitä voi puolustusvoimilta lainata.  

Varusmiesten tai reserviläisten käyttö tu-
lee kyseeseen tehtävissä, joissa asevelvollisil-
le ei aiheudu vaaraa. Ammattisotilaat vas-
taavat vaativista virka-aputehtävistä. Yhteis-
kunnan kannalta asevelvollisuus tarjoaa krii-
sitilanteissa halvan vaihtoehdon auttaa vaati-
vassa paljon miestyövoimaa vaativassa tilan-
teessa. Varusmiehille soveltuvia virka-apu-
tehtäviä ovat esimerkiksi alueen eristäminen 
erilaisissa onnettomuustilanteissa, kadon-
neiden henkilöiden etsiminen, öljytuhojen 
siivoaminen ja suurten tilaisuuksien turval-
lisuusjärjestelyt, kuten MM-kilpailut, Etyj-
kokoukset, EU-huippukokoukset ja merkit-
tävät valtiovierailut Suomeen.

Puolustusvoimat ylläpitää luetteloa virka-
apuun käytössä olevista resursseista. Haaste 
muiden viranomaisten tukemisen kannalta 
on lähinnä toimintavalmiusajassa. Osa vir-
ka-avusta saadaan nopeasti liikkeelle virka-
aikana, mutta virka-ajan ulkopuolella vii-
vettä tulee. Sen sijaan pitkäkestoiseen virka-
apuun puolustusvoimilla on hyvät mahdolli-
suudet. Nokian vesikriisi oli hyvä esimerkki 
puolustusvoimien antamasta pitkäaikaises-

3.4  Muiden viranomaisten tukeminen ja kansainvälinen  
 sotilaallinen kriisinhallinta

”Maakuntakomppaniat ovat juuri oikea ja 
sopiva organisaatio erinäisiin virka-aputehtäviin. 
Halukkaat, valveutuneet asevelvolliset liittyvät ja 

saavat tarvittavan koulutuksen.” 
Lainaus huhtikuun 2010 keskustelusta www.oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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ta virka-avusta. Puolustusvoimilla oli tähän 
tilanteeseen tarvittavia vedenpuhdistusväli-
neitä, vesiastioita sekä työvoimaa.

Yhteiskunnan kriisivalmiuksien kannal-
ta asevelvollisille koulutetaan hyviä kan-
salaistaitoja, joista muutkin viranomaiset 
hyötyvät. Näitä ovat ensiaputaidot, alkus-
ammutustaidot sekä erätaidot. Kriisinhal-
lintakoulutus ja sotilaspoliisitaidot palvele-
vat suoraan poliisin tarpeita. Niissä opitaan 
taitoja, kuten esimerkiksi kohteen suojaus, 
etsintä, henkilösuojaus, vartiointi ja parti-
ointi, joita poliisi tarvitsee. Myös muu va-
rusmieskoulutus, kuten esimerkiksi aseen-
käyttö, partiointi ja vartiopalvelu, on polii-
sin ammatin kannalta hyödyllistä. Muiden 
viranomaisten näkökulmasta yhteiskunnan 
kokonaisvarautumisen näkökulmaa voi-
si laajentaa ainakin reservinupseereille. Re-
serviupseerikoulussa tulee olla oppitunti, 
jolla selvitettäisiin tuleville johtajille ja yh-
teiskunnallisille vaikuttajille yhteiskunnan 
kokonaisvarautumisen periaatteet. 

Asevelvollisuus on muille viranomaisille 
hyvä rekrytointikanava. Muun muassa mo-
net vapaaehtoisen asepalveluksen suoritta-
neet naiset ovat hakeutuneet poliiseiksi. Ra-
javartiolain mukaan ahvenanmaalaisia lu-
kuun ottamatta naisten vapaaehtoinen ase-
palvelus on edellytys naispuolisilta rajavar-
tijan tehtävään. Varusmiespalveluksen suo-
rittaneet on moneen kertaan seulottu, hei-
dän taidoistaan ja ominaisuuksistaan syn-
tyy kouluttajille hyvä kuva. Palvelustodistus 
ja sotilaspassi antavat muille viranomaisille 
mahdollisuuden todeta 6 - 12 kuukauden ai-
kana koeteltu kansalaiskunto. Kutsuntatilai-
suus sekä varuskunnassa tapahtuvat yhteisti-
laisuudet muiden viranomaisten kanssa ovat 
myös keino rekrytoida henkilöstöä muiden 

viranomaisten palvelukseen. Menettelytapa 
voisi olla sellainen, että muut viranomaiset 
esittelevät toimintaansa kutsuntojen ohessa 
omilla infopisteillään. Kutsuntojen uudista-
miseen palataan luvussa 4.1.

Muita viranomaisia ja yhteiskunnan ko-
konaisvarautumista voidaan asevelvolli-
suusjärjestelmällä myös tukea nykyistä te-
hokkaammin, kehottamalla asevelvolli-
sia hakeutumaan aktiivisen sijoitusajan jäl-
keen muiden viranomaisten, kuten kuntien 
varautumisorganisaation, poikkeusolojen 
organisaatioon ja vapaaehtoistoimintaan. 
Kuntien organisaatioihin tarvitaan noin 
85 000 henkilöä, joista 10 - 20 % on kunti-
en omaa henkilöstöä. Loput on koulutetta-
va muista kuin kuntien työntekijöistä. Uu-
den pelastuslain mukaan (valmisteilla) pe-
lastuslaitoksille tulee uusia vastuita kunti-
en varautumissuunnitelmien laatimisessa. 
Kuntien varautuminen on nykyisin kirja-
vaa. Pelastuslaitokset alkavat monessa kun-
nassa organisoida varautumista. 

Kunnat varaavat itse tarvitsemansa hen-
kilöstön poikkeusolojen organisaatioon-
sa. Mitään keskusrekisteriä ei ole, joten ko-
konaiskuvaa varautumisen tasosta ei ole ja 
tietämys on kunnilla itsellään. Esimerkiksi 
kuntien kehitteillä oleva palvelukeskus voisi 
toimia keskeisenä tahona, joka ottaisi tehtä-
väkseen koota valtakunnallisen varautumi-
sen keskusrekisterin. Tämä poistaisi päällek-
käisvarauksia ja selkeyttäisi kokonaisvarau-
tumisen kenttää. 

Kuntia ja pelastuslaitoksia voidaan infor-
moida siitä, että henkilöstöä vapautuu sodan 
ajan sijoituksen jälkeen heidän käyttöönsä. 
Yksi hyvä toimintamalli voisi olla sellainen, 
jossa asevelvollinen saa sodan ajan sijoituk-
sesta vapautuessaan tiedon asiasta. Samalla 
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häntä kehotetaan hakeutumaan muihin poik-
keusolojen organisaatioihin. Pelastuslaitos-
ten/kuntien nettisivuilla voisivat olla ne poik-
keusolojen organisaation tehtävät, joihin kai-
vataan henkilöä. Tällöin asevelvollisella oli-
si helpompi hakeutua hänelle sopivaan tehtä-
vään sodan ajan sijoituksen päättyessä. Nykyi-
sin hakumenettelyä ei ole käytössä. Julkista-
malla tehtävät hakuun lisätään asevelvollisen 
motivaatiota hänen saadessaan itse vaikuttaa 
siihen, mihin poikkeusolojen tehtävään hän 
tulee valituksi.  Tähän palataan luvussa 4.6.

Pelastuslaitokset voisivat myös kertoa toi-
minnastaan ja yhteiskunnan varautumises-
ta. Varuskuntien kanssa voitaisiin järjestää 
yhteisiä näytöksiä, joissa arjen turvallisuutta 
opetettaisiin tietoiskumaisesti (alkusammu-
tus, ajoneuvopalon sammutus, kansalaistai-
dot). Tällöin pelastuslaitokset voisivat kertoa 
tehtävistä, joihin kaivataan henkilöitä sodan 
ajan sijoituksen päätyttyä. 

Puolustusvoimat harjoittelee jo nykyään 
paljon yhteistyössä erityisesti poliisin, pe-
lastuslaitoksen ja rajavartiolaitoksen kans-
sa. Normaaliolojen häiriötilanteiden harjoit-
telussa muidenkin viranomaisten ottaminen 

mukaan harjoituksiin on selvitysryhmän 
mielestä kannatettavaa. Esimerkiksi monen 
viranomaisen väliset harjoitukset lisäisivät 
toistensa toiminnan ymmärrystä ja käsitystä 
yhteiskunnan kokonaisvarautumisen haas-
teista. Tähän toimintaan voisi luontevasti 
yhdistää vapaaehtoisen maanpuolustuskou-
lutuksen toimintaa.  

Asevelvollisuus tuottaa yhteiskunnan 
kannalta tietoja, jotka lisäävät turvallisuut-
ta. Muun muassa tieto turvallisuusriskihen-
kilöstä on valmisteilla olevan lain mukaan 
mahdollista luovuttaa poliisille. Poliisi tar-
vitsee tätä tietoa muun muassa myöntäes-
sään aseen hankkimislupia. Poliisin ja puo-
lustusvoimien välillä tulisi voida vaihtaa tie-
toja mahdollisimman joustavasti, mielenter-
veystiedot mukaan lukien. Jos jonkun varus-
miespalvelus on keskeytetty sen takia, että 
hän on turvallisuusuhka, poliisin tulisi saa-
da tästä tieto. Yksilönsuojan on väistyttävä 
yhteiskunnan turvallisuuden tähden. Suurin 
ongelma on mielenterveystietojen välittymi-
sessä viranomaiselta toiselle. Tätä tiedonvä-
litystä tulisi edelleen parantaa. Tähän ongel-
maan palataan luvussa 5.1.
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Kansainvälinen sotilaallinen 
kriisinhallinta

Asevelvollisuusjärjestelmän etuina ammat-
tiarmeijaan ovat henkilöstön korkeaa laatua 
edistävä laaja rekrytointipohja, monipuoli-
sen siviiliosaamisen hankkineet varusmies-
palveluksen suorittaneet reserviläiset sekä 
henkilöstön korkea sivistystaso ja motivaa-
tio. Asevelvollisuusjärjestelmä mahdollistaa 
myös kansainvälisessä koulutuksessa olevien 
varusmiesjoukkojen mahdollisuuden harjoi-
tella työvoimakustannusten näkökulmasta 
edullisesti. Kansainvälinen sotilaallinen krii-
sinhallinta tarjoaa mahdollisuuden hyödyn-
tää asevelvollisten monikulttuurista taustaa 
ja osaamista kriisinhallintajoukoissa. Suo-
malaisilla onkin kriisinhallinnassa hyvä mai-
ne ja suomalaisiin luotetaan.

Operaatiot ovat viime vuosina muuttu-
neet yhä vaativammiksi. Samalla kriisin-
hallintatehtävissä olevan henkilöstön luku-
määrä on vähentynyt noin 500 henkilöön. 
Kriisinhallintatehtävät ovat muuttuneet sen 
luonteisiksi, että niissä tarvitaan myös kykyä 
yhteiskunnan jälleenrakentamiseen. Reser-
viläisten siviilitausta ja osaaminen tuovat toi-
mintaan uudessa ympäristössä varmuutta ja 
rohkaisevat soveltamaan enemmän kuin am-
mattiarmeijan kaavamaiseen sotilaalliseen 
toimintaan tottuneet sotilaat. Soveltamista 
vaativia haastavia tilanteita tulee kriisinhal-
lintaoperaatioissa eteen usein. Myös asevel-
vollisuuden kautta tuotetun joukon toimin-
ta siviiliosapuolten kanssa on luontevampaa 
kuin ammattiarmeijan. 

Asevelvollisuusarmeija on haasteen edes-
sä taistelukokemuksessa sekä taistelukyvys-
sä verrattuna ammattiarmeijaan. Olemme 

kuulleet niiltä sotilailta, jotka lähtivät varus-
miespalveluksen jälkeen Afganistaniin krii-
sinhallintatehtäviin, että sotilaan perustai-
toja tulisi harjoitella nykyistä enemmän. Tä-
män takia asevelvollisten kouluttamisessa 
tulisi korostaa nykyistä enemmän esimerkik-
si aseenkäyttöä sovelletuissa tilanteissa.  

Pidämme naisten osallistumista kriisin-
hallintaoperaatioihin tarpeellisena.  Monet 
kriisinhallintatehtävät sisältävät taisteluteh-
tävien sijaan neuvotteluja, yhteiskunnan jäl-
leenrakentamista ja yhteyksien luomista ja 
ylläpitämistä paikallisen väestöön. Paikallis-
ten pitkään alueella eläneiden naisten kautta 
saa paljon tietoa, mutta heidän kanssaan voi 
monissa tapauksissa luontevasti keskustel-
la vain toinen nainen. Toisaalta on paikkoja, 
joissa naisten on vaikea toimia alueella val-
litsevien uskontoon perustuvien näkemysten 
takia. Fyysisenä perusvaatimuksena kaikille 
on sukupuolesta riippumatta se, että kykenee 
kantamaan/siirtämään haavoittuneen taiste-
lijaparinsa suojaan noin 300 metrin matkan. 
Tämä asettaa rajoitteita kansainväliseen krii-
sinhallintaan valittaville.
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Toimenpidesuositus Avainperusteet
Keskeiset

Kehitetään keskitetty henkilöiden varausrekis-
teri, jossa on muiden viranomaisten poikkeus-
olojen tehtävät (SM).

Muilla viranomaisilla ei ole keskitettyä 
poikkeusolojen tehtävien varaamisrekisteriä, 
joten kokonaiskuvaa varautumisen tasosta  
ei ole.

Muut

Parannetaan tiedonvälitystä eri viranomaisten 
välillä siten, että poliisiviranomainen saa halu-
tessaan tietoja turvallisuusriskihenkilöistä.

Turvallisuusriskihenkilöiden tietoja ei saa 
luovuttaa poliisiviranomaisille.

Laitetaan pelastuslaitosten ja kuntien internet-
sivuille tieto avoinna olevista poikkeusolojen 
organisaatioiden tehtävistä, joita reserviläiset 
voivat hakea (SM).

Kunnilla on lukuisia poikkeusolojen tehtäviä, 
joihin tarvitaan henkilöstöä. Tehtävistä ei ole 
helposti saatavilla tietoa. Reserviläistä motivoi-
si, jos hän voisi itse hakeutua muiden viran-
omaisten poikkeusolojen tehtäviin.

Lisätään reserviupseerikurssille oppitunti, jolla 
käsitellään yhteiskunnan kokonaisvarautumi-
sen periaatteita.

Yhteiskunnan kokonaisvarautumisesta ei 
anneta opetusta varusmiehille.

”Suomesta löytyy jo nyt maailman parhaimman ammattitaidon, 
motivaation ja puolueettoman asenteen omaava reservi sekä 
ammattisotilaat jotka osallistuvat mahdollisuuksien mukaan 

kansainväliseen toimintaan. Ei tätä voi juuri paremmin enää hyödyntää. 
Enempää rahaa tuohon toimintaan ei ole Suomesta tarpeen laittaa.” 

Lainaus toukokuun 2010 keskustelusta www.oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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Kehotetaan asevelvollisia hakeutumaan sodan ajan 
sijoituksen purkautumisen jälkeen muun yhteis-
kunnan poikkeusolojen organisaatioihin.

Asevelvollinen ei tiedä mahdollisuuksistaan toimia 
sodan ajan sijoituksen purkautumisen jälkeen 
muun yhteiskunnan varautumisen kannalta 
merkittävissä tehtävissä. Asevelvollisuus tuottaa 
paljon osaamista, josta on hyötyä poikkeusolojen 
tehtävissä myös muussa kuin puolustusvoimien 
organisaatiossa.

Kuva: Lehtikuva
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Tiivistelmä 

Asevelvollisuusjärjestelmän yhtenä perus-
kivenä ja toimivuuden edellytyksenä on se, 
että yksilö kokee asevelvollisuuden mielek-
kääksi. Mielekkyyttä voidaan parantaa mo-
nilla pienillä teoilla ja tavoilla. Varusmiehen 
ja reserviläisen näkökulmasta arkipäivän pe-
rusasioiden on oltava kunnossa, jotta asevel-
vollisuus säilyttää arvostuksensa.

Yhteiskunnassa ja yksilöiden valmiudessa 
on tapahtunut viime vuosina suuri muutos. 
Varusmiesten fyysinen kunto, maastossa sel-
viytymisen taidot sekä kyky sopeutua nope-
asti ulkoiseen kuriin ovat merkittävästi hei-
kentyneet. Toisaalta käsitys toimintaympä-
ristöstä, oppimiskyky, kyky käsitellä palau-
tetta sekä tietotekniset valmiudet ovat kehit-
tyneet. Perinteisten arvojen rinnalle on tullut 
yksilöllisyyttä korostavia arvoja. Varusmiehet 
toivovat palvelukselta mieleenpainuvia elä-
myksiä ja kokemuksia. Asevoimien teknisen 
kehityksen mukana varusmiesaineksen muu-
tos on mahdollisuus, jos varusmiesten osaa-
mista osataan käyttää tehokkaasti hyväksi.  
(Katso luku 4.2).

Kutsuntatilaisuus on yhteiskunnallinen 
mahdollisuus. Siinä tavoitetaan koko miespuo-
linen ikäluokka viimeisen kerran. Tätä mah-
dollisuutta tulee yhteiskunnan näkökulmasta 
hyödyntää nykyistä enemmän eri viranomais-
ten ja toimijoiden myönteisiä yhteiskunnalli-
sia tavoitteita palvelevaan suuntaan. Kutsun-
tajärjestelmää on muutettava siten, että tie-
totekniikan suomia mahdollisuuksia käyte-
tään nykyistä enemmän hyväksi. Koko ikä-
luokka - nuoret miehet ja naiset - tulee tavoit-

taa jo 16 - 17-vuotiaina. On kehitettävä ase-
velvollisen tietojärjestelmä, jolla kerätään pe-
rustietoa ikäluokasta. Nuorten erityisosaami-
nen ja toiveet tulee ottaa mahdollisimman hy-
vin huomioon. Asevelvollisuudesta annetta-
van ennakkoinformaation tulee olla nykyis-
tä laajempaa. Tiedon jakamisessa tietojärjes-
telmällä on suuri merkitys. Varuskunnissa tu-
lee järjestää avointen ovien päiviä. Ensimmäi-
sen palvelusviikon päätavoitteena on edel-
leen oltava sopeutuminen varuskuntaelämään. 
(Katso luku 4.1).

Varusmiehillä tulee olla mahdollisuus 
antaa rakentavaa palautetta myös negatiivi-
sista asioista. Ryhmänjohtajien koulutus ja 
asenne ovat avainasemassa toimintakulttuu-
rin muuttamisessa yksilöä motivoivampaan 
suuntaan. Suorituskykymittareita on kehitet-
tävä ja koulutusta on elävöitettävä simulaat-
toreilla. Puolustusvoimissa on rohkeasti ko-
keiltava erilaisia palkitsemis- ja motivaatio-
keinoja. Kaikille tulee palveluskelpoisuusluo-
kasta huolimatta olla motivoivaa tekemistä. 
Varusmiehille tehtäviä kyselyitä on kehitettä-
vä ja näiden kyselyiden tuloksia on käytettävä 
hyväksi toimintatapamallien kehittämisessä.  
(Katso luku 4.2).

Varusmiesten taloudellisia etuja on pa-
rannettava. Tämä on sitä tärkeämpää, mitä 
enemmän palvelusajat eriytyvät. Pitkiä pal-
velusaikoja tulee motivoida selkeillä talou-
dellisilla kannustimilla, jotta niihin on riit-
tävästi päteviä halukkaita. Näitä kehitettäviä 
kannustimia ovat päiväraha ja matkauudistus 
siten, että kaikki kotimaan lomamatkat ovat 

4. Yksilön motivaatio  
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ilmaisia. Näistä päivärahalla on suurin vai-
kutus palvelusmotivaatioon. Muita mahdol-
lisia kannustimia ovat varusmiespalveluksen 
lukeminen osaksi eläkeaikaa sekä veroetu.  
(Katso luku 4.3).

Varusmiespalvelus on nivottava osaksi 
elinikäistä koulutusjärjestelmää. Varusmies-
aikaisen koulutuksen sisältöä on kehitettä-
vä mahdollisuuksien mukaan yhdessä sivii-
lipuolen oppilaitosten ja toimijoiden kanssa, 
jotta korvaavuuksia varusmiesaikaisista suo-
rituksista voidaan hyväksilukea. Tämä pois-
taa turhaa päällekkäistä koulutusta ja sääs-
tää yhteiskunnan resursseja. Varusmiesaika-
na saavutetusta osaamisesta on saatava to-
distus, jossa osaaminen on kuvattu. Työn-
antajien tietoa varusmiespalveluksen tuot-
tamasta osaamisesta sekä annettavista to-
distuksista tulee lisätä. Varusmiesjohtajil-
le on avattava mahdollisuus suorittaa yli-
opistotasoisia opintoja Maanpuolustuskor-
keakoulussa. Yliopistojen ja korkeakoulu-
jen pääsykokeiden ajankohtaa tulee aikais-
taa sekä opintojen aloittamista joustavoittaa.  
(Katso luku 4.4).

Varusmiehille on annettava entistä enem-
män vastuuta eri toimintojen johtamisessa. 
Kouluttajien mielipiteitä on selvitettävä sään-
nöllisillä kyselyillä, jotta heidän motivaatio-
taan voidaan ylläpitää ja koulutusta voidaan 
kehittää. Tukea tarvitsevat erityisesti nuoret 
aliupseerit, joiden suhteellinen osuus kasvaa 
rakennemuutoksen mukana. Joukko-osas-
toilla tulee olla mahdollisuus palkita hyviä 
kouluttajia euromääräisellä tulospalkkiolla.   
(Katso luku 4.5).

Reservistä on pidettävä nykyistä parem-
min huolta. Asevelvollisen tietojärjestel-
män avulla on saatava aikaan vuoropuhe-
lu puolustusvoimien ja reserviläisen välil-
lä siten, että reserviläinen tietää sijoituk-
sensa ja saa tietoja puolustusvoimien ajan-
kohtaisista asioista ja että puolustusvoimat 
tietää reserviläisen osaamisen kehittymi-
sestä ja toiveista. Osa esikuntien tehtävistä 
ja erikoistehtävistä tulee laittaa hakuun si-
ten, että reserviläiset voivat hakea tehtäviä.  
(Katso luku 4.6).

”Terveen nuoren on aivan turha käydä kutsunnoissa. 
Tarvittavat tiedot saadaan muutenkin välitettyä 

palveluspaikoista päättäville. Näin säästetään aikaa, koska 
kutsunnoissa suurin osa ajasta menee odottamiseen.” 

Lainaus helmikuun 2010 keskustelusta www.oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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4.1  Kutsuntajärjestelmä

Nykymallin mukaisen 
perusratkaisun kehittäminen

Nykyiset kutsunnat ovat pitkän kehityk-
sen tulos, jossa puolustusvoimat menee 
konkreettisesti siihen kuntaan, jossa nuori 
asuu. Nuoren on helppo osallistua kutsun-
taan omassa kunnassa yhdessä kavereidensa 
kanssa. Samalla puolustusvoimat saa tietoa 
kunnan ja nuorten olosuhteista ja kunta saa 
konkreettisen kosketuksen nuoreen mies-
puolisen ikäluokkaan. Kuntakutsunnat mah-
dollistavat haluttaessa yhteistyön kunnan 
eri toimijoiden kanssa. Kutsunnat maksa-
vat vuodessa noin 1,5 miljoonaa euroa, jois-
ta suurin osa menee ennakkoterveystarkas-
tusmaksuihin. 

Nuoret kokevat kutsunnat nykyisellään 
vanhahtavana. Paraatipuvussa puhuva up-
seeri, puku päällä oleva kunnan edustaja ja 
joissain tapauksissa vieläpä pappi avaavat ti-
laisuuden. Lisäksi paikalla saattaa olla soti-
lassoittokunta. Tilaisuus jää helposti tämän 
päivän nuorille etäiseksi. 

Kutsuntajärjestelmää tulee uudistaa si-
ten, että ennen varusmiespalvelusta yksilön 
kiinnostus varusmiespalvelua kohtaan herä-
tetään. Tiedottamista varusmiespalveluksen 
sisällöstä ja internetin hyväksikäyttöä valin-
taprosessissa tulee huomattavasti lisätä. Li-
säksi nuoria voidaan informoida peruskou-
lun 7-9 luokilla yhteiskuntaopin turvalli-
suuspolitiikkaa, ulkopolitiikkaa ja maanpuo-
lustusta käsittelevillä tunneilla varusmiespal-
veluksen merkityksestä ja sisällöstä. Infor-
maatiotilaisuuksia voidaan myös pitää luki-
ossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kutsun-

tavuonna, jolloin nuorilla on jo monia konk-
reettisia varusmiespalvelusta koskevia kysy-
myksiä. Ensimmäisen osan oppitunnista voi-
si pitää ammattisotilas, jonka jälkeen toisen 
osuuden pitää kyseisessä koulussa aiemmin 
opiskellut varusmiespalvelustaan suoritta-
va varusmiesjohtaja. Ammattisotilas kertoisi 
Suomen sotilaallisen toimintaympäristön ja 
sen, miksi puolustusvoimia tarvitaan. Varus-
miehen esityksen näkökulmana olisivat käy-
tännönläheiset asiat, muun muassa se, mitä 
varusmiespalvelus fyysisesti nuorelta vaatii. 
Koulujen runsaan lukumäärän takia tämä ei 
ole mahdollista kaikissa kouluissa. Tiedon 
levittäminen edellyttää tehokasta opettaji-
en kouluttamista. Luonteva kohderyhmä on 
historian ja yhteiskuntaopin opettajat. Tä-
män palvelun voi myös tuottaa Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistys.  

Asevelvollisia palvelemaan on kehitet-
tävä internetpohjainen asevelvollisen tie-
tojärjestelmä, jolla koko 16 - 17-vuotiasta 
ikäluokkaa - sekä naisia että miehiä - lähes-
tytään kertomalla miesten tulevasta asevel-
vollisuudesta ja naisten mahdollisuudesta 
suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus. Tieto-
järjestelmän avulla nuori ohjataan perehty-
mään tietoon, jossa kerrotaan tulevasta ase-
velvollisuudesta ja varusmiespalveluksen 
fyysisistä vaatimuksista sekä terveellisten 
elintapojen merkityksestä. Internet-sivuil-
la voi olla linkkejä muidenkin viranomais-
ten ja toimijoiden sivuille, joilla kerrotaan 
muun muassa yhteiskunnan kokonaisva-
rautumisesta, opiskelusta ja työelämästä. 
Nuori saa vastauksia kysymyksiinsä ja tie-
toa eri palvelusvaihtoehdoista. Samalla ke-
rätään asepalveluksen kannalta tärkeää pe-
rustietoa ikäluokasta, jota käytetään hyväk-
si kutsunnoissa.  
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Ensimmäisessä vaiheessa tietoa kerätään 
ikäluokasta. Tietojen perusteella on mahdol-
lista tehdä paljon nykyistä parempia esiva-
lintoja jo ennen varsinaisia kutsuntoja. Sa-
malla yksilön toiveet voidaan ottaa nykyistä 
paremmin huomioon. Näin haluttaessa voi-
daan osalle tarjota palveluspaikkaa jo pelkän 
tietojärjestelmästä kerätyn tiedon ja lähete-
tyn lääkärintodistuksen perusteella.

Ikäluokkaa koskevasta kutsunnasta on siir-
ryttävä kutsuntoihin, joissa varsinaiseen kun-
takutsuntaan tullaan palvelukseenastumisvuo-
sittain palveluksen alkua edeltävänä syksynä. 
Nykyisin kutsunnoista palvelukseenastumi-
seen kuluu usein yli vuosi, mikä on liian kauan. 
Tänä aikana monen elämäntilanne ja terveys-
tilanne muuttuu. Tietojärjestelmän perusteella 
valitut voisivat astua palvelukseen jo 18-vuoti-
aana, mikä ei ole nykyisin mahdollista. Tämä 
helpottaisi myös työelämään siirtymistä ja vä-
hentäisi varusmiespalveluksen aiheuttamia vä-
livuosia. Samalla tietojärjestelmällä ja tietojen 
vaihdolla voidaan myös erityisosaamista hank-
kiville tarjota mahdollisuus tulla palvelukseen 
myöhemmin ja jakaa tietoa puolustusvoimien 
mahdollisuuksista tarjota erityisosaajille oman 
alansa mukaisia tehtäviä. 

Kuntakutsuntoihin tulijoiden tiedot ja 
toiveet olisivat tietojärjestelmävaiheen jäl-
keen paremmin tiedossa. Tämä mahdollis-
taisi sen, että kutsunnoissa henkilöiden koh-
taaminen olisi helpompaa ja yksilöllisempää. 
Aikaa ongelmatapausten käsittelyyn jäisi ny-
kyistä enemmän. Nykyisin varsinkin suu-
rissa kunnissa asevelvollisen henkilökohtai-
seen kohtaamiseen ei jää paljon aikaa. Kut-
sunnoissa kutsuntalautakunnalla on oltava 
nykyistä enemmän aikaa keskustella asevel-
vollisen kanssa. Tämä saavutetaan lisäämäl-
lä kutsuntalautakuntien lukumäärää tai jaka-
malla kutsunnat useammalle päivälle. Teet-
tämämme kyselyn perusteella sillä, pääseekö 
henkilö haluamaansa joukko-osastoon halu-
amanaan aikana, on suuri merkitys palvelus-
motivaatiolle ja maanpuolustustahdolle. 

Kutsuntojen tietojärjestelmiä on kehi-
tettävä. Nykyisin kutsunnoissa menee koh-
tuuttomasti hukkaan resursseja, koska säh-
köinen asiointi ei ole mahdollista. Kutsun-
noissa täytetään monia lomakkeita käsin, 
joiden saaminen sähköiseen muotoon ja 
tietokoneelle nopeuttaisi asioiden käsitte-
lyä. Samoin aluetoimistoissa tehtävien pää-
tösten tekemistä helpottaisi tietojärjestel-

”Peilaan ohessa näkemystäni oman lapsemme tarinan kautta. Hän kirjoitti ylioppilaaksi 
keväällä 2009 ja aloitti armeijan heti heinäkuussa. Koska hän sai ensi yrittämällä opiskelupaikan, 

joutuu hän siirtämään opiskelun aloitusta vuodella. Kutsunnoissa (syksyllä 2008) hänelle oli esitetty 
armeijan aloitusajankohdaksi tammikuuta 2010, koska se olisi kuulemma ollut hänen ikäryhmänsä 

palveluksenastumiserän ajankohta. Miksi? Tästähän olisi seurannut opiskelun aloituksen 
siirtäminen jopa kahdella vuodella. Toisaalta korostetaan työurien pidentämistä molemmista 

päistä mutta samalla tuetaan pakollista asepalvelusta ja vielä ehdotetaan palvelukseen 
astumisen siirtämistä opiskelun päättymisestä puolen vuoden päähän.” 

Lainaus tammikuun 2010 keskustelusta www.oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta
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mien kehittäminen siten, että sähköinen 
asiointi olisi mahdollista. Tämä edellyttää 
henkilön sähköistä tunnistamista sekä lää-
kärintodistusten saamista sähköisesti soti-
lasviranomaisten käyttöön.

Nykyisin tulevat alokkaat saavat alokas-
tiedotteen sekä usein kirjeen tulevalta jouk-
ko-osaston komentajalta. Moni on kuiten-
kin nämä ennen palvelukseen astumistaan 
jo hukannut. Tietojärjestelmissä tieto säi-
lyy. Lisäksi nuoret ovat tottuneet käyttä-
mään tietoverkkoja tiedonhaussa ja päivit-
täisessä elämässä. 

Alkukyselyn mukaan 

•	 94 % piti vaivattomana saada  
tietoa varusmiespalveluksesta

•	 30 % oli saanut riittävästi tietoa 
varusmiespalveluksesta

•	 23 % oli saanut riittävästi tietoa 
siviilipalvelusta tai aseettomasta 
palveluksesta

•	 7 % oli saanut tietoa puolustus- 
voimien esitteestä.

Palvelukseen tulevien ennakkoinfor-
maatiota lisää ja kynnystä madaltaa se, jos 
tulevat alokkaat voisivat tutustua edellisen 
saapumiserän omaisten päivänä tai valapäi-
vänä tulevaan joukko-osastoonsa. Varus-
kunnallisten mahdollisuuksien mukaan tä-
mänkaltaista toimintaa tulisi edistää. Va-
paaehtoiseen tutustumispäivään osallistu-
misesta voisi palkita lomapäivällä, jonka 
saisi käyttöönsä palveluksen aikana. Tutus-
tumispäivänä asevelvollisella olisi mahdol-
lisuus vierailla tulevassa yksikössään, saada 
konkreettista tietoa läpiviennistä ja viikko-
ohjelmista. Tutustumisen ilmapiirin tulisi 
olla mahdollisimman rento.

Kuntakutsuntatilaisuus on erinomai-
nen tilaisuus tavoittaa syrjäytymisvaaras-
sa olevat nuoret. Aikalisä -hanke on täs-
tä jo nyt hyvä esimerkki. Kutsuntoja voi-
sivat yhä useammat viranomaiset ja muut 
tarpeelliset toimijat käyttää hyväkseen yh-
teiskunnallisten myönteisten vaikutusten 
maksimoimiseksi. Näitä viranomaisia voi-
sivat olla lääkintäviranomaiset ja kolman-
nen sektorin toimijat (aiheena esimerkiksi 
päihdevalistus ja ravitsemustieto), liikun-
taviranomaiset ja kolmannen sektorin toi-
mijat (esimerkiksi fyysisen kunnon kohot-
taminen), opetusviranomaiset (esimerkiksi 
uraohjaus ja koulutusvalinnat), työvoima-
viranomaiset (esimerkiksi työllistyminen), 
poliisi (esimerkiksi rekrytointi ja liikenne-
valistus) ja pelastuslaitos (esimerkiksi rek-
rytointi ja omatoiminen suojelu). 

Sitran julkishallinnon johtamisohjel-
massa voidaan pilotoida kutsuntojen käyt-
tämistä alustana kansalaisinfossa siten, 
että kutsunnat palvelevat eri toimijoiden 
yhteiskunnallisia tavoitteita. Olemme saa-
neet kansalaisinfo-ajatukselle laajaa tu-

“Minua kiinnostaisi viikko-ohjelmat ja 
alkukauden läpiviennit, joista ilmenisi 

ainakin, mitä tapahtuu ja milloin” 
Lainaus tammikuun 2010 keskustelusta www.

oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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kea sosiaali- ja terveysministeriöstä, työ-
ministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministe-
riöstä, poliisihallinnosta sekä pelastusvi-
ranomaisilta ja erilaisilta vapaaehtoisjär-
jestöiltä. Tähän pilottiin voidaan kytkeä 
myös kokeilu naisten vapaaehtoisista kut-
sunnoista, jotta naisten osallistumisen li-
säämisestä saataisiin kokemuksia. 

 

Pilotin aikataulu voisi olla
Syksy 2010: Tavoitteet ja työryhmän kokoa-

minen (puolustusministeriö, 
puolustusvoimat, sosiaali- ja 
terveysministeriö, sisäasiain-
ministeriö, opetus- ja kulttuuri-
ministeriö ja kunnan toimijat)

Kevät 2011: Pilotin valmistelut 
Syksy 2011: Pilotin toteuttaminen 

suurehkossa kunnassa

Vaihtoehtoisia kutsuntamalleja 
- varuskuntakutsunnat ja 
kutsuntakeskusmalli

Kutsuntoja voidaan kansainvälisten esimerk-
kien mukaisesti toteuttaa eri tavalla. Edel-
lä esitetyn mallin lisäksi olemme tarkastel-
leet varuskunnissa toteutettavia kutsuntoja ja 
kutsuntakeskusmallia. 

Varuskuntakutsunnat 

Toisessa tarkastelemassamme mallissa kut-
sunnat järjestetään varuskunnassa. Tällöin 
kutsuntaan saapuvat ne palveluskelpoiset, 
jotka astuvat palvelukseen puolen vuoden 
kuluttua. Kutsunnat olisivat joulu-tammi-
kuun ja kesä-heinäkuun vaihteessa. Kutsun-
nat kestäisivät jokaisen osalta kaksi - kol-
me päivää. Tuleville varusmiehille jaettaisiin 
maastopuku ja jalkineet. Tänä aikana tehtäi-
siin terveystarkastus, fyysisen kunnon testit 
ja annettaisiin tarvittavat rokotukset. Lisäksi 
esiteltäisiin varusmieskoulutusta ja puolus-
tusvoimien kalustoa. Tilaisuuden päätteek-
si annettaisiin palvelukseenastumismääräys 
sekä ohjeet valmentautumisesta varusmies-
palvelukseen seuraavan kuuden kuukauden 
aikana. 

Nykyinen palvelusaikajärjestelmä ei mah-
dollista kutsuntojen suorittamista varuskun-
nissa, Joukko-osastoissa ei ole riittävästi tyh-
jiä tiloja, joihin noin 12 000 nuorta voitaisiin 
ottaa kaksi kertaa vuodessa. Palvelusaiko-
ja lyhentämällä varuskuntiin voidaan tehdä 
tilaa siten, että siellä mahtuu majoittumaan. 
Tällöin kahdeksaan joukko-osastoon tulisi 
ottaa noin 200 nuorta kerrallaan kahdeksi - 
kolmeksi vuorokaudeksi. Kutsunnat kestäisi-
vät kolme viikkoa, jos kutsunnat järjestetään 
molempina viikkoina maanantaista lauan-
taihin. Varuskuntakutsuntamalli edellyttäisi 
huomattavia lisäresursseja.
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Näitä olisivat muun muassa:

•	 Kutsuntojen ajaksi 6 lääkäriä/ 
joukko-osasto (yhteensä 48 lääkäriä)

•	 Fyysisen kunnon testaajia  
10/joukko-osasto 

Varuskuntakutsuntamallin edut olisivat:

•	 Nuori tutustuu konkreettisesti 
puolustusvoimiin

•	  Terveystarkastuksen tasapuolisuus ja 
korkea laatu

•	  Rokotukset saadaan ajoissa eivätkä ne 
aiheuta oireilua varusmiespalveluksen 
alussa

•	  Tulolääkärintarkastusta ei välttämättä 
tarvita enää suurimmalle osalle 
varusmiespalveluksen alussa

•	 Varusmiespalvelus voidaan aloittaa 
nykyistä täysipainoisemmin, koska alussa 
ei ole enää pääsääntöisesti rokotuksia eikä 
lääkärintarkastuksia

•	 Mahdollisuus suulliseen lisäinformaatioon 

Varuskuntakutsuntamallin haitat olisivat:

•	  Varusmiespalveluksen kestoa tulisi 
lyhentää, jotta varuskuntiin saadaan tilaa 
kutsunnoille

•	  Malli rasittaa paljon joukko-osastoja loma-
aikana (varustaminen, majoitus, muonitus, 
testaus)

•	 Kouluttajille ei mahdollisteta taukoa, 
jolloin voisi analysoida edellisen 
saapumiserän koulutustuloksia, suunnitella 
seuraavan saapumiserän koulutusta sekä 
pitää lomia

•	  Lääkäreiden saatavuus loma-aikoina voi 
olla ongelma

•	  Yhteiskuntasidos muun muassa kuntiin ja 
muihin toimijoihin katkeaa

•	  Lisäkustannuksia aiheutuu muun muassa 
lääkäreiden palkkaamisesta, asevelvollisten 
matkustamisesta, majoituksesta, 
muonituksesta sekä henkilökunnan 
ylitöistä joukkotuotannon välissä 
vähintään 2 miljoonaa euroa vuosittain

•	 Kotiuttamisia saattaa olla eri aikaan, koska 
kaikki eivät pääse varusmiespalvelusaikaan 
laskettavaan kutsuntatilaisuuteen
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Kutsuntakeskusmalli

Kolmannessa tarkastelemassamme mallissa 
kutsunnat järjestetään kutsuntakeskuksissa. 
Tällöin kutsuntakeskuksen henkilöstö eri-
koistuisi kutsuntoihin. Suomessa tulisi olla 
vähintään kaksi kutsuntakeskusta, yksi Kes-
ki-Suomessa ja yksi Etelä-Suomessa. Näis-
sä keskuksissa kaksipäiväinen kutsunta olisi 
rakenteeltaan samanlainen kuin varuskun-
takutsunnoissa. Kutsuntaan tulisi molem-
piin kutsuntakeskuksiin kerrallaan noin 200 
nuorta ja kutsuntoja järjestettäisiin maanan-
taista torstaihin. Toimintaa olisi 40 viikkoa 
vuodessa. Kutsuntakeskuksilla olisi oman 
internet-sivut, joilla vastattaisiin asevelvol-
listen kysymyksiin ja jaettaisiin tietoa.

Tämä edellyttäisi molempiin 
kutsuntakeskuksiin

•	 6 lääkäriä/psykologia

•	 6 sairaanhoitajaa

•	 2 varusvarastonhoitajaa

•	 6 muonitushenkilöä

•	 10 testaajaa

•	 2 siivoajaa

•	 Kiinteistöt, joita olisivat toimistotilat, 
majoituskasarmi 200:lle, ruokala, 
varusvarasto sekä liikuntahalli.

Henkilöstökustannukset molemmista kut-
suntakeskuksista yhteensä olisivat noin 3 
miljoonaa euroa ja kiinteistömenot noin 4 
miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi valittavi-
en matkakuluihin ja päivärahoihin menisi 
noin 1,5 miljoonaa euroa vuosittain. Tämä 
malli olisi kolmesta mallista kallein.

Kutsuntakeskusmallin edut olisivat:

•	 Kutsunta olisi kaikille samanlainen

•	 Ei rasita joukko-osastoja

•	 Voidaan tehdä perusteellinen testaus ja 
antaa informaatiota

•	 Kutsuntojen aika voidaan valita 
henkilölle sopivaksi

•	 Rokotukset voidaan antaa ajoissa

•	 Lääkärintarkastus olisi kaikille 
samanlainen ja syntyisi ammattitaito 
tehdä tarkastuksia

•	 Erikoisasiantuntemus voidaan keskittää

•	 Rekrytointi ja informaatio voidaan 
keskittää

Kutsuntakeskusmallin haitat olisivat:

•	 Vaatii erillisen organisaation

•	 Kallis järjestelmä

•	 Tulisi löytää tilat toiminnalle 
esimerkiksi tulevina vuosina 
lakkautettavista varuskunnista

•	 Kytkös kuntiin ja 
paikallisvaranomaisiin ja muihin 
toimijoihin heikkenee
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Näkemys kutsuntajärjestelmästä

Varuskuntakutsuntojen keskeisiä ongelmia 
ovat tilojen puute sekä käytettävissä oleva aika. 
Kutsuntakeskusmallin keskeinen ongelma on 
sen suuret kustannukset. Esitämme pitäyty-
mistä perusteiltaan nykymallisen kaltaisessa 
kutsuntajärjestelmässä. Kutsuntajärjestelmää 
tulee kuitenkin kehittää lisäämällä tietojär-
jestelmien käyttöä, ennakkoinformaation ja-
kamista sekä pyrkimällä hyödyntämään itse 
kutsuntatilaisuus koko yhteiskunnan kannal-
ta nykyistä tehokkaammalla tavalla.

Hallinnollisen työn 
tehostaminen 

Kutsuntojen toteuttaminen on aluetoimis-
tojen vastuulla. Ikäluokkaa koskevan kut-
sunnan lisäksi aluetoimistot järjestävät 
normaalisti noin kerran kuussa erillisiä tar-
kastustilaisuuksia, joita kutsutaan aluetoi-
miston järjestämäksi tarkastukseksi. Näissä 
tarkastetaan asevelvollisia, joiden palvelus-
kelpoisuudesta ei ole kutsunnoissa saatu var-
muutta, joiden palvelus on keskeytynyt ja 
palveluskelpoisuuden arviointi vaatii lisätut-
kimuksia tai jotka eivät ole jostain syystä saa-
puneet varsinaiseen kutsuntatilaisuuteen. 

T-luokkaan voidaan määrätä varusmies, 
joka vaarantaa oman tai muiden palvelustur-
vallisuuden. Aluetoimistot tarvitsevat käyt-
töönsä työvälineen, jolla palveluksesta va-
pautetaan henkilö, joka ei sovellu asepalve-
lukseen taustansa takia. Esimerkiksi joitain 
suomalaisia ei tavoiteta, koska he oleskelevat 
ulkomailla ja ovat etsintäkuulutettuja. Yksi 
mahdollisuus on väljentää T-luokkaan mää-
räämisen perusteita siten, että aluetoimis-

to voi määrätä henkilön T-luokkaan myös 
muun erityisen painavan syyn takia. Tällöin 
vältyttäisiin näiden henkilöiden tietojen tois-
tuvalta turhalta käsittelyltä. 

Asevelvollisten palveluskelpoisuusluokka-
muutoksia pitää voida tehdä tarvittaessa jokai-
sena työpäivänä hyväksyen myös puhelinkon-
sultaatio aluetoimiston tarkastuksia hoitavan 
lääkärin kanssa. Nykyään muutoksia saa teh-
dä vain kutsunta- ja/tai aluetoimiston järjestä-
minä tarkastuspäivinä, mikä hankaloittaa ja hi-
dastaa asevelvollisten asioiden hoitamista suu-
rissa kunnissa tarpeettomasti sekä kasaa alue-
toimistojen töitä määräajankohtiin. Nykyisin 
palveluksen keskeyttäneet varusmiehet saapu-
vat erilliseen aluetoimiston järjestämään tar-
kastukseen. Näin tapahtuu silloinkin, kun ase-
velvollinen on  yhtynyt joukko-osaston lääkä-
rin esitykseen palveluskelpoisuusluokkansa 
muutoksesta E-/C-luokkiin ja joukko-osaston 
komentaja on lääkärin esityksestä päättänyt 
palveluksen keskeyttämisestä.  

Joukko-osastosta keskeyttämisen takia ko-
tiutettua ei tarvitse määrätä tarkastukseen 
aluetoimistoon, mutta hänellä on oikeus tul-
la kuulluksi häntä koskevassa päätöksenteos-
sa. Tämän takia hänelle on nykyisin lähetet-
tävä kutsu tilaisuuteen, mutta kutsua ei tarvit-
se noudattaa. Lähtökohtaisesti on ohjeistet-
tu, että jos asevelvollinen on joukko-osastos-
sa yhtynyt joukko-osaston ratkaisuun, alue-
toimisto lähettää kutsun. Jos hän ei ole yhty-
nyt joukko-osaston lausuntoon eli palvelus on 
keskeytetty vasten asevelvollisen tahtoa, asi-
anomainen on määrättävä aluetoimiston tar-
kastukseen henkilökohtaisesti paikalle.

Hallintotyötä voitaisiin vähentää, jos 
aluetoimiston ei tarvitsisi kutsua asevelvol-
lista aluetoimiston järjestämään tarkastuk-
seen vahvistaakseen joukko-osaston komen-
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tajan päätöksen asiassa silloin, kun asevel-
vollinen on yhtynyt joukko-osaston ratkai-
suun. Tällöin aluetoimisto voisi vahvistaa 
joukko-osaston komentajan esittämän pal-
veluskelpoisuusluokan muutoksen, eikä asi-
assa tarvitsisi konsultoida lääkäriä.  Nykyi-
nen käytäntö kasaa hallintotöitä aluetoimis-

tojen järjestämille tarkastuspäiville. Tämä on 
vain yksi esimerkki, jossa puolustusvoimis-
sa tehdään turhalta vaikuttavaa hallintotyötä.   
Tästä kärsii myös asevelvollinen; hän joutuu 
joskus odottamaan aluetoimiston lopullista 
päätöstä jopa 2 - 4 kuukautta. 

Toimenpidesuositus Avainperusteet
Keskeiset

Kehitetään kutsuntajärjestelmää nykyjärjestel-
män perusteella siten, että
•	Rakennetaan asevelvollisen tietojärjestelmä 

ja kehitetään menettelytapoja siten, että 
koko 16-17-vuotiaiden ikäluokka (miehet 
ja naiset) on mahdollista informoida 
henkilökohtaisesti asevelvollisuudesta ja 
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta.

•	Käytetään tietojärjestelmää perustietojen 
keräämisessä ja tiedotusväylänä tuleville 
varusmiehille.

•	Siirrytään ikäluokkaa koskevasta kutsunnasta 
palvelukseenastumisvuosittain tapahtuvaan 
kuntakutsuntaan.

•	Mahdollistetaan vapaaehtoisten 
palvelukseenastuminen 18-vuotiaana.

Kutsuntajärjestelmä on perustoiminnoiltaan hy-
väksi todettu. Nuoria on informoitava asevelvolli-
suudesta nykyistä aikaisemmin, modernimmin ja 
tehokkaammin. Puolustusvoimien tulisi saada va-
linnoissa tarvittavia tietoja varusmieheksi tulevilta. 
Tulevien varusmiesten tulisi vastaavasti saada tietoa 
ja vastauksia kysymyksiinsä nykyaikaisia tietoväyliä 
hyväksikäyttäen. Kutsunnasta palvelukseenastumi-
seen kuluu liian pitkä aika, jolloin tapahtuu muu-
toksia elämäntilanteessa ja terveydessä. 18-vuoti-
aana ei ole mahdollista aloittaa palvelusta, koska 
kutsunnat ovat vasta sinä vuonna, jolloin nuori 
täyttää 18 vuotta.

Pilotoidaan kutsuntojen käyttö nykyistä laa-
jempana kansalaisinfona siten, että tilaisuu-
den yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuudet 
maksimoidaan (PLM, STM, TEM, OKM).

Kutsuntatilaisuus on mahdollisuus tavoittaa koko 
miespuolinen ikäluokka. Tilaisuutta voidaan hyö-
dyntää myös muiden viranomaisten ja toimijoiden 
tehtävien täyttämisessä, kuten esimerkiksi kansan-
terveyden edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä, 
työllistämisessä ja uraohjauksessa.  

Muut

Järjestetään tuleville varusmiehille tutustumis-
päiviä varuskunnissa.

Konkreettista tietoa varusmiespalveluksesta saa-
daan ennen palvelukseenastumista vähän. Tieto 
helpottaa palveluksen aloittamista.
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Toimenpidesuositus Avainperusteet
Mahdollistetaan aluetoimistoille 
palvelukelpoisuusluokkamuutosten tekeminen 
jokaisena työpäivänä ja tarpeen vaatiessa ilman 
asevelvollisen henkilökohtaista läsnäoloa. 
Muutetaan lakia siten, että henkilö on voitava 
määrätä T-luokkaan myös muun erityisen 
painavan syyn takia.   

Palvelusluokkamuutoksia voidaan tehdä vain alue-
toimistojen järjestämissä tarkastuksissa tiettyinä 
päivinä. Tämä kasaa työtä aluetoimistoissa ja aihe-
uttaa viivettä asevelvollisen asian käsittelyssä. Ase-
velvollinen saapuu tilaisuuteen usein turhaan, koska 
lopputulos voisi olla selvä ilman henkilökohtaista 
tapaamista. T-luokkaan voidaan nykyisin määrätä 
henkilö, joka vaarantaa oman tai muiden palvelus-
turvallisuuden. Tämä määritelmä on liian rajoit-
tava, koska osa henkilöistä on ulkomailla etsintä-
kuulutettuina. Näiden henkilöiden tietojen käsittely 
toistuvasti kuormittaa turhaan järjestelmää.

4.2  Varusmiespalvelus 

Nuorten miesten ongelmat ja 
palveluksen keskeyttäminen 

Moniongelmaisten nuorten lukumäärän li-
sääntyminen vaikuttaa palvelukseen hy-
väksyttyjen lukumäärään tulevaisuudessa 
nykyistä enemmän. Nuorten psyyken lääk-
keiden käyttö on kolminkertaistunut kym-
menessä vuodessa. Erityisopetuksessa oli 
vuonna 2008 noin 8 % (47 300) oppilasta. 
Vaikka peruskoululaisten määrä pieneni, eri-
tyisopetuksessa olevien määrä kasvoi edellis-
vuodesta 1 200 oppilaalla. Eri arvioiden mu-
kaan noin joka viides nuori kärsii jostakin 
mielenterveyshäiriöstä. Yleisimpiä nuorten 
mielenterveysongelmia ovat mieliala-, ah-
distuneisuus- ja käytöshäiriöt sekä päihtei-
den aiheuttamat häiriöt. Näistä noin puolet 

tarvitsee psykiatrista hoitoa. Osalla mielen-
terveysongelmaksi luokiteltu vaiva on lievä 
ja ohimenevä. Osaltaan mielenterveysongel-
mien kasvaneeseen mielikuvaan saattaa vai-
kuttaa ennustetta parantavan varhaisen tun-
nistamisen ja hoidon korostaminen.  

2000-luvulla varusmiespalveluksen on 
mielenterveyssyistä keskeyttänyt noin 1 500 
nuorta vuosittain. Näistä keskeytyksistä va-
jaa puolet aiheutuu sopeutumishäiriöistä. So-
peutumattomuus ei ole varsinainen mielen-
terveysdiagnoosi, vaan useimmiten muuta-
man kuukauden kestävää ohimenevää reak-
tiivista masennus- ja ahdistusoireilua. Sopeu-
tumishäiriöistä kärsiviä ei siis voida tavoittaa 
ennakkoterveystarkastuksissa, joissa käydään 
tavanomaisimmin 1,5 - 2 vuotta ennen palve-
luksen aloittamista. 

”Asepalvelus ei ole ainoastaan palvelusvelvollisuus, vaan se 
kouluttaa ja opettaa myös joukossa olemista, yhteisöllisyyttä 

ja pärjäämisen taitoja, joista on ollut hyötyä monessa 
siviilielämänkin tilanteessa” 

Lainaus joulukuun 2009 keskustelusta www.oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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Nuorten muiden ongelmien, kuten liha-
vuuden, lisääntyminen on jo vähentänyt pal-
veluskelpoisten osuutta miespuolisesta ikä-
luokasta. Tämä on näkynyt siinä, että kutsun-
noissa vapautettujen määrä on lisääntynyt ja 
varusmiespalveluksen aloittaneista yhä use-
ampi keskeyttää palveluksen. Kutsunnoissa 
joka kymmenes vapautetaan palveluksesta 
joko kokonaan tai määräajaksi, noin puolet 
heistä mielenterveydellisistä syistä. Jo aloi-
tetun varusmiespalveluksen keskeyttää jopa 
joka viides ja heistä yli kolmasosa mielen-
terveydellisistä syistä. Muita suurimpia va-
rusmiespalveluksen keskeyttämissyitä ovat 
tuki- ja liikuntaelinsairaudet (noin 20 % kes-
keyttäneistä), tapaturmat (noin 10 %), hengi-
tyselinten sairaudet (noin 10 %) sekä aineen-
vaihduntasairaudet (noin 5 %). 

Kuva 6. 
Varusmiespalveluksesta vuonna 2009 lääketieteellisin 
syin vapautetut. Lähde: Sotilaslääketieteen keskus. 

Varusmiespalveluksen keskeyttäneiden mää-
rä on noussut tasaisesti vuodesta 2005 alka-
en, jolloin keskeytysprosentti oli 15. Vuon-
na 2009 peräti 20 % varusmiespalveluksensa 
aloittanut keskeytti palveluksen. Lääketie-
teellisistä syistä keskeytti noin 15 % ja pääosa 
lopuista keskeyttäneistä siirtyi siviilipalve-
lukseen. Keskeyttämisten arvioidaan vähe-
nevän tulevina vuosina, koska puolustusvoi-
mat on tarkentanut terveystarkastusohjetta 
siten, että henkilön palveluskelpoisuutta ar-
vioidaan koko asevelvollisuusajalle. Kehitys 
on johtanut siihen, että 1980-luvun lopulla ja 
1990-luvulla syntyneistä miespuolisista ikä-
luokista runsaat 70 % suorittaa varusmies-
palveluksen. Vuoden 2010 poistumaennus-
teiden mukaan poistumaprosentti pienenee 
vuoden 2009 tasosta. Syynä tähän ovat tiu-
kentunut linja kutsunnoissa sekä puolustus-
voimissa käynnistetty toimenpideohjelma, 
jolla keskeyttämisiä pyritään vähentämään.
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14 % F = Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (N=1490)
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H = Silmän ja apuelinten sairaudet (N=170)

Muut sekalaiset diagnoosit (N=582)

Saapumiserän kokonaisvahvuus  27977 alokasta, keskeyttäneitä yhteensä 4245 (15,2% saapuneista)Lääketieteellisin syin keskeyttäneitä yhteensä 4245 (15,2 %).
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Kuva 7. 
Varusmiespalveluksen aloittaneet ja keskeyttäneet vuosina 2000 - 2009. Lähde: Pääesikunta.

 
Kuva 8. 
Varusmiespalveluksen keskeyttämisprosentit. Lähde: Pääesikunta.
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Jos 20 % miespuolisesta ikäluokasta kes-
keyttää varusmiespalveluksen, se tarkoit-
taa vuosittain 6  000 nuorta miestä. Jos 
jokainen kertoo asioistaan kolmelle lähei-
selle, menee viesti keskeyttänyt varusmies 
mukaan lukien 24  000 henkilölle vuosit-
tain. Kymmenessä vuodessa viesti tavoit-
taa jo 240  000 suomalaista. Tämän takia 
keskeyttäjän viemä viesti ei saa olla nega-
tiivinen. Keskeyttämispotentiaalisia tulee 
rohkaista jatkamaan palvelustaan. Mikäli 
palveluksen jatkaminen ei ole mahdollis-
ta, heille on annettava myönteinen palaute. 
Tähän myönteisen palautteen antamiseen 
nuorta sotilashenkilöstöä on valmennet-
tava. Muuten on vaarana, että keskeyttäjä 
alentaa omilla kokemuksillaan maanpuo-
lustustahtoa. 

Perusteluja, sopeutumista ja 
nousujohteisuutta  

Yhteiskunnassa ja yksilöiden valmiudessa on 
tapahtunut viime vuosina merkittävä  muu-
tos. Varusmiesten fyysinen kunto, maastos-
sa selviytymisen taidot sekä kyky sopeutua 
nopeasti ulkoiseen kuriin ovat merkittävästi 
heikentyneet. Toisaalta käsitys toimintaym-
päristöstä, oppimiskyky, kyky käsitellä pa-
lautetta sekä tietotekniset valmiudet ovat ke-
hittyneet. Perinteisten arvojen rinnalle on 
tullut yksilöllisyyttä korostavia arvoja. Va-
rusmiehet toivovat palvelukselta mieleenpai-
nuvia elämyksiä ja kokemuksia. Asevoimien 
teknisen kehityksen mukana varusmiesai-
neksen muutos on mahdollisuus, jos varus-
miesten osaamista osataan käyttää tehok-
kaasti hyväksi.

Puolustusvoimien toimintaympäristön 
ja nuoren maailman välillä on suuri kui-
lu. Tämä korostuu palveluksen alkuvaihees-
sa, jolloin omassa huoneessaan ennen varus-
miespalvelusta nukkunut ja omaan tahtiin 
herännyt nuori joutuu samaan tupaan noin 
kymmenen muun vieraan henkilön kanssa. 
Tarkat säännöt, uuden opettelu ja palautteen 
saaminen voi olla monelle stressaavaa.

Puolustusvoimat on pehmentänyt va-
rusmiespalveluksen alkua siten, että alussa 
edistetään sopeutumista ja ennaltaehkäis-
tään keskeyttämisiä. Pidämme hyvänä, että 
joukko-osaston komentaja kertoo henki-
lökohtaisesti varusmiespalveluksen alussa, 
miksi varusmiespalvelus on tärkeää, ja mik-
si jokaista tarvitaan. Tässä yhteydessä viita-
taan Suomen turvallisuusympäristöön, jot-
ta varusmiehet ymmärtävät puolustusky-
vyn tarpeellisuuden. Varusmiehet arvioivat 
mielessään Suomen puolustusvalmiutta ja 
selviytymistodennäköisyyttä sodassa. Usein 
nämä perustuvat kuulo- ja huhupuheisiin. 
On tärkeää, että riittävän ammattitaitoinen 
ja varttunut upseeri kertoo geopoliittiset 
faktat ja Suomen turvallisuuspolitiikan pe-
rusteet. Myös puolustuskyvyn pitkäjäntei-
sen kehittämisen tarpeellisuus ja suuntavii-
vat on hyvä kertoa tarvittavan kokonaisym-
märryksen saavuttamiseksi. Alustuksen on 
vastattava kysymykseen: Miksi Suomessa 
on puolustusvoimat ja asevelvollisuus, jo-
hon kuuluu varusmiespalvelus? 

Alussa on myös kerrottava, että kaikista 
mahdollisista motivaatiota heikentävistä te-
kijöistä on keskusteltava esimiesten kanssa. 
Monet tapaamamme varusmiehet ovat ker-
toneet, ettei palautteen antaminen ole help-
poa. Palautteen antaminen myös negatiivi-
sista asioista on tehtävä helpoksi ja sen on 
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oltava mahdollisimman luontevaa. Palaute-
laatikko tai tietojärjestelmän postilaatikko 
ovat erinomaisia välineitä palautteen anta-
misessa. Kaiken toiminnan ja päämäärien on 
oltava perusteltavissa, jotta alokas ymmär-
tää, miksi asiat tehdään. Varusmiesten moti-
vaatiota lisäisi se, että peruskoulutuskauden 
aluksi joku työnantaja tulisi kertomaan omia 
kokemuksiaan varusmiespalveluksen ja ase-
velvollisuuden merkityksestä.

Nuori tulee suorittamaan varusmiespal-
velusta suurin odotuksin. Alussa palvelus 
saattaa olla turhauttavaa, koska palvelukses-
sa ei olekaan ennakko-odotusten mukais-
ta mielenkiintoista tekemistä. Alussa ei am-
muta, räjäytellä, eikä ajeta taisteluajoneuvoil-
la. Aluksi oppiminen tapahtuu pienryhmis-
sä ja joukkueissa ryhmäjohtajien ja joukku-
eenjohtajien johdolla. Nykyistä enemmän 
tulisi kiinnittää huomiota ryhmäytymistä, 
yhteisöllisyyttä ja itseluottamusta edistävi-
en tukirakenteiden luomiseen. Sen jälkeen 
on opittava talon tavoille muodostettava ru-
tiinit, jotka vähentävät stressiä ja helpottavat 
alun tietotulvan käsittelyä. Vasta sitten, kun 
joukko on ryhmäytynyt ja osaa toimia soti-
lasorganisaation tapojen mukaisesti, voidaan 
opettaa täysipainoisesti uusia asioita.

Opettamisen on oltava käytännönläheis-
tä. Tällöin itse tekemällä, toisen onnistumi-
sista ja virheistä oppimalla ja asioiden ker-
taamisella päästään haluttuun lopputulok-
seen nopeammin kuin oppitunnilla istumal-
la. Kaikessa toiminnassa selkeiden tavoittei-
den asettaminen on toiminnan perusedel-
lytys. Selkeät, konkreettiset, henkilökohtai-
set ja joukkoa koskevat välitavoitteet tekevät 
palveluksesta käytännönläheistä ja nousu-
johteista. Hyvä tapa on esimerkiksi sellainen, 
että perusyksikön päällikkö aloittaa viikon 

henkilökohtaisella lyhyellä perusyksikölle 
pidettävällä puhuttelulla, jossa kerrotaan vii-
kon oppimistavoitteet ja pääpiirteinen läpi-
vienti. Jokaisen opetustapahtuman alussa on 
lisäksi kerrottava erikseen, mihin asia liittyy 
ja mitkä ovat oppimistavoitteet. 

Perusyksikön seinällä voisi olla kyvyk-
kyystaulu, josta käy ilmi koulutuksessa ta-
voiteltava osaamisen taso. Taulussa voisi lii-
kennevaloilla kuvata esimerkiksi viikoittain 
sitä, miten tavoitteeseen ollaan pääsemässä. 
Taulussa voisi olla viitteenä myös kahden ai-
kaisemman saapumiserän viikoittain kuvat-
tu edistyminen. Tällöin voidaan verrata, mi-
ten oppiminen on kehittynyt aikaisempiin 
saapumiseriin verrattuna.  

Nopeimmin oppivat voidaan ohjata aut-
tamaan ja opettamaan muita, jolloin ryh-
mänjohtajalla on nopeasti apukouluttajia. 
Tämä tarjoaa johtamista tukevan varajär-
jestelmän yllättäviä tilanteita varten. Lisäk-
si luodaan haasteita myös miehistölle, jotta 
heidän motivaationsa säilyisi ja vahvistuisi 
palveluksen aikana.

Kouluttajan tehtävänä on opettaa vai-
keimmat asiat ja näyttää esimerkkisuoritus 
toiminnasta. Kaikkien johtajien tehtävänä 
on kertoa, mitä tapahtuu seuraavaksi, mil-
loin on tauko, mitä tapahtuu sen jälkeen ja 
miksi. Koulutuksen tulisi paremmin eritel-
lä ja perustella nuorelle niin varusmiespal-
veluksen merkitys kokonaisuudessa (muun 
muassa 2000-luvun uhkakuvat), koulutusta-
vat että yksittäisten harjoitusten toteuttamis-
tapojen syyt ja merkitykset. Kaikella toimin-
nalla pitää olla jokin merkitys ja se pitää saa-
da varusmiehille ymmärrettävään muotoon. 
Ammattitaitoa tarvitaan siihen, että erote-
taan tärkeät asiat vähemmän tärkeistä sekä 
luodaan asioille yhteys laajempaan kokonai-



72 Suomalainen asevelvollisuus Suomalainen asevelvollisuus

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

tammi
2001

heinä
2001

tammi
2002

heinä
2002

tammi
2003

heinä
2003

tammi
2004

tammi
2005

tammi
2006

tammi
2007

tammi
2008

tammi
2009

tammi
2010

heinä
2007

heinä
2006

heinä
2005

heinä
2004

heinä
2008

heinä
2009

heinä
2010

Koulutuskulttuurin kehittyminen
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suuteen. Varusmiespalveluksessa tulisi erot-
taa selvemmin se viitekehys, jossa kulloinkin 
toimitaan eli onko kyseessä esimerkiksi har-
joitus, sodan simulointi, teoria vai vapaa-ai-
ka. Varsinainen toiminta ja tauko on selkeäs-
ti erotettava toisistaan. 

Nuoret ovat pienestä asti tottuneet teke-
mään valintoja, keskustelemaan valinnois-
taan ja käymään kriittistä keskustelua esi-
merkiksi heille opetettavasta aihealuees-
ta. Nykynuori on myös oppinut, että hänel-
le selitetään, miksi jokin harjoitus tai toimin-
to tehdään. Myös puolustusvoimat kohtaa 
väistämättä ajallemme ominaisen vaateen il-
maista selkeästi toimintojensa tarkoituksen-
mukaisuuden ja niiden toiminnallisen sisäl-
lön. Tähän kuuluu myös sen hyväksyminen, 
että maailma muuttuu, eikä varusmiespalve-
lus voi muodostaa muusta yhteiskunnasta ir-
rallaan olevaa linnaketta. 

Koulutuksesta tulee karsia turhan teke-
minen pois. Epäasiallinen käytös, huutami-
nen ja päiväpeitteiden viikkaus useaan ker-
taan ovat jo asioita, joita ei enää sallita kasar-
meilla. Vanhojen käytänteiden kitkeminen 
on kuitenkin haastavaa. Nuoret varusmie-
het ovat paljon keskenään, koska kouluttajia 
ei riitä kaikkialle joka hetki. Tässä kulttuuri-
muutoksessa on puolustusvoimissa jo paljon 
edetty, mutta vielä on tehtävää, jotta varus-
mies tuntee olonsa tervetulleeksi ja tehtävän 
toiminnan mielekkääksi. Koulutuskulttuu-
rin muutoksessa ryhmänjohtajien koulutus 
on ratkaisevassa asemassa. Ryhmänjohtaji-
en koulutukseen on varattava joukko-osas-
ton parhaat voimat, jotta koulutuskulttuu-
ri saadaan pysyvästi modernisoitua. Koulu-
tuskulttuuria seurataan säännöllisillä loppu-
kyselyillä, joissa asteikko on 1 - 5. Koulutus-
ta kehitetään kyselyiden tulosten perusteella.

Kuva 9.   
Puolustusvoimien koulutuskulttuurin kehittyminen, asteikko 1 - 5. Lähde: Pääesikunta.
Kyselyyn vastannut keskimäärin 9000 varusmiestä/saapumiserä.
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Palveluksen lopulla voidaan pitää tilai-
suus, jossa osoitetaan, miten henkilöt ovat 
kehittyneet sotilaina samalla, kun muistel-
laan ryhmän keskeisiä saavutuksia palveluk-
sessa ja sen ulkopuolella. Tilaisuus on osa 
yhteishengen vahvistamista, ja konkreetti-
nen osoitus siitä, miten palveluksesta voi olla 
hyötyä. Tilaisuudessa voidaan palkita esi-
merkiksi parhaat fyysisen kunnon parantajat 
sekä reiluimmat tiimityön tekijät.

Ennen kotiuttamista varusmiehille on 
kerrottava heidän sodan ajan sijoitus. Lisäk-
si on korostettava yksikön korvaamatonta 
asemaa osana puolustusvoimien sodan ajan 
joukkoja. Kotiuttamispäivän juhlallisuuksiin 
voidaan mahdollisuuksien mukaan kutsua 
myös omaiset mukaan, jolloin tilaisuudesta 
tulee nykyistä juhlavampi.

Koulutuksen mielekkyys ja 
osaamisen tason mittaaminen

Varusmiestä motivoi se, että hän pääsee 
käsittelemään oikeita sodan ajan välinei-
tä sekä ampumaan erilaisilla aseilla. Haas-
teena on se, että ampumatarvikkeet ovat 
kalliita. Tämän takia koulutuksessa käy-
tettävien harjoitusampumatarvikkeiden 
ja kovien ampumatarvikkeiden lukumää-
rää on paine vielä nykyisestä pienentää. 
Tämä vaikuttaa motivaatiota laskevas-
ti. Koulutuksen mielekkyys tulee maksi-
moida erilaisilla simulaattorijärjestelmil-
lä. Nykyaikaisiin asejärjestelmiin, kuten 
ilmatorjuntaohjusjärjestelmään, simulaat-
torit yleensä kuuluvat. Sen sijaan yksit-
täisen taistelijan monipuolisia palautteen 
antavia simulaattoreita, kuten esimerkik-
si kaksipuolisen taistelun simulaattoreita 

(KASI-järjestelmä), on vähän. Simulaat-
toreiden hankinnasta tulee suuri kertain-
vestointi, mutta pitkällä aikavälillä niil-
lä voidaan opettaa yksittäistä taistelijaa ja 
joukkoa toimimaan lähes todenmukaisissa 
olosuhteissa ja säästää oikeita ampumatar-
vikkeita ja aseita.

Yhden jalkaväkikomppanian suurui-
nen osasto tulisi kyetä varustamaan KASI-
järjestelmällä jokaisessa joukko-osastossa, 
jossa koulutetaan varusmiehiä ja reservi-
läisiä. Yhden jalkaväkikomppanian varus-
taminen vastaosastoineen kerrallaan mak-
saa noin kaksi miljoonaa euroa. Kertain-
vestoinnin lisäksi on varattava 50 % han-
kintasummasta ylläpitomenoihin järjes-
telmän arvioidulle 15 vuoden käyttöajal-
le. Toisaalta simulaattorit säästävät oikeita 
asejärjestelmiä, kovia ampumatarvikkeita 
ja ovat ympäristöystävällisiä. 

Joukon sotakelpoisuuden arviointi ja 
suorituskyvyn mittaaminen on haasteellis-
ta. Suorituskyvyn arvioi usein joukon oma 
kouluttaja. Pitkän kouluttajakokemuk-
sen hankkineella kouluttajalla saattaa olla 
hyvä käsitys siitä, mitä joukon on osattava. 
Hänen arvionsa perustuu usein vertailuun. 
Hän pohtii, miten edellinen saapumiserä 
onnistui vastaavassa tilanteessa. Absoluut-
tiset joukon suorituskykyä mittaavat kri-
teerit ovat haastavia rakentaa. Tällä hetkel-
lä on vaikea todentaa muun muassa sitä, 
miten esimerkiksi kymmenen sotaharjoi-
tusvuorokauden vähentäminen vaikut-
taa joukon sotakelpoisuuteen. Simulaat-
toreiden avulla voitaisiin rakentaa koulu-
tusympäristöjä ja mittareita, joiden avulla 
joukon suorituskyvyn mittaamisesta tulisi 
luotettavampaa. 
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Palkitseminen ja merkit

Palkitseminen ja ojennuskeinot motivoivat 
ja ohjaavat käyttäytymistä. Ojennus ja nuh-
telu ovat keinoina välttämättömiä ryhmään 
ja organisaatioon sopeutumattomien oikai-
semiseksi. Toisaalta kannustaminen ja pal-
kitseminen on tarkoitettu suuntaamaan pää-
joukon toimintaa kohti tavoitteita. Jokaisessa 
perusyksikössä tulee olla käytössä yhtenäi-
nen kaikkien varusmiesten tiedossa oleva 
kannustamisen keinovalikoima. 

Hyvistä suorituksista annettavat kun-
toisuuslomat motivoivat varusmiehiä, to-
sin niiden pitäminen voi olla tiiviin kou-
lutusrytmin takia haasteellista. Varusmie-
hille voidaan lisäksi jakaa koulutushaaran-
sa ja suorittamiensa tutkintojen perusteella 
merkkejä, jotka osoittavat varusmiehen suo-
rittaneen tietyn kurssin. Koulutushaaramer-
kit, kuten kranaatinheitin-, suojelu-, panssa-
rintorjunta-, sissi-, kivääri- ja sotilaspoliisi-
merkit, ovat jo käytössä. Varusmiehet saisi-
vat lisämotivaatiota, jos suoritusmerkki an-
netaan myös pienemmistä kursseista, kuten 
esimerkiksi etäisyydenmittaajakurssista, ko-
nekiväärikurssista ja tarkka-ampujakurssis-
ta. Mallia voisi ottaa esimerkiksi partioliik-
keen käyttämästä merkkijärjestelmästä. Sa-
moin varusmiespalveluksen suorittamises-
ta voisi saada maanpuolustusmitalin kaltai-
sen merkin, jossa olisi eri arvoasteita palve-
lusajan mukaan.

Palkitsemisen tulee olla oikeudenmu-
kaista ja palkitsemisperusteiden on oltava 
jokaisen tiedossa. Palkinnot tulee luokitel-
la siten, että kaikki varusmiehet voivat saa-
da osan huomionosoituksesta. Sen lisäksi 
motivaatiota voidaan parantaa palkitsemalla 
erikseen palkinnoilla erityisen hyvistä suori-

tuksista. Hyvä palkitsemistapa on esimerkik-
si sellainen, että ennen pitkää ja vaativaa tais-
teluharjoitusta kerrotaan, että harjoituksen 
lopuksi paras prosentti (1 - 2 varusmiestä/
joukkotuotantoyksikkö) palkitaan joukko-
osastoristillä tai lomapuvussa kannettavalla 
muulla merkillä, joka voisi olla esimerkiksi 
koulutushaaran rintamerkki. Palkitseminen 
on lisämotivaation luomiseksi ja hyvän hen-
gen ylläpitämiseksi sopivaa tehdä koko jou-
kon edessä harjoituksen päätteeksi. Esimer-
kiksi jalkaväen (tai vastaavan aselajin/koulu-
tushaaran) rintamerkkiä tulisi saada käyttää 
lomapuvussa. Näin hyvin suoriutunut valio-
sotilas voidaan tunnistaa myöhemmin. Va-
rusmiehet ovat ylpeitä saamistaan tunnus-
tuksista, jotka muut voivat nähdä esimerkik-
si lomapukua käytettäessä.

Hyvistä suorituksista on perinteisesti pal-
kittu kahvilipuilla. Perusyksiköissä voi myös 
olla esineitä (esimerkiksi ammus, vanha ky-
pärä tai deaktivoitu ase), joihin kiinnitetään 
erilaisissa testeissä menestyneiden henki-
löiden nimi. Osa palkinnoista voi olla myös 
joukkuekohtaisia, jolloin laattaan tulee hyvin 
menestyneen joukkueen numero.

B-miesten ja ei täysin 
taistelukykyisten koulutus 
kunniaan

Asevelvollisuus toimii niin kauan, kun va-
rusmiespalveluksen suorittamattomalta ky-
sytään, miksi et ole suorittanut varusmies-
palvelusta. Yhteiskunnallisten myönteisten 
vaikutusten ja miesikäluokan tasa-arvon nä-
kökulmasta on tärkeää, että mahdollisim-
man moni suorittaa varusmiespalveluksen. 

Osa nuorista miehistä ei kykene vaativiin 
taistelutehtäviin. Osan palveluskelpoisuus on 
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niin alentunut, että henkilö on vapautetta-
va kokonaan varusmiespalveluksesta ja siir-
rettävä C-luokkaan. Palveluksesta poissiir-
retty jää helposti yksin ongelmiensa kanssa. 
Yhteiskunnan tulisi huomattavasti nykyis-
tä enemmän ottaa vastuuta palveluksen kes-
keyttäjistä ja henkilöistä, jotka eivät kykene 
palvelukseen. Se on sekä yksilön että yhteis-
kunnan etu. 

Osalla henkilöistä palveluskelpoisuus on 
niin lievästi alentunut, että hän kykenee fyy-
sisesti helpompaan palvelukseen palvelus-
kelpoisuusluokassa B. Palveluskelpoisuuden 
alentumisen syynä saattaa olla esimerkik-
si ylipaino, heikko näkö, keliakia, ihottuma 
tai astma. Usein nämä henkilöt haluavat suo-
rittaa varusmiespalveluksen, ja jotkut ovat 
jopa ihmetelleet, kun heidän palveluksen-
sa on terveydellisiin syihin vedoten keskey-
tetty. Yksilön ja maanpuolustustahdon kan-
nalta on tärkeää, että mahdollisimman moni 
suorittaa varusmiespalveluksen. Kaikille on 
oltava mielekästä tekemistä. 

Näiden varuskuntapainotteiseen koulu-
tukseen määrättyjen varusmiesten tavoittee-
na tulee olla, että he suorittavat ensimmäisen 
neljän kuukauden palveluksensa aikana tais-
telijan perustutkinnon. Heidät voidaan koota 
peruskoulutuskauden lopulla joukko-osas-
tossa samaan perusyksikköön synergiaetu-
jen saavuttamiseksi. Varuskuntapainottei-
sen koulutuksen päämääränä on, että jokai-
selle asevelvolliselle annetaan tavoitteellista 
ja motivoivaa koulutusta ottaen huomioon 
palveluskelpoisuusluokan aiheuttamat yk-
silökohtaiset rajoitukset. Varuskuntapainot-
teiseen palvelukseen määrätyt poistavat osal-
taan puolustusvoimien työvoimapulaa ja toi-
saalta hyödyttävät erikoisosaamisellaan puo-
lustusvoimia. Myös varusmiehet hyötyvät 

palveluksesta saadessaan toimia erikoisosaa-
misensa mukaisessa, osin jopa heille räätä-
löidyssä, tehtävässä. Muun muassa kuljetta-
jana voi toimia hieman painavampi varus-
mies - häntä ei tulisi vapauttaa pelkän pai-
noindeksin (BMI) perusteella, ellei hänellä 
ole sairaalloista ylipainoa. 

Varuskuntapainotteinen koulutus voi-
daan toteuttaa paikallisten olosuhteiden mu-
kaan esimerkiksi siten, että osa ajasta käyte-
tään komennuspaikoilla muiden puolustus-
voimien sisäisten toimintojen tukitehtävis-
sä ja osa ajasta ollaan kriisivalmiuksia lisää-
vässä koulutuksessa. Komennuspaikkateh-
täviä voivat olla muun muassa lähettitehtä-
vät esikunnissa ja sotilaslaitoksissa, aputeh-
tävät puolustusvoimien varastoilla ja muo-
nituskeskuksissa sekä muissa puolustusvoi-
mien toimipisteissä. Varusmiehiä tulisi voi-
da käyttää myös erilaisten tietojärjestelmien 
käyttäjinä siten, että heidän toimintansa hel-
pottaisi kouluttavan henkilökunnan työmää-
rää ja kiireitä. Varusmiehen tulisi voida syöt-
tää muun muassa koulutustuloksia tietojär-
jestelmään.  

Kriisivalmiuksia ja arjen turvallisuut-
ta edistävään koulutukseen taas voidaan si-
sällyttää erilaisia asekursseja, sotamateriaa-
lin huoltoon liittyviä kursseja, ensiapukoulu-
tusta ja vartiointikoulutusta siten, että nämä 
asevelvolliset voidaan sijoittaa varsinaisen 
joukkotuotetun joukon tukitehtäviin.

Toteuttamismalli voi vaihdella joukko-
osastoittain. Yksi toteuttamismalli voisi olla 
sellainen, että jokaisella komennuspaikalla 
olisi tuplamiehitys. Tällöin yksittäisellä hen-
kilöllä olisi vuoroviikkoina komennuspaik-
kapalvelusta ja vuoroviikkoina kriisivalmiutta 
edistävää koulutusta. Jos sopivia komennus-
paikkoja on vain kolmasosalle, olisi vastaavas-
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ti joka kolmas viikko komennuspaikkapalve-
lusta ja kaksi viikkoa kriisivalmiuksia tuke-
vaa koulutusta. Näitä komennuspaikkamiehiä 
voidaan myös käyttää joukkokoulutuskauden 
aikana joukkotuotettavan joukon harjoituk-
sissa vastaosastona ja näin edistää heidän tais-
telijan taitojaan. Koulutusohjelmat tulee laatia 
joukko-osastoittain, jotta paikalliset olosuh-
teet voidaan ottaa huomioon.

Mallia, jossa B-miehet olivat peruskoulu-
tuskauden jälkeen vuoroviikoin komennus-
paikkapalveluksessa ja vuoroviikoin sotilas-
koulutuksessa, kokeiltiin Kaartin Jääkäriryk-
mentissä saapumiserällä 1/10. Siitä saatiin 
erinomaisia kokemuksia. Verrattuna aikai-
sempaan saapumiserään varusmiesten pal-
velusmotivaatio lisääntyi, kurinpito-ongel-
mat vähenivät ja B-miesten palveluksenai-
kainen poistuma pieneni.

Kriisivalmiutta tukevassa koulutuksessa 
voidaan tehdä yhteistoimintaa muun muas-
sa paikallisten viranomaisten kanssa. Luon-
teva yhteistyökumppani olisi paikallinen 
pelastuslaitos ja monet vapaaehtoisorgani-
saatiot. Myös MPK ry voisi tarjota sopivia 
yhteiskunnan kriisivalmiuksia tukevia kou-
lutuspaketteja.

Varusmiespalveluksen aikana hankitusta 
työkokemuksesta sekä saavutetusta osaami-
sesta tulee antaa varusmiespalveluksen pää-
tyttyä todistus.

Merivoimien saapumiserät

Merivoimiin astutaan palvelukseen samaan 
aikaan kuin maavoimissa ja ilmavoimissa 
eli tammikuussa ja heinäkuussa. Heinäkuun 
palvelukseen astumisaika on merivoimil-
le ongelmallinen alusyksiköihin koulutetta-
vien osalta. Talvikausi tulee nopeasti eteen, 
ja varsinainen laivapalvelus on talvella mel-
ko tehotonta. Alusyksiköihin koulutettavien 
kannalta parempi järjestely olisi siirtyä yh-
teen saapumiserään, joka astuisi palveluk-
seen tammikuussa. 

Nykyisin moni, joka hakeutuu kutsun-
noissa merivoimiin, kuvittelee pääsevänsä 
palvelemaan laivalle. Näin ei kuitenkaan ole, 
sillä merivoimien noin 4  000 vuosittaisesta 
varusmiehestä vain noin 1  000 koulutetaan 
alusyksiköihin, ja näistäkin vain osa on laiva-
palveluksessa. Kaikkien merivoimiin hakeu-
tuvien varusmiesten kannalta olisi reilumpi 
järjestely, jos alusyksiköihin olisi erillisha-
ku. Samalla henkilöt tietäisivät selvästi, kuka 
pääsee laivapalvelukseen ja kenestä tehdään 
rannikkojoukkojen sotilas. Erillishaku mah-
dollistaisi myös tulevan aineksen nykyistä 
paremman testaamisen etukäteen. 

Alkukyselyn tuloksia  

Totesimme työmme aikana, ettei puolustus-
voimissa ole yhtenäistä varusmiespalveluk-
sen alussa järjestettävää kyselyä. Pilotoim-
me Karjalan Prikaatissa, Porin Prikaatissa ja 
Pioneerirykmentissä saapumiserän 1/2010 
varusmiehille suunnatun alkukyselyn. Kyse-
lyyn vastasi 2 952 varusmiestä ensimmäisel-
lä palvelusviikolla. Kyselyllä pyrittiin muun 
muassa selvittämään varusmiesten ennakko-
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odotuksia ja ennakkotietoa varusmiespalve-
luksesta sekä maanpuolustustahtoa.

Alkukyselyn mukaan nuoren liikunta- ja 
luontoharrastuneisuus on selkeästi yhtey-
dessä parempaan psykososiaaliseen toimin-
takykyyn. Samoin maanpuolustusasenteet 
ovat liikunnallisemmilla henkilöillä aseel-
lisen maanpuolustuksen kannalta myöntei-
semmät kuin vähemmän liikkuvilla. Jälkim-
mäinen tulos on ymmärrettävä siltä kannal-
ta, että varusmiespalveluksen kuntovaati-
mus ei aiheuta liikunnalliselle nuorelle vai-
keuksia. Samoin luonto- ja metsästysharras-
tus tuottavat sotilaselämän kannalta hyödyl-
lisiä taitoja. 

Varusmiehen kokemilla vaikutusmah-
dollisuuksilla on erittäin merkitseviä korre-
laatioyhteyksiä kaikkiin selitettäviin muut-
tujiin. Varusmiehen kokemus palveluspaik-
kaan, aselajiin ja palvelukseen astumisajan-
kohtaan liittyviin valintamahdollisuuksiin 
on siis selkeästi yhteydessä siihen, miten hän 
suhtautuu maanpuolustukseen ja millainen 
on hänen luottamuksensa yhteiskunnan in-
stituutioihin.  Välttämättä tässä ei ole kyse 
suoranaisesta vaikutussuhteesta, vaan yhte-
ys saattaa syntyä sellaisten välittävien tekijöi-
den kautta, joihin toteutettu tutkimusasetel-
ma ei vielä tässä vaiheessa anna vastauksia. 
Kuitenkin tulos kertoo siitä, että oman elä-
män hallinta on henkisen hyvinvoinnin kan-
nalta nuorelle yhtä tärkeää kuin työelämässä 
olevalle aikuisellekin. 

Nuorten suhtautuminen varusmiespal-
velukseen on sen alkuvaiheessa varsin opti-
mistinen. Tupakavereiden saamista pidetään 
helppona, eikä sotilaselämään sopeutumi-
nen tunnu kovin vaikealta. Usko oikeuden-
mukaiseen kohteluun puolustusvoimissa, so-

tilaskoulutuksen ammattimaisuuteen ja asi-
allisuuteen on vahva. Selvä myönteinen usko 
omaan haluun suoriutua hyvin asepalveluk-
sesta on lähes puolella vastaajista. Varusmie-
hille pidetyillä loppukyselyiden perusteel-
la tämä suunta on vuosituhannen alusta ol-
lut lievästi, mutta johdonmukaisesti vahvis-
tuva. Muutoksen vaikeutta siviiliyhteiskun-
nan keskustelevasta koulutuskulttuurista va-
rusmiespalveluksen sotilaskuriin kuvaa kui-
tenkin komentelua ja määräämistä koskevan 
kysymyksen tulos: Runsas neljäsosa vastaa-
jista yhtyy toteamukseen ”En kestä komen-
telua ja määräämistä”. 

Tiedon saanti asepalveluksesta koetaan 
vaivattomaksi. Tosin puolustusvoimat ei 
yleensä ole pääasiallinen tiedon lähde, vaan 
kaverit. Internetin osuus (21 %) tuntuu yllät-
tävän pieneltä, kun kyse on netin suurkulut-
tajana pidetystä ikäryhmästä. Tiedon saantia 
aseettomasta palveluksesta tai siviilipalve-
luksesta ei voi pitää riittävänä, kun lähes kol-
mannes ei ollut saanut tietoa lainkaan. Yksi 
selitys voi tietenkin olla myös kiinnostuksen 
puute. Tiedon omaksuminen vaatii vaivan-
näköä, vaikka tietoa olisikin saatavilla

Asepalveluksen tulevaisuuden suosi-
on kannalta huolestuttavia ovat vastauk-
set toteamukseen ”Olisin tullut asepalveluk-
seen, vaikka se olisi ollut vapaaehtoista” Sa-
maa mieltä tai osittain samaa mieltä vastan-
neita oli alle kolmasosa varusmiehistä. Huo-
mattavaa on, että vain 16 % oli samaa miel-
tä. Loppukyselytietojen mukaan suunta on 
ollut vuosituhannen alusta lähtien selkeäs-
ti heikkenevä. Toisaalta 90 % vastaajista ei 
kannata aseetontakaan kansalaispalvelus-
ta, vaikka siitä kyettäisiin luomaan asepal-
veluksen rinnalle tasaveroinen järjestelmä. 
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Nuorten yleinen maanpuolustustahto on 
alkukyselyn perusteella edelleen vankka (77 
% pitää aseellista puolustusta välttämättömä-
nä, jos maahamme hyökätään), vaikka suun-
ta on pitkällä aikavälillä lievästi heikkenevä. 
Henkilökohtaista asennetta kuvaava kysy-
mys koskee vastaajan valmiutta osallistua so-
tilaalliseen maanpuolustukseen omassa so-
dan ajan tehtävässään (75 % on valmis osal-
listumaan). Nekin tulokset kertovat vahvas-
ta tahtotilasta, vaikka kriittisyys on vuositu-
hannen alusta hiukan lisääntynyt. 

Alkukysely osoitti yhteiskunnan olevan 
selvästi jakaantunut. Asuinpaikan kaupun-
gistuneisuuden yhteys parempaan itseluot-
tamukseen tuli selvästi esille. Myös positii-
visella elämänasenteella ja kaupunkimaisella 
elinympäristöllä on selkeä yhteys. Varusmie-
hen sosiaalisen pääoman kuvaajista asuin-
paikan kaupungistuneisuus, koettu tervey-
dentila ja perheen taloudellinen tilanne oli-
vat vahvasti yhteydessä varusmiesten psyko-
sosiaalisen toimintakyvyn ja maanpuolus-
tusasenteiden kuvaajiin.

Asuinpaikan kaupungistuneisuuden yh-
teys nuoren parempaan itseluottamukseen 
ja positiivisempaan elämänasenteeseen tun-
tuu yllättävältä. Kyse voi olla kaupunkiym-
päristön tai sen läheisyyden tosiasiallises-
ti runsaammista työn, koulutuksen ja sosi-
aalisen elämän mahdollisuuksista. Esimerk-
kivalikoima menestyksestä ja hyvän elämän 
mahdollisuuksista voi kaupunkinuorilla olla 
runsaampi. Ne puolestaan avaavat positiivi-
sia tulevaisuuden odotuksia verrattuna talo-
udellisesti ja palvelujen kannalta taantuvaan 
maaseutuun.

Terveydentila nuoruusvuosina on erittäin 
merkitsevästi yhteydessä kaikkiin psyykkisen 
toimintakyvyn mittareiden tuloksiin. Mitä 

terveempi nuori on ollut, sitä tunnollisempi, 
tunne-elämältään tasapainoisempi, elämän-
asenteeltaan positiivisempi ja itseensä luot-
tavampi hän näyttää olevan. Myös sitä luot-
tavaisemmin hän suhtautuu oman elämän-
sä hallintaan ja sitä vähemmän hänellä on 
stressioireita. Koetun terveydentilan merkitys 
psyykkisen toimintakyvyn mittareiden tulos-
ten kannalta oli vahva. Koettu terveydentila 
on ollut aikaisemmissakin tutkimuksissa hyvä 
toimintakyvyn ennustaja, jopa parempi kuin 
lääkärin tekemä diagnoosi. Yllätys oli se, että 
yhteys on näin selvä jo nuoruusiässä. Työelä-
män myöhemmissä vaiheissa henkilön oma 
käsitys työkyvyn säilymisestä tai sen menettä-
misestä on yleensä tarkka ennuste useamman 
vuoden aikavälillä. 

Perheen taloudellinen tilanne on vahvas-
ti yhteydessä nuoren psykososiaaliseen toi-
mintakykyyn, maanpuolustustahtoon ja pal-
velusmotivaatioon. Erityisesti jälkimmäis-
ten kohdalla yhteys ei ole täysin lineaarinen, 
vaan kaikkein heikoimmin toimeentulevi-
en maanpuolustustahto ja palvelusmotivaa-
tio näyttävät olevan suhteellisen korkealla 
tasolla ja heikkenevän hieman paremmassa 
taloudellisessa tilanteessa olevilla. Vauraista 
perheistä tulevien nuorten maanpuolustus-
asenteet ovat vahvat.  Nuoren psykososiaali-
sen toimintakyvyn ja maanpuolustusasentei-
den lisäksi perheen taloudella on selkeät yh-
teydet nuoren kansallisiin arvostuksiin ja hä-
nen luottamukselliseen suhteeseensa yhteis-
kunnan instituutioihin. Varusmiespalveluk-
seen kohdistuvat odotukset ovat taloudelli-
sesti paremmin toimeen tulevilla myös po-
sitiivisemmat.

Perheen taloudellisen tilanteen vaikutus 
psykososiaaliseen toimintakykyyn, maan-
puolustustahtoon ja palvelusmotivaatioon 
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on hyvinvointiyhteiskunnan tuottaman ta-
saisen jaon periaatteen kannalta arvioitu-
na pettymys. Tavanomaiseen varusmiesi-
kään saakka koulutus- ja harrastusmahdolli-
suudet sekä perushyvinvoinnin edellytykset 
ovat nuorten valtaosan kannalta yhteiskun-
nassamme kohtalaisen hyvin turvatut. Suo-
men koululaitos tuottaa, ainakin Pisa-tutki-
muksen perusteella arvioituna, heikoimmil-
lekin oppijoille hyviä oppimistuloksia. Siitä 
huolimatta yhteiskunta ei ole kyennyt tasoit-
tamaan perheen elintasoon yhteydessä ole-
via eroja nuoren henkisessä hyvinvoinnissa. 

Toisaalta se, että heikommassa taloudel-
lisessa asemassa olevien nuorten maanpuo-
lustusasenteet ovat negatiivisempia, ja hänen 
luottamuksellinen suhteensa yhteiskunnan 
instituutioihin on heikompi, vahvistaa so-
siaalisen pääoman teoriaan liittyvää vaihto-
suhdeoletusta: Jos tunnet saavasi, olet myös 
itse valmis antamaan. 

Mielenkiintoista on, että perheen talou-
den ja nuoren psykososiaalisen toiminta-
kyvyn välinen yhteys ei ole aivan lineaari-
nen. Kaikkein heikoimmin toimeentulevien 
nuorten maanpuolustustahto ja palvelusmo-
tivaatio näyttävät olevan suhteellisen korke-
alla tasolla. Helposti mieleen tuleva selitys on 
se, että köyhyys voi ajaa nuorta kohti väkival-
taa ihannoivia marginaalikulttuureja, jois-
sa kovat nationalistiset asenteet sekoitetaan 
maanpuolustushenkisyyteen. 

Nuoren liikunta- ja luontoharrastunei-
suus on selkeästi yhteydessä parempaan psy-
kososiaaliseen toimintakykyyn, kaikilla käy-
tössä olleilla mittareilla mitattuna. Samoin 
maanpuolustusasenteet ovat liikunnallisem-
milla henkilöillä aseellisen maanpuolustuk-
sen kannalta myönteisemmät kuin vähem-
män liikkuvilla.

Koetuilla vaikutusmahdollisuuksilla on 
erittäin merkitseviä korrelaatioyhteyksiä 
kaikkiin selitettäviin muuttujiin. Varusmie-
hen kokemus palveluspaikkaan, aselajiin ja 
palvelukseen astumisajankohtaan liittyviin 
valintamahdollisuuksiin on siis selkeästi yh-
teydessä siihen, millaiseksi hän kokee yhteis-
kuntasuhteensa, näillä mittareilla mitaten.

Alkukyselyn yksityiskohtaisia tuloksia on 
eritelty liitteessä 3.

Loppukyselyn alustavia tuloksia

Tammikuussa 2010 palvelukseen astuneet al-
kukyselyyn vastanneet kuusi kuukautta pal-
velleet varusmiehet ehdittiin ottaa tutki-
mukseemme mukaan myös loppukyselyssä. 
Perinteisesti lyhyemmän palvelusajan varus-
miehet ovat antaneet kielteisemmän palaut-
teen varusmiesajastaan kuin pitemmän pal-
veluksen suorittaneet. Tästä huolimatta 
nämä kuusi kuukautta palvelleet varusmie-
het antoivat asevelvollisuuden myönteisen 
yhteiskunnallisen vaikutuksen näkökulmas-
ta rohkaisevia vastauksia. Kysely paljasti, 
että myös kuusi kuukautta palvelevilla sosi-
aalinen pääoma kasvoi. Ne, joilla sosiaalinen 
pääoma oli korkealla tasolla ennen varus-
miespalvelusta, kykenivät hyötymään palve-
luksesta enemmän kuin ne, joilla oli jo aikai-
semmin ongelmia. 

Alustavien tulosten mukaan kuusi kuukautta 
palvelevien varusmiesten: 

•	 sosiaalisuus on selvästi kasvanut,

•	 stressaantuneisuus on vähentynyt (tähän 
on voinut vaikuttaa se, että alkukysely 
tehtiin ensimmäisen viikon stressaavassa 
tunnelmassa),
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•	 luottamus omaan psyykkiseen 
toimintakykyyn parantunut,

•	 itseluottamus on vahvistunut (valtavirran 
keskiarvotulos on vahvistunut, mutta 
keskihajonta on samalla jonkin verran 
kasvanut, ja heikoimpien itsetunto on 
heikentynyt), 

•	 tunnollisuus on vahvistunut ja samalla 
keskihajonta on pienentynyt, mikä 
saattaa merkitä ajattelutapojen ja arvojen 
yhtenäistymistä,

•	 neuroottisuus on hieman vähentynyt ja

•	 positiivinen asennoituminen haasteellisiin 
tilanteisiin on lisääntynyt. 

Nämä ominaisuudet näyttävät olevan yh-
teydessä muun muassa perheen elintasoon 
niin, että paremmista lähtökohdista tulevien 
nuorten psykologinen toimintakyky on pa-
rantunut huonommista lähtökohdista tule-
via enemmän.

Sen sijaan kuuden kuukauden miesten 
maanpuolustustahtoa varusmiespalvelus ei 
näytä parantavan. Heikkenevä tulos ei ollut 
kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä, mikä 
voi johtua jostain satunnaisistakin tekijöistä. 
Toisaalta samaa suuntaa vahvistaa heikko tu-
los halukkuudessa osallistua tulevaisuudessa 
reservin kertausharjoituksiin. Moni ei tien-
nyt, että kertausharjoitukset ovat osa asevel-
vollisuutta. 

Maanpuolustustahtovastauksissa oli 
melko paljon hajontaa. Tämän takia selvi-
tettiin, mitkä tekijät voisivat erotella henki-
löt, joiden maanpuolustustahto oli paran-
tunut niistä, joilla se oli eniten heikenty-
nyt. Eniten eroa oli varusmiehen hallinnan 
tunteessa (tunteeko, että voi itse vaikuttaa 

omiin asioihinsa), stressaantuneisuudessa, 
itseluottamuksessa ja suhtautumisessa uu-
siin haasteellisiin tilanteisiin. Toisin sanoen 
maanpuolustustahto vahvistuu varusmie-
hellä, joka on aikuisella tavalla itsenäinen, 
suhtautuu uusiin tilanteisiin rennon posi-
tiivisesti ja jonka itseluottamus on kunnos-
sa. Hän on saanut varusmiespalveluksesta 
positiivisia elämyksiä ja kyennyt tulkitse-
maan palvelusajan rasittavatkin kokemuk-
set haasteista selviytymisenä. 

Maanpuolustustahto näyttää olevan sel-
keästi yhteydessä siihen, millainen kokemus 
varusmiespalveluksesta on jäänyt. Suuri osa 
nuorista ei mieti kantaansa maanpuolustuk-
seen kovin teoreettisesti, yhteiskunnallisesti 
tai ideologisesti. Sen sijaan jos toiminta tun-
tuu uskottavalta ja hän on kokenut oppivan-
sa ja selviytyvänsä haasteista, niin maanpuo-
lustustahto vahvistuu. Nämä tulokset viittaa-
vat siihen, että varusmiespalvelukseen pitäisi 
liittyä enemmän elämyksellisyyttä, josta voi-
si saada onnistumisen kokemuksia.

Alkukysely ja loppukysely 
kehittämisväylinä 

Puolustusvoimat on käyttänyt kattavaa lop-
pukyselyä, jolla selvitetään muun muassa 
maanpuolustustahtoa, koulutuksen yleisjär-
jestelyitä, haasteellisuutta ja laatua, palautetta 
esimiehistä sekä ryhmäkiinteyttä. Loppuky-
selyä käytetään apuna koulutuksen kehittä-
misessä. Loppukyselyä voitaisiin hyödyntää 
nykyistä enemmän myös sosiaali- ja terveys-
ministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön 
ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalo-
jen näkökulmasta esimerkiksi kartoittamal-
la syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. 
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Kehittämämme alkukysely mahdollistaa 
yhdessä loppukyselyn kanssa varusmiespal-
veluksen aikana tapahtuneiden muutosten 
arvioinnin. Alku- ja loppukyselystä on teh-
tävä sellainen kokonaisuus, jolla eri joukko-
osastoja sekä joukko-osastojen sisällä jouk-
koyksiköitä ja perusyksiköitä voidaan ver-
rata keskenään. Esimiesasemassa olevat voi-
vat saada palautetta siitä, miten maanpuolus-
tustahto tai jokin muu kiinnostava tekijä ke-
hittyy palveluksen aikana. Jos jossain jouk-
ko-osastossa tai joukko-osaston perusyksi-
kössä tulos on laskenut, voidaan tarkastella, 
mitä tuloksia nostanut on tehnyt eri tavalla. 
Hyvin suoriutunut joukko-osasto tai perus-
yksikkö voi toimia esimerkkinä muille ja sa-
malla opitaan yhdessä parhaista käytänteistä. 

Alkukysely tulee toteuttaa heti palveluk-
seen astumisen yhteydessä ennen kuin alo-
kas on varustettu. Tällöin saadaan selville to-
delliset odotukset, ensi tunnot ja mielikuvat, 
joita alokkaalla on. Jos kysely tehdään en-
simmäisen palvelusviikon lopulla, vaarana 
on, että ensimmäisen viikon stressi ja kiire 
vaikuttavat tuloksiin. 

Alkukyselystä tulee saada eriteltyä palve-
luksen keskeyttäjät. Näiden tuloksia palve-
luksen loppuun suorittaneiden tuloksia ver-
taamalla voidaan saada selville keskeyttämi-
sen syitä. Näiden tulosten perusteella voi-
daan ryhtyä parantamaan toimintatapamal-
leja ja vähentää keskeyttämisiä. Nyt loppuky-
selyn tuloksia vääristää hiukan se, että kes-
keyttäjät eivät ole siihen vastanneet.

Kuva: Puolustusministeriö/Tiina Takala
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Toimenpidesuositus Avainperusteet
Keskeiset
Hankitaan lisää simulaattoreita, jolloin joukkoa voidaan 
kouluttaa mahdollisimman lähellä sodan ajan olosuhteita.

Taloushaasteet pakottavat vähentämään ampumatarvik-
keiden käyttöä. Joukon kouluttaminen todenmukaisis-
sa olosuhteissa ilman simulaattoreita on haasteellista. Si-
mulaattorit säästävät ampumatarvikkeita sekä luontoa. 

Kehitetään absoluuttisia mittareita, joilla voidaan mitata 
joukon sodan ajan suorituskykyä.

Joukon sotakelpoisuuden mittaaminen on haasteellista, 
eikä sen mittaamiseen ole absoluuttisia mittareita. Suo-
rituskyvyn arvioi joukon kouluttaja.

Muut
Kartoitetaan loppukyselyn yhteydessä syrjäytymisvaarassa 
olevat selvittämällä, kenellä ei ole opiskelupaikkaa (anne-
taan opinto-ohjausta) tai työpaikkaa (annetaan työvoima-
poliittista neuvontaa). Kehitetään menetelmä, jolla mah-
dolliset pudokkaat ohjataan keskusteluun asiantuntijoiden 
kanssa (PLM, STM, OKM, TEM).

Osa varusmiespalveluksen päättävistä on vaarassa syr-
jäytyä, koska heillä ei ole opiskelu- tai työpaikkaa. Lop-
pukyselyllä voidaan saada tietoa varusmiespalveluksen 
päättävien suunnitelmista.

Otetaan käyttöön varusmiesten alkukysely, johon liittyy 
loppukysely siten, että yksilön antamat vastaukset ovat 
vertailtavissa. Sisällytetään niihin kysymyksiä, joilla saa-
daan tietoa toiminnan parantamiseksi

Alkukyselyä ei ole käytössä, joten varusmiesten alku-
odotuksista tai asenteiden muutoksesta varusmies- 
palveluksen aikana ei saada tietoa.

Kehitetään palautejärjestelmää siten, että varusmiehet voi-
vat antaa rehellistä palautetta myös motivaatiota haittaa-
vista asioista. Kannustetaan kaikenlaisen palautteen anta-
miseen.

Varusmiehet kokevat, ettei palautetta palveluksen aika-
na juuri voi antaa. Varsinkin negatiivisista ja palvelus-
motivaatioon vaikuttavista asioista tulisi voida antaa pa-
lautetta.

Kehitetään erilaisia motivointi- ja palkitsemismalleja. Palkitseminen lisää palvelusmotivaatiota.
Annetaan B-miehille palveluskelpoisuuden sallimissa ra-
joissa mielekästä koulutusta ja etsitään heille sopivia ko-
mennuspaikkatehtäviä. Annetaan todistus suoritetusta ko-
mennuspaikkatehtävästä.

Joidenkin nuorten  palveluskelpoisuus on alentunut, 
mutta he haluavat siitä huolimatta suorittaa varusmies-
palveluksen. Kaikille varusmiehille on oltava mielekäs-
tä tekemistä, jossa he tuntevat oppivansa asioita ja te-
kevänsä tärkeää työtä. Puolustusvoimissa on paljon 
tehtäviä, joita varusmiehet voivat tehdä, oppia samalla 
uutta ja helpottaa puolustusvoimien työvoimapulaa.

Jatketaan jo aloitettua selvitystyötä mahdollisuudesta siir-
tyä merivoimien alusyksiköiden osalta erillishakuun ja yh-
teen saapumiserään vuosittain.

Varusmieskoulutus alusyksiköissä ei ole talvikaudella te-
hokasta. Vain pieni osa merivoimiin palvelukseen käs-
ketyistä palvelee alusyksiköissä, mikä saattaa tuottaa 
muihin merivoimien tehtäviin määrätyille pettymyksen 
varusmiespalveluksen alkaessa.

Laitetaan perusyksikön seinälle kyvykkyystaulu, josta käy 
ilmi koulutuksessa tavoiteltava osaamisen taso. Taulussa 
kuvataan aikaan sitoen ja aiempiin saapumiseriin verraten 
se, miten tavoitteeseen ollaan pääsemässä.

Oppimistavoitteiden ja oppimisen edistymisen tulee olla 
kaikkien tiedossa.  
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4.3  Taloudelliset edut 

Totesimme työmme aikana, että pidempien 
palvelusaikojen houkuttelevuutta tulee vah-
vistaa. Johtajiksi on saatava rekrytoitua saa-
pumiserien parhaimmisto. Pohdimme tässä 
alaluvussa lukuisia erilaisia taloudellisia kan-
nustimia, joista voidaan valita erilaisia yhdistel-
miä, mutta kaikkien näiden vaihtoehtojen to-
teuttamista yhtä aikaa emme pidä realistisena.

Päiväraha

Selvitimme Karjalan Prikaatin varusmiehille 
suunnatulla kyselyllä taloudellisen tuen mer-
kitystä sille, millaisen palvelusajan varusmies 
valitsisi. Havaintonamme oli, että verotuella ja 
kotiuttamisrahalla ei ole niin suurta kannus-
tavaa merkitystä kuin päivärahalla.  Päivära-
ha on konkreettinen välittömästi saatava tuki, 
joten se motivoi varusmiehiä eniten. Päivära-
han pienelläkin korottamisella on puolustus-
voimille suuria taloudellisia vaikutuksia. Jo yh-
den euron korotus päivärahaan aiheuttaa yli 6 
miljoonan euron vuotuisen lisäkustannuksen 
puolustusvoimille. 

Taulukko 6. 
Päivärahan suuruus vuonna 2010

Palvelusaika Päivärahan suuruus
1 - 6 kk 4,4 euroa

7 - 9 kk 7,3 euroa

10 - 12 kk 10,2 euroa

Mitä enemmän palvelusaikoja eriyte-
tään, sitä suurempi tulee olla päiväraho-
jen ero eri palvelusajoilla. Päivärahakan-
nustetta tulee yhä enemmän suunnata pit-
kän palvelusajan palvelevalle varusmiehel-
le. Seuraavassa taulukossa on esitetty lisä-
kustannusvaikutus, joka syntyisi siitä, että 
7 - 9 kuukauden päivärahaa korotettaisiin 
5 eurolla ja 10 - 12 kuukauden päivärahaa 
10 eurolla. 

Taulukko 7. 
Päivärahan korotuksen taloudellinen vaikutus

Palvelusaika Päivärahan  
suuruuden lisäys

Päivärahan 
suuruus

Kustannusvaikutus puolustusvoimille

1 - 6 kk 0 euroa 4,4 euroa 0 euroa
7 - 9 kk 5 euroa 12,3 euroa 6,3 miljoonaa euroa
10 - 12 kk 10 euroa 20,2 euroa 9,5 miljoonaa euroa

Yhteensä 15,8 miljoonaa euroa
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Verotuki palkinnoksi palveluksesta 
yhteiskunnan hyväksi 

Asevelvollinen tekee arvokasta työtä yh-
teiskuntamme hyvinvoinnin eteen. Yhteis-
kunnan tulisi asevelvollisuuden houkutte-
levuuden takia palkita nykyistä enemmän 
varusmiespalveluksen suorittamisesta. Ko-
tiuttamisrahan palauttaminen käsitellään 
erikseen luvussa 5.2.  

Varusmiespalveluksen suorittaminen 
loppuun ja sitoutuminen sodan ajan tehtä-
vän mukaisiin kertausharjoituksiin voitai-
siin ottaa huomioon varusmiespalvelusta 
seuraavien kymmenen vuoden aikana ansio-
tuloverotuksessa. Jos 12 kuukautta palvellei-
den veroprosenttia lasketaan 1 % -yksikköä, 
9 kuukautta palvelleiden 0,6 % -yksikköä ja 
6 kuukautta palvelleet eivät saisi veroetua 
lainkaan, pienentyisivät verotulot nykyisel-
lä palkkatasolla ensimmäisenä vuonna noin 
1,4 miljoonaa euroa. Verovaikutus nousisi 

portaittain ja olisi maksimissaan kymmenen 
vuotta voimassa oltuaan, jolloin se olisi noin 
24 miljoonaa euroa vuodessa, mikäli kaikki 
varusmiespalveluksen suorittaneet tähän si-
toutuisivat. Veroedun menettäisi, jos kieltäy-
tyy kertausharjoituksista. 

Verotuen muodossa annettavan kannus-
timen avulla puolustusvoimat pystyisi myös 
houkuttelemaan nykyistä enemmän erityis-
osaajia sodan ajan erityistehtäviin ja palvele-
maan pitempään varusmiehenä. Veroetu oli-
si suhteellisesti sitä suurempi, mitä pidem-
män palveluksen varusmies on suorittanut. 
Veroedun määrä riippuisi myös palveluk-
sen jälkeisistä ansiotulojen määrästä, eli mitä 
suuremmat ansiotulot, sitä suurempi olisi ve-
roedun absoluuttinen määrä. Yksilön moti-
vaatio hakeutua työelämään kasvaisi myös 
tämän uudistuksen takia. 

Taulukko 8. 
Esimerkkejä verotuen kustannusvaikutuksista

Palvelusajat Verovaikutus 1 vuoden  
jälkeen (miljoonaa euroa)

Verovaikutus 10 vuoden 
jälkeen (miljoonaa euroa)

6, 9 ja 12 kk. 
6 kk palvellut ei saa verotukea,  
9 kk palvellut saa 0,6 % ja  
12 kk palvellut 1 %

1,4 24

6 ja 12 kk. 
Nykyinen 9 kk:n palvelusaika on  
muutettu 12 kk:ksi.  
6 kk palvellut ei saa verotukea ja  
12 kk palvellut saa 1 % 

1,6 27
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Eläke 

Vuoden 2005 alusta alkaen työeläkkee-
seen oikeuttaa työskentely 18 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden 
alusta. Vanhuuseläke kertyy tämän iän jäl-
keen maksettujen työansioiden perusteella. 
Opiskelujen ajalta eläkettä kertyy enintään 
viiden vuoden ajalta ikään kuin opiskelija 
saisi vuonna 2010 reilun 644 euron kuukau-
sipalkkaa. Summaa tarkistetaan vuosittain 
palkkakertoimella.

Varusmiespalveluksen ajalta ei kartu elä-
kettä, jollei sinä aikana ole työeläkevakuu-
tettavia työansioita. Eläkettä karttuu varus-
miespalvelusajalta muun muassa Itävallas-
sa, Saksassa ja Kreikassa. Myös varusmies-
palveluksesta luopuneissa maissa, kuten 
Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa ja Rans-
kassa, eläkekertymään laskettiin varusmies-
palvelusaika.

Varusmiesaika jättää eläkkeen karttumat-
ta keskimäärin 8,5 kuukauden ajalta. Varus-
miesaika ajoittuu noin 80 prosentilla mies-
puolisista varusmiehistä ikävuosiin 19 - 20. 
Tuona aikana ansaitut palkat eivät ole kovin 
korkeita. Kyse on kuitenkin periaatteellisesta 
asiasta. Koska suomalainen nuori on suorit-
tamassa lakisääteistä asevelvollisuuttaan, ei 
siitä pitäisi rangaista eläketurvan menetyk-
sellä varusmiespalveluksen ajalta. 

20-vuotiaan miehen keskimääräinen 
vuosiansio on noin 5 800 euroa. Eläkkeen 
karkeana laskentaperusteena, kuten opis-
kelijoilla, olisi vuosittain palkkakertoimel-
la tarkistettu laskennallinen kuukausitulo.  

Lähes puolet varusmiehistä on palkkatyös-
sä ennen varusmieheksi tuloaan. Lyhim-
män palvelusajan suorittaneiden joukossa 
on enemmän palkkatyössä olleita kuin pi-
tempään palvelleiden joukossa. 

Varusmiespalveluksen laskeminen 
osaksi eläkekarttumaa aiheuttaisi noin 
kahden miljoonan euron kustannuksen 
ikäluokkaa kohden. Valtion eläkemenot ei-
vät seuraavan 30 vuoden aikana juuri kas-
vaisi, koska karttumat kohdistuvat nuorille 
henkilöille. Menovaikutus tulee täysimää-
räiseksi vasta 2080-luvulla. Jos arvioidaan, 
että vuonna 2100 kaikilla eläkkeellä ole-
villa varusmiespalveluksen suorittaneilla 
henkilöillä on ollut mahdollisuus kartut-
taa varusmiesajalta eläkettä ja eläkkeellä 
ollaan 20 vuotta, saa tällä perusteella elä-
kettä 20 ikäluokkaa ja kokonaiskustannus 
on tämän päivän kustannustasolla noin 40 
miljoonaa euroa vuodessa.

Eduskunta on puuttunut varusmiesai-
kaisen eläketurvan puuttumiseen vastauk-
sessaan (EV 110/2007 vp) hallituksen esi-
tykseksi asevelvollisuuslaiksi ja siihen liit-
tyviksi laeiksi (HE 37/2007). Tähän edus-
kunnan vastaukseen sisältyi lausuma, jos-
sa edellytettiin hallituksen ryhtymään toi-
miin varusmiespalvelusajan ottamisek-
si huomioon eläkkeen määräytymisessä. 
Tästä huolimatta varusmiespalvelus ei vie-
läkään kartuta eläkettä. 
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Asevelvollisten matkauudistus 

Asevelvollisten palvelusmotivaation ylläpitä-
minen edellyttää, että valtionhallinto sovel-
taa myös asevelvollisiin hyvän työnantajan 
periaatteita. Asevelvollisuus tukee yhteiskun-
taa ja sen turvallisuutta, eikä se saa muodos-
tua kohtuuttomaksi rasitteeksi kansalaiselle 
tämän osallistuessa velvoitteen täyttämiseen.

Tällä hetkellä valtaosa varusmiesten lo-
mamatkoista on maksuttomia. Lisäksi reser-
viläiselle korvataan hänen matkansa kertaus-
harjoitukseen ja sieltä pois.

Taulukko 9. 
Maksuttomat lomamatkat vuonna 2010

Palvelusaika Maksuttomien loma-
matkojen lukumäärä

180 vrk 18
270 vrk 29
362 vrk 39

Matkalippujen kirjoittaminen aiheuttaa ase-
velvollisia kouluttavissa perusyksiköissä pal-
jon työtä, jota voitaisiin yksinkertaisella uu-
distuksella vähentää. 

Nykyisin perusyksikössä käsiteltäviä  
erilaisia matkalippuja ovat:
•	 Valtion rautateiden erilaisia juna-lippuja 

eri pituisille matkoille 
•	 Matkalippu tai joukko-osastossa ladattava 

älykortti linja-automatkoille
•	 Lento- ja laivaliput ulkomaille, jotka 

tehdään yleensä joukko-osaston 
esikunnassa

Näistä tehdään kuukausittain tilitys  
joukko-osaston esikuntaan.

Arvion mukaan lomamatkojen käsittelyyn 
menee perusyksikössä keskimäärin 4 tuntia 
viikossa. Puolustusvoimissa on koulutus-
rytmin vaihtelun mukaan keskimäärin noin 
180 perusyksikköä, joissa palvelee varus-
miehiä. Vuodessa arvioidaan matkalippu-
jen käsittelyyn menevän yli 37 000 työtun-
tia. Tämä vastaa yli 20 henkilötyövuoden 
panosta, mikä tarkoittaa rahassa mitattuna 
keskimääräisellä puolustusvoimien henki-
lötyövuoden hinnalla noin miljoona euroa 
vuodessa. Tästä puuttuvat vielä reserviläis-
ten matkalippujen käsittely sekä taloushal-
linnon työ monessa eri puolustusvoimien 
johtoportaassa. Tällä hetkellä asevelvollis-
ten matkoihin käytetään vuosittain 12 mil-
joonaa euroa.

Jos kaikki asevelvollisten kotimaan mat-
kat olisivat ilmaisia, puolustusvoimat mak-
saisi palvelun tuottajalle vuosittaisen kerta-
laskun huomioiden asevelvollisten tosiasi-
allisen määrän ja vuosittaisen indeksikoro-
tuksen.

Maksuttomilla lomamatkoilla  
saavutettaisiin seuraavat edut:

•	 Asevelvollisen sosiaalinen ja taloudellinen 
asema paranee

•	 Asepalveluksen arvostettavuus lisääntyy 

•	 Matkustamisessa korostetaan  
kestävää kehitystä

•	 Tuetaan julkisten liikennevälineiden 
käyttöä

•	 Parannetaan matkustamisen turvallisuutta
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•	 Puolustusvoimien henkilöstöä voidaan 
kohdentaa matkalippujen kirjoittamisesta 
asevelvollisten kouluttamiseen

•	 Puolustusvoimien taloushallinto kevenee

•	 Asevelvollisten matkahallinnon kokonais-
kustannukset pienenevät, koska prosessi-
kustannukset vähenevät

•	 Yhteiskunnan näkökulmasta asevelvollis-
ten matkustamista hoitavissa yrityksissä 
voidaan toimintaa tehostaa ja hallintore-
sursseja uudelleen kohdentaa

Asevelvollisten ilmaiset kotimaan matkat ai-
heuttaisivat matkakustannuksissa vuositasolla 
noin 1 - 2 miljoonaa euron lisäkustannuksen, 
mikäli pääosa viikonlopuista on vapaita ja ny-
kyisin omaa autoaan lomamatkoilla käyttävät 
siirtyvät käyttämään julkisia liikennevälinei-
tä. Pääosa uusista maksuttomista matkoista 
kohdentuu kuusi kuukautta palveleviin. Toi-
saalta valtion kokonaiskustannukset väheni-
sivät työpanoksen ja hallinnon kevenemisen 
takia. Luopumalla matkalippujen käsittelys-
tä saataisiin matkalippuja käsittelevän am-
mattisotilaan, yleensä koulutustehtävissä pal-
jon kokemusta hankkineen yksikön vääpelin, 
työpanos kohdennettua perusyksikössä ase-
velvollisten kouluttamiseen. 

Toimenpidesuositus Avainperusteet
Keskeiset

Korotetaan pitkään palvelevien varusmiesten 
päivärahaa.

Palvelusaikojen eriytyessä tarvitaan muita pidempään 
palveleville kannustimia, jotta sinne saadaan valittua 
tarvittava määrä riittävän kyvykkäitä henkilöitä. Ta-
loudellisista tekijöistä päiväraha motivoi eniten.

Selvitetään mahdollisen kokonaisverouudistuksen 
yhteydessä, voidaanko varusmiespalveluksen sekä 
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittami-
nen loppuun ja sitoutuminen sodan ajan tehtävän 
mukaisiin kertausharjoituksiin ottaa huomioon  
varusmiespalvelusta seuraavien kymmenen  
vuoden aikana alentamalla ansiotulojen verotusta 
palvelusajan mukaan porrastettuna (VM).

Palveluksesta yhteiskunnan hyväksi pitäisi palkita. 
Veroedulla voitaisiin houkutella erityisosaajia nykyis-
tä paremmin sitoutumaan sodan ajan tehtäviin ja ker-
tausharjoituksiin. Yksilön motivaatio hakeutua työ-
elämään lisääntyisi. Palvelusaikojen mahdollisesti 
eriytyessä tarvitaan selkeitä tukimuotoja, joilla pitkien 
palvelusaikojen houkuttelevuus turvataan.

Harkitaan, voiko varusmiespalveluksen sekä 
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ajalta kertyä 
eläkettä, mikäli palvelus on suoritettu loppuun 
(VM).

Varusmiespalveluksesta ja naisten vapaaehtoisesta 
asepalveluksesta rangaistaan sillä, että eläkettä ei ker-
ry palveluksen ajalta.

Muutetaan asevelvollisten kaikki kotimaan loma-
matkat maksuttomiksi ja siirrytään järjestelmään, 
jossa puolustusvoimat maksaa kullekin palvelun-
tuottajalle vuosittaisen kertalaskun asevelvollisten 
kotimaan matkoista ja luovutaan matkalippujen 
kirjoittamisesta perusyksiköissä.

Lomamatkoista aiheutuu asevelvollisia kouluttavis-
sa perusyksiköissä paljon työtä, joka voitaisiin välttää 
järjestelmiä kehittämällä. Samalla henkilökunnan työ-
panosta voidaan suunnata hallinnosta asevelvollisten 
kouluttamiseen.
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4.4  Opintoedut

Opintosisältöjen ja todistusten 
kehittäminen 

Varusmiespalveluksen aikana asevelvollinen 
saavuttaa paljon uutta osaamista. Ongelmaksi 
on koettu se, että korvaavuudet vaihtelevat eri 
oppilaitoksissa ja samoja asioita opiskellaan 
uudelleen. Henkilön omalla vastuulla on ha-
kea korvaavuutta sekä osoittaa, mitä aiemmin 
hankittua osaamista hänellä on. Oppilaitokset 
päättävät itsenäisesti, mitä suorituksia he hy-
väksi lukevat ja lisäksi saatavat opintopisteet 
vaihtelevat eri oppilaitosten välillä.

Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että 
työuria voitaisiin pidentää ja opintojen aloit-
tamista aikaistaa. Varusmiespalvelus hidas-
taa jonkin verran nuorten miesten opinto-
ja, lykkää opintojen aloittamista tai vähentää 
aktiivista työssäoloaikaa. Tämän takia varus-
miespalveluksen ja opintojen tulisi niveltyä 
toisiinsa mahdollisimman hyvin. 

Varusmies suorittaa puolustushaaran-
sa, aselajinsa ja koulutushaaransa mukaises-
ti monia eri opintokokonaisuuksia, jotka li-
säävät hänen osaamistaan. Lisäksi osaamisen 
määrään vaikuttaa se, saako henkilö miehis-
tötason vai johtajatason koulutuksen. 

Yhteiskunnallisesti merkittävää osaamista, 
jota puolustusvoimissa voi varusmieskoulu-
tuksen aikana hankkia, ovat muun muassa 

•	 johtamistaito, 
•	 koulutustaito, 
•	 vuorovaikutustaito, 
•	 eettiset taidot,
•	 ryhmässä toimimisen taidot,
•	 sosiaaliset taidot, 
•	 ravitsemustietämys,
•	 terveellisten elämäntapojen tietämys,
•	 kuljettajan, koneasentajan ja työkoneen 

kuljettajan pätevyys, 
•	 erätaidot, 
•	 lääkintätaidot, 
•	 sotilaspoliisitaidot, turvallisuusvalvonta, 

järjestyksen ylläpitäminen sekä 
liikenteen valvonta ja ohjaus,  

•	 sotilassoittajan taidot, 
•	 eri teknisten alojen asiantuntijataidot, 
•	 sammutus ja pelastustaidot, 
•	 kunnossapidon, täydennyksen, 

kuljetuksen ja huoltopalveluiden taidot, 
•	 metalli- ja konealan sekä elektroniikka-

alan taidot, 
•	 mittaus- ja sääalan taidot, 
•	 uusmedia-alan, web-ylläpitäjän, web-

graafikon ja web-ohjelmoijan taidot, 
•	 graafikon, toimittajan ja valokuvaajan 

taidot, 
•	 kansainvälisen yhteistoiminnan taidot, 
•	 ilmailualan taidot (lentäjät, teknikot, 

mekaanikot, asentajat) sekä
•	 merenkulkualan taidot.  
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Puolustusvoimissa kuvataan osaaminen eri 
kursseista vaihtelevasti. Varusmiespalveluk-
sessa hankitun osaamisen tunnustamisen 
mahdollisuuksia edistäisi se, että varusmies-
palveluksen koulutuksen osaamistavoitteet 
kuvattaisiin entistä selkeämmin ja koulutus-
ta suunniteltaisiin ja mahdollisuuksien mu-
kaan toteutettaisiin tiiviimmässä yhteistyös-
sä oppilaitosten kanssa. 

Hankitun osaamisen tunnustamista edis-
täisi myös se, että jokaisesta suoritukses-
ta saisi kurssitodistuksen, jossa saavutettu 
osaaminen on mahdollisimman seikkape-
räisesti kuvattu. Tämän todistuksen kanssa 
asevelvollisella on nykyistä helpompi ha-
kea hyväksiluettavuutta. Tämä nopeuttaisi 
työelämään siirtymistä, opintojen suoritta-
mista ja lisäisi asevelvollisuuden suoritta-
misen motivaatiota. Selkeä muutos parem-
paan on uusittu kuljettajakoulutus, joka 
tuottaa ammattipätevyyden ja ajokortin. 
Samanlaisia siviiliyhteiskunnassa hyödyn-
nettäviä ”tutkintoja” ja oppikokonaisuuk-
sia tulisi edelleen tunnistaa ja kehittää. 
Näitä voisivat olla esimerkiksi oppisisällöt 
turvallisuus- ja järjestysalalta, esimerkik-
si vartiointitehtäviin tai järjestyksenpitoon 
liittyvät kurssit.  

Varusmies saa kotiutuessaan sotilaspas-
sin ja palvelustodistuksen. Varusmiesjohta-
jat saavat lisäksi johtajatodistuksen. Johtaja-
todistuksen sisältö on jo tällä hetkellä mel-
ko hyvä. Sotilaspassista on poistettu yleis-
arvostelu ja kenttäkelpoisuus. Yhteiskun-
nassa on tullut tavaksi se, ettei negatiivis-
ta palautetta haluta antaa. Nykyisin sotilas-
passin perusteella ei näe, kuka on suoritta-
nut varusmiespalveluksen hyvin ja kuka ei. 

Sotilaspassiin tulee palauttaa yleisarvostelu 
ja kenttäkelpoisuus, mikäli ne ovat hyviä tai 
kiitettäviä.

TNS Gallupilla teettämässämme tutki-
muksen mukaan 56 % työnantajista koki 
olevansa hyvin tai jonkin verran perillä 
henkilöstönsä varusmiespalveluksen aikai-
sesta koulutuksesta ja sen tuottamasta osaa-
misesta. Työnantajien tulisi olla paremmin 
selvillä varusmiespalveluksen tuottamasta 
osaamisesta sekä varusmiespalveluksen si-
sällöstä. Tämä voisi tapahtua tietoiskujen 
muodossa ja sillä, että internetiin laitettai-
siin esimerkkejä varusmiespalveluksesta 
saatavista todistuksista. 

Työnantajat pitävät varusmiespalveluk-
sen aikana opittuja yleisiä taitoja (erityisesti 
lääkintätaidot, suojelutaidot sekä kuljetustai-
dot) hyödyllisenä. Näitä pidetään hyödyllisi-
nä tai melko hyödyllisinä (45 - 52 %). Vain 
kolmasosa työnhakijoista on esittänyt palve-
lustodistuksen hakiessaan työtä. Palvelusto-
distuksen esittäminen olisi työnantajan nä-
kökulmasta tärkeää, koska sillä on merkitys-
tä (55 %). On todennäköistä, ettei monikaan 
työnantaja tiedä palvelustodistuksen olemas-
saolosta tai sen sisällöstä. 

Pilottihanke 
Olemme alustavasti sopineet Maanpuolus-
tuskorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Tam-
pereen teknillisen yliopiston kanssa siitä, 
että käynnistetään pilottihanke varusmies-
palveluksen ja opintojen nivomiseksi tii-
viisti yhteen. Lisäksi tavoitteena on luoda 
mahdollisimman joustava järjestely pääsy-
kokeille. 
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a) Varusmiespalveluksessa saavutettujen 
oppimistulosten kuvaaminen

Suuri osa oppilaitoksista hyväksilukee va-
rusmiespalveluksessa hankittua osaamista 
joko opintojen tai työharjoittelun muodos-
sa. Valitettavasti oppilaitokset suhtautuvat 
hyväksilukemiseen vaihtelevasti, jolloin 
varusmiehet ovat tältä osin eriarvoisessa 
asemassa oppilaitoksen mukaan. 

Oleellista korvaavuusasioissa on se, mi-
ten oppimistulokset (tai oppimistavoitteet) 
kuvataan. Esimerkiksi johtajakansion asiat 
kannattaa kuvata erikseen myös tiiviisti ja 
selkeästi saavutettuna osaamisena. Saavu-
tetun osaamisen kuvaus annetaan kotiutu-
valle varusmiesjohtajalle ja sen avulla hän 
voi halutessaan hakea tulevissa opinnois-
saan korvaavuutta tai hyväksilukemista, ja 
käyttää tiivistelmää hyväksi työpaikkaa ha-
kiessaan. Tiivistelmää voi myös käyttää va-
rusmiespalveluksen lopussa oppimisen tu-
kena. Palveluksen lopussa olisi hyvä järjes-
tää tilaisuus, jossa varusmiesjohtajan kans-
sa käydään läpi palveluksen aikana opis-
kellut ja opitut asiat. Tämä jäsentää ja sy-
ventää oppimista ja tukee aiemmin opitun 
liitämistä uusiin oppimistavoitteisiin tule-
vissa opinnoissa. 

b) Varusmiespalveluksen opetussisältöjen 
ja saavutetun osaamisen nivominen 
kiinteästi nuoren tuleviin korkeakoulu-
opintoihin 

Pilotilla haetaan toimivia ratkaisuja ai-
emmin opitun tunnistamiseen ja tunnus-
tamiseen, ja aikaisempien opintojen kor-
vaamiseen ja hyväksi lukemiseen. Pilotin 
tavoitteena on etsiä hyviä yhteistyömuo-
toja siten, että uudistukset lisäävät asevel-
vollisuuden yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta sekä yksilön motivaatiota. Pilotissa 
tunnistetaan ne osat, joita voidaan kehit-
tää yhdessä siten, että varusmiesten hank-
kimasta osaamisesta korvataan opintoja 
mahdollisimman hyvin. 

Opintojen korvaaminen ja hyväksilukeminen -  
varusmiespalveluksen aikana suoritetut opinnot osana  
kolmannen asteen opintoja



Suomalainen asevelvollisuus 91Suomalainen asevelvollisuus

Varusmiespalvelus ja 
korkeakouluopintojen 
aloittaminen 

Asevelvollisuuden näkökulmasta on suo-
siteltavaa, että asevelvollinen hakeutuu ja 
pääsee opiskelemaan mahdollisimman pian 
valmistuttuaan toisen asteen opinnoistaan. 
Samoin, mikäli varusmies kotiutuu tammi-
kuussa, häntä tulisi kannustaa välittömästi 
jatkamaan opintojaan kevätlukukaudella il-
man taukoa. Näin voidaan lyhentää opiske-
luaikoja ja pidentää työssäoloaikaa.

Julkisuudessa väitetään usein, että varus-
miespalvelus voi aiheuttaa jopa kahden vuo-
den tauon opintoihin. Kaikki oppilaitokset 
eivät allekirjoita väitettä, koska yleensä kor-
keakouluissa ja yliopistoissa kesken lukuvuo-
den voi aloittaa opinnot tai pitää opiskelussa 
tauon.  Tampereen teknillisessä yliopistossa 
tehdyn tutkimuksen mukaan varusmiespal-
veluksen suorittaminen oli yleisin syy pois-
saolevaksi kirjautumiseen. Varusmiespalve-
luksen suorittaminen kesken opintoja ei vai-
keuttanut opintojen suorittamista valtaosalla 
opiskelijoista, mikäli varusmiespalvelus suo-
ritettiin kahden ensimmäisen opiskeluvuo-
den aikana, vaikka varusmiespalvelukseen 
olisi lähdetty kesken lukuvuoden. Toisaalta 
Jukka Määtän (2007) väitöskirjassa todetaan, 
että asepalveluksen suorittaminen viivästyt-
tää uran etenemistä yhdellä tai kahdella vuo-
della. Palvelusaika mahdollistaa Määtän mu-
kaan kuitenkin välivuoden tapaan omaa tu-
levaisuutta koskevan suunnittelun. 

Opintojen kehittämisessä tavoitteena tu-
lisi myös olla se, että yliopistojen ja korkea-
koulujen opintokokonaisuudet toteutetaan 
periodimaisesti. Näin yhden kokonaisuuden 
suorittaminen on mahdollista lyhyessä ajas-

sa. Jos tutkintokoulutus perustuu pääosin 
kursseihin, jotka toteutetaan koko lukuvuo-
den mittaisena ja kerran viikossa tapahtuva-
na opetuksena, on joustava opiskelu hanka-
laa. Opiskelu on vaikea aloittaa tai keskeyttää 
lukuvuoden aikana esimerkiksi kansainväli-
sen opiskelijavaihdon tai varusmiespalveluk-
sen takia.

Kansainvälistyminen vaatii, että opinto-
kokonaisuudet nivotaan tiiviiksi kokonai-
suudeksi ja toteutetaan periodimaisesti. Täl-
löin opiskelija voi lähteä tai palata kotikor-
keakouluunsa kesken lukuvuoden. Tämä 
ratkaisu hyödyttää myös asevelvollista, joka 
saattaa lähteä varusmiespalvelukseen tai tul-
la varusmiespalveluksesta takaisin opiskele-
maan kesken lukuvuoden.

Yliopistojen ja korkeakoulujen 
pääsykokeet ja varusmies-
palvelus
 
Asevelvollisten kannalta ongelmallisia ovat 
kesäkuussa pidettävät pääsykokeet. Pääsyko-
keet osuvat juuri loppusodan ajankohtaan. 
Moni varusmies hakeutuu opiskelemaan 
useaan oppilaitokseen ja pääsykokeita voi 
olla kesäkuussa useamman viikon aikana.

Ajatus, jonka mukaan yliopistojen ja kor-
keakoulujen pääsykokeiden painoarvoa va-
linnoissa vähennetään ja valinnoissa laite-
taan nykyistä enemmän painoa ylioppilas-
tutkinnon pistemäärälle, on asevelvollisuu-
den kannalta hyvä. Nykyisin noin 75 % yli-
oppilaista hakee opiskelupaikkaa heti yliop-
pilaskirjoitusten jälkeen, mutta vain 40 % 
heistä tulee valituksi. Varusmiespalvelus ei 
välttämättä vaikuta ensimmäisiin, ylioppilas-
tutkinnon jälkeen järjestettäviin pääsykokei-
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siin valmistautumiseen eikä niihin osallistu-
miseen. Sen sijaan varusmiespalvelus hanka-
loittaa seuraavan kesän pääsykokeisiin val-
mistautumista. 

Moni korkeakouluun pyrkivä varusmies 
on kesäkuussa järjestettävien pääsykokeiden 
aikana viimeisessä varusmiespalvelusajan 
harjoituksessaan antamassa ”loppunäyttöä” 
sodan ajan tehtävässään vajaa kuukausi en-
nen kotiutumista. Jos hän on pois osankin ai-
kaa harjoituksesta pääsykokeiden takia, kär-
sii sekä joukon että hänen oma opetustavoit-
teensa. Tämä korostuu, mikäli henkilö on 
saanut johtajakoulutuksen.

Yliopistojen ja korkeakoulujen valinta-
menettelyssä on siirrytty yhteishakuun, jon-
ka ajankohta on koko ajan myöhentynyt. Täl-
lä hetkellä maisteritason koulutuksen haku-
aika päättyy helmikuun lopussa ja kandikou-
lutukseen huhtikuun puolivälissä. Samalla 
paineet pääsykokeiden ajankohdan myöhen-
tämiseen ovat lisääntyneet.

Myös yliopistojen kansainvälistymistä tu-
kisi pääsykokeiden ajankohdan varhentami-
nen. Nykyisellä aikataululla ulkomaiset opis-
kelijat saavat tiedot mahdollisesta hyväksy-
misestä kovin myöhään. Kun pääsykokeet 
ovat vasta kesäkuussa, myös tieto opiskelu-
paikasta saavuttaa opiskelijan myöhään, ja 
hän saattaa hakeutua muualle opiskelemaan. 
Suomi saattaa näin menettää hyviä opiskeli-
joita ja hävitä kilpailussa muille eurooppalai-
sille oppilaitoksille pelkästään valintojen aj-
oituksen takia. Hyvä ajankohta pääsykokeil-
le olisi toukokuu. 

Opiskelupaikan 
vastaanottaminen

Olemme saaneet kuulla, että osa nuorista 
lykkää varusmiespalveluksen suorittamista 
varmistaakseen itselleen saamansa opiskelu-
paikan. Saamamme tiedon mukaan osa op-
pilaitoksista edellyttää, että opiskelupaikka 
on otettava vastaan heti sinä vuonna kun ha-
kija on hyväksytty opiskelijaksi oppilaitok-
seen, sillä uhalla että henkilö menettää saa-
mansa opiskelupaikan oppilaitoksessa. Tämä 
käytäntö aiheuttaa sen, että monet varusmie-
het hakevat lykkäystä asepalveluksen suorit-
tamisesta. 

Näkemyksemme mukaan hankitun opis-
keluoikeuden tulee säilyä varusmiespalve-
luksesta huolimatta siten, että henkilöllä on 
opiskelupaikan saatuaan mahdollisuus suo-
rittaa ensin varusmiespalvelus ja siirtyä mah-
dollisimman nopeasti varusmiespalveluk-
sen jälkeen opiskelemaan. Tutkinnon suorit-
tamisaikaan ei tulisi laskea poissaoloa, joka 
johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai ase-
velvollisuuden suorittamisesta. 

Suositamme, että tähän liittyvä lainsää-
däntö ja käytänteet tarkistetaan siten, ettei 
nuorelle tule varusmiespalveluksen suoritta-
misen takia ylimääräisiä taukoja opiskelussa.
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Varusmiesjohtajille 
mahdollisuus suorittaa 
opintokokonaisuuksia 
Maanpuolustuskorkeakoulussa

Varusmiesten motivaatiota voitaisiin 
parantaa ja heidän varusmiespalveluk-
sen aikana hankkimaansa osaamista 
hyödyntää nykyistä paremmin eri op-
pilaitoksissa, jos varusmiesjohtajille an-
netaan oikeus suorittaa yliopistotasoisia 
muissa korkeakouluissa ja yliopistois-
sa hyväksi luettavia opintoja Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa. Tämä nopeuttaisi 
myös varusmiesten valmistumista op-
pilaitoksista ja siirtymistä työelämään. 
Nykyisin toisessa korkeakoulussa tai yli-
opistossa opinto-oikeuden omaava voi 
suorittaa opintoja Maanpuolustuskor-
keakoulussa. Tähän tarvitaan kuitenkin 
erillislupa Maanpuolustuskorkeakoulun 
rehtorilta. Edellytyksenä opinto-oikeu-
den saamiseksi olisi, että on suorittanut 
aliupseerikoulun tai reserviupseerikurs-
sin. Tämä olisi yksi lisämotivaatioteki-
jä hakeutua johtajakoulutukseen. Ko-
vinkaan moni ei varusmiespalveluksen 
johtajakauden tiiveyden takia tulisi tätä 
oikeutta käyttämään. Toisaalta tämä an-
taisi aktiivisimmille oivan mahdolli-
suuden hyödyntää varusmiespalvelusta 
opintopisteiden ja osaamisen kartutta-
miseksi. Opinto-oikeus avoimiin opin-
tosuorituksiin voisi mahdollisesti säilyä 
myös esimerkiksi puoli vuotta varus-
miespalveluksen jälkeen (vrt. Avoin yli-
opisto).

Menettelytapana voisi olla se, että va-
rusmiesjohtajille myönnetään erillinen 
opinto-oikeus tietyille opintojaksoille. 

Näitä omasta joukko-osastosta käsin etä-
opiskeluna ja jopa verkossa suoritettavia 
opintojaksoja voisivat olla esimerkiksi

•	 Johtamisen perusteet 1 (8 op) 

•	 Johtamisen perusteet 2 (4 op) 

•	 Johtajana kehittymistä tukevat palautteet ja 
kehittymissuunnitelmat (3 op) 

•	 Johtamisessa harjaantuminen 1 (2 op) 

•	 Sotilaspedagogiikan perusteet (2 op) 

•	 Kouluttajana kehittyminen (6 op) 

•	 Liikuntakasvatus (5 op) 

Osaan oppimisesta voitaisiin hyödyntää 
verkkosotakoulun palveluita. Joukko-osas-
toilta järjestely vaatisi opintojen ohjauksen 
yhteyshenkilön. Tämä voi olla ototehtävä ja 
vastuussa voisi olla se sotatieteiden maisteri, 
joka käytännössä vastaa johtajakoulutuksen 
toteuttamisesta joukko-osastossa. Varusmies-
johtajille voidaan myös varata jonkin verran 
aikaa opintojen suorittamiseen tai sitten opis-
kelu tapahtuu kokonaan vapaa-aikana.

Puolustusvoimien tulisi aktiivisesti antaa 
tietoa johtajakoulutusnormin sisällöstä, johta-
jakoulutuksessa saavutetusta osaamisesta sekä 
muusta oppisisällöstä akateemisille tahoille. 
Hyväksiluettavuuden hakeminen on asevelvol-
lisen omalla vastuulla. Kaiken kattavaa yleisoh-
jetta korvaavuuksista ei voi antaa, koska oppi-
laitokset hyväksi lukevat aiemmin hankittua 
osaamista oman harkintansa mukaan. Varus-
miesjohtajia tulisi aluksi myös joukko-osastois-
sa valmentaa siihen, miten hyväksiluettavuutta 
haetaan. Samalla voitaisiin tehdä koonnos, jos-
ta käy ilmi, mitä tietyt oppilaitokset ovat aiem-
min hyväksyneet. Tavoitetasona tulee olla mal-
li, jossa hyväksiluettavuus on automaatio ja tar-
vittavat toimenpiteet tehdään verkon kautta.
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Tämän mahdollistaminen edellyttäisi 
aluksi muun muassa seuraavien 
menettelytapojen toteuttamista 
puolustusvoimilta:
  

•	 opinto-oikeuden käsittely,  
esittely ja hyväksyminen 

•	 “opinto-oppaan” laatiminen  
ja ylläpitäminen 

•	 opintoneuvonta 

•	 tarvittavien prosessikuvausten laatiminen 

•	 opinnoista tiedottaminen 

•	 opintosuoritusrekisterin ylläpitäminen 

•	 suoritettujen opintojen kirjaaminen 
opintosuoritusrekisteriin 

•	 kirjallisuushankintojen tekeminen 

•	 opintojaksojen vaihtoehtoisten 
suoritustapojen kuvaaminen (käytännössä 
opintojaksojen “uudelleen rakentaminen”) 

•	 opintojaksojen toteutuksen teknisten 
ratkaisujen luominen 

•	 yhteydenpito opiskelijoihin 

•	 perusyksiköiden henkilöstön 
perehdyttäminen ja ohjaaminen 

•	 oppimisen arviointi (oppimistehtävien 
arviointi)

”Asevelvollisuusajasta on 
saatava kunnon hyöty esim. 

opintopisteiden muodossa” 
Lainaus joulukuun 2009 keskustelusta 
www.oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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Toimenpidesuositus Avainperusteet
Keskeiset
Tarkistetaan lainsäädäntö ja käytänteet siten, ettei 
nuorelle tule varusmiespalveluksen suorittamisen 
takia ylimääräisiä taukoja opiskelussa.

Osa oppilaitoksista vaatii opiskelupaikan vastaanotta-
mista heti sen saamisen jälkeen tai opiskeluoikeuden 
menettää. Tämän takia osa varusmiehistä lykkää ase-
palveluksen suorittamista, jotta ei menettäisi opiske-
luoikeuttaan.

Aikaistetaan yliopistojen ja korkeakoulujen 
pääsykokeiden ajankohtaa toukokuulle (OKM).

Pääsykokeet ovat kesäkuussa, jolloin varusmiehil-
lä on loppusotaharjoitukset. Osallistuminen pääsy-
kokeisiin vaikeuttaa varusmiespalveluksen opetusta-
voitteiden saavuttamista. Pääsykokeiden myöhäisen 
ajankohdan takia suomalaiset oppilaitokset menettä-
vät hyviä opiskelijoita muille eurooppalaisille oppilai-
toksille.

Pilotoidaan Maanpuolustuskorkeakoulun,  
Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopis-
ton kanssa hanke, jolla pyritään kehittämään ase-
velvollisuuden ja opintojen yhteyttä. Pilotin avulla 
tehdään ratkaisut näkyviksi muille. Pilotissa etsi-
tään kokonaisuuksia, joissa yliopistot hyötyisivät 
toistensa osaamisesta. Samalla etsitään opintoko-
konaisuuksia, joita varusmiehet voisivat suorittaa 
varusmiespalvelusaikanaan. Kehitetään malli, jos-
sa asevelvollisuus on osa elinikäistä koulutusjär-
jestelmää.

Asevelvollisuus ei ole osa elinikäistä koulutusjärjes-
telmää. Varusmiespalveluksessa saavutettava osaa-
minen tunnustetaan vaihtelevasti eri oppilaitoksissa. 
Varusmiespalvelus häiritsee opintojen jatkamista tai 
viivästyttää valmistumista. 

Muut
Lisätään oppilaitosten ja työnantajien tietoa 
varusmiespalveluksen aikana saatavasta 
osaamisesta sekä todistuksista.  

Oppilaitokset ja työnantajat eivät tiedä, mitä osaa-
mista varusmiespalveluksessa voi hankkia ja millaisia 
todistuksia varusmiespalveluksesta voi saada.  Työn-
antajat ovat tärkeässä asemassa asevelvollisuuden yh-
teiskunnallisen arvotuksen säilyttämisessä. Työn-
antajat eivät tunne riittävästi varusmiespalveluksen 
tuottamaa osaamista ja siitä saatavia todistuksia.

Annetaan varusmiesjohtajille mahdollisuus suo-
rittaa opintoja Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Johtajakoulutuksen suorittaneita tulee palkita, moti-
vaatiota lisätä ja heidän valmistumistaan tukea.
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Toimenpidesuositus Avainperusteet

Selvitetään tutkimuksella keinoja vähentää varus-
miespalveluksen kielteisiä vaikutuksia opiskeluun 
ja työuraan (PLM, OKM, TEM). 

Varusmiespalvelus viivästyttää opintojen suorittamis-
ta. Kielteisiä vaikutuksia tulee minimoida.

Parannetaan palvelustodistusta siten, että siitä käy 
ilmi, mitä osaamista varusmies on palveluksen ai-
kana saanut. Varusmiespalveluksen aikana hanki-
tusta osaamisesta annetaan todistus.

Palvelustodistuksesta ei käy selvästi ilmi, mitä osaa-
mista varusmies on saavuttanut. Kaikista suorituksis-
ta ei anneta todistuksia. Todistus helpottaisi korvaa-
vuuksien hakemista ja olisi käytettävissä esimerkiksi 
työnhaussa.

Palautetaan sotilaspassiin yleisarvio sekä kenttä-
kelpoisuus, mikäli nämä ovat hyviä tai kiitettäviä.  

Sotilaspassista on poistettu yleisarvio. Passista ei käy 
ilmi, miten hyvin varusmiespalvelus on suoritettu.

Johtajakoulutus

Puolustusvoimien antamalla johtajakoulu-
tuksella on laaja yhteiskunnallinen vaikutta-
vuus. Noin 400 000 elossa olevaa suomalaista 
miestä ja naista on saanut puolustusvoimien 
antaman johtajakoulutuksen. 2000-luvulla 
johtajakoulutus on muuttunut merkittäväs-
ti. Johtajakoulutuksen päämääränä on luoda 
johtajille edellytykset oman joukon koulut-
tamiseen ja johtamiseen sekä kannustaa hei-
tä oman toimintakyvyn jatkuvaan kehittä-
miseen. Tavoitteena on, että johtaja hallitsee 
johtamisen lisäksi itsensä kehittämisen peri-
aatteet. Tutkimuksen mukaan asevelvollisen 
saama johtajakoulutus sekä parantaa opiske-
luvalmiuksia että antaa hyvän pohjan tule-
valle työuralle.

Työnantajat arvostavat johtajakoulutus-
ta. Peräti 82 % työnantajista pitää puolustus-
voimien varusmiehille antamaa johtajakou-
lutusta joko hyödyllisenä tai melko hyödyl-
lisenä. Arvostuksesta huolimatta on epäsel-
vää, tuntevatko työnantajat viimeisen kym-
menen vuoden aikana merkittävästi uudistu-
neen johtajakoulutuksen sisällön. 

Johtajakoulutuksen toteutusperiaatteina ovat
•	 Kannustaminen itsensä kehittämiseen
•	 Itseohjautuvuus ja vastuunotto
•	 Toimintakyvyn kehittäminen
•	 Johtajana ja kouluttajana harjaantuminen
•	 Kehittymistä tukeva palautejärjestelmä
•	 Itsetuntemuksen kehittäminen
•	 Johtamisen yhteinen arvoperusta 

4.5  Muut yksilön motivaatiota parantavat tekijät 
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Jokainen varusmiesjohtaja saa oman joh-
tajakansion, joka sisältää muun muassa tär-
keimmät opetussuunnitelmat, opintokirjan, 
opetusvihkon ja kehittymissuunnitelman. 
Johtajakansioon taltioidaan muun muassa 
saatu palaute ja se on apuna henkilökohtai-
sen kehittymissuunnitelman laatimisessa. 

Varusmiesjohtajat opetetaan nykyisin ot-
tamaan vastaan palautetta, oppimaan palaut-
teesta ja kehittämään omaa johtamistoimin-
taansa. Palautetta omasta johtamiskäyttäyty-
misestä otetaan niin alaisilta, vertaisilta kuin 
esimiehiltäkin. Tämä on hyvä malli tulevaa 
työuraa varten.

Puolustusvoimien haasteena on, että 
joukko-osastoissa johtajakoulutuksen kou-
luttajat ovat itse nuoria henkilöitä. Joukko-
osastoissa parhaat upseerit tulee määrätä 
johtajakouluttajiksi. Joukkoyksikön komen-
tajan tulee käyttää aikaansa johtajakoulutuk-
sen laadun varmistamiseksi.

Hyödylliset taidot  

Moni varusmies kokee, että hän on oppinut 
runsaasti asioita varusmiespalveluksen ai-
kana. Opeista osa on konkreettisia - opitaan 
esimerkiksi käyttämään jotain työvälinettä. 
Osa on taas sellaisia, että niitä ei välttämät-
tä itse tiedosta. Opeista ja kokemuksista voi 
kuitenkin olla hyötyä myöhemmin.  Eri tut-
kimusten perusteella varusmiespalveluksen 
on todettu selvästi kohottavan opiskelumo-
tivaatiota. Samoin varusmiespalveluksella 
on selkeä myönteinen vaikutus varusmiesten 
itsenäisen työskentelyn taitojen ja ryhmä-
työtaitojen karttumiseen. Myös johtamis-, 
esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen paran-
tuminen, psyykkisten valmiuksien kehitty-
minen tai joidenkin suoraan opiskelualaan 

liittyvien taitojen kehittyminen, työkoke-
muspisteiden sekä opiskelutekniikan kehit-
tyminen koetaan tärkeäksi.  

Parhaimmillaan varusmiespalvelus tukee 
aikuistumista ja vastuuntuntoiseksi kansalai-
seksi kasvamista sekä valmistaa henkilöä työ-
elämään totuttamalla hänet aikaisin heräämi-
seen, ohjattuun aikatauluun, esimiehen kans-
sa toimimiseen ja asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamiseen. Ryhmätyö, yhteisölliset taidot, 
kuten joustavuus, kyky tehdä kompromisse-
ja ja hallita kokonaisuuksia ovat taitoja, joita 
edellytetään ja tarvitaan myös myöhemmäs-
sä elämässä. Varusmiehet oppivat ottamaan 
huomioon myös toiset ihmiset, mikä parantaa 
yhteistoimintaa ja sosiaalisuutta pienryhmäs-
sä. Lisäksi palvelus luo koko miesten ikäluo-
kalle käsityksen johtamisesta, johtaja-alais-
suhteesta, käskyjen noudattamisesta ja alaisis-
ta huolehtimisesta. Varusmiehille syntyy kä-
sitys siitä, miten hyvän johtajan pitää toimia. 
Koska asepalvelus on viimeinen lenkki koko 
miesväestön kouluttamisessa, se on osa yh-
teiskunnan koulutusjärjestelmää ja kansalais-
ten elinikäistä oppimista.

Varusmiespalvelun aikana saadut päte-
vyydet voidaan pääsääntöisesti hyödyntää 
myös siviiliyhteiskunnassa ja myöhemmäs-
sä opiskelussa tai työelämässä. Puolustus-
voimat kouluttaa tällä hetkellä 80 % Suomen 
vuosittain valmistuvista raskaiden kuljetus-
välineiden ammattiautoilijoista (vuosittain 
noin 2  200 varusmiestä suorittaa C-ajokor-
tin ja 1 400 E-ajokortin) ja on Suomen Pu-
naisen Ristin jälkeen maan suurin ensiapu-
kouluttaja. 

Suomi on verkottunut. Verkottuminen on 
yksi suomalalaisuuden voiman lähteistä. On 
yhteiskunnan kannalta suuri etu, että mah-
dollisimman monella on samankaltainen ko-
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kemuspohja (varusmiespalvelus), jonka voi 
jakaa muiden kanssa. Tässä mielessä yhteisöl-
lisyys, sosiaalinen puoli, inttikaveruus ja oma-
kohtainen kokemus ja näkemys maanpuo-
lustuksesta ovat keskeisiä asevelvollisuuden 
myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. 

TNS Gallupilla teettämämme tutkimuk-
sen mukaan suoritettua varusmiespalvelus-
ta arvostetaan valittaessa uutta työntekijää. 
Peräti 64 % piti tärkeänä tai melko tärkeänä 
sitä, että hakija oli suorittanut varusmiespal-
veluksen tai naisten vapaaehtoisen asepal-
veluksen. Työnantaja kokee myös saavansa 
yleistä etua siitä, että työntekijä on suoritta-
nut varusmiespalveluksen. Huomattavaa tai 
jonkin verran etua koki saavansa 53 % työn-
antajista.

Eri toimintojen johtaminen

Varusmiehissä on monen eri harrastelajin 
erityisosaajia. Joukko-osastoja tulisi kannus-
taa lisäämään erilaisia vapaa-ajalla toimivia 
harraste- ja liikuntakerhoja. 
Näiden harrastekerhojen johtajina voisi toi-
mia lajia hyvin osaava ja tunteva varusmies. 
Varusmiehille tämänkaltaisen toiminnan 
johtaminen voisi olla mielekästä. Samal-
la toiminta voisi tukea varusmiesten kun-
non kohottamista. Uuteen lajiin tutustumi-
nen voisi tukea elinikäisen liikuntakipinän 
syttymistä. Liikuntakerhojen toiminnasta 
voisi myös saada erilaisia harraste- ja suori-
tusmerkkejä, jotka edelleen motivoivat lajin 
harrastamiseen.  

Varusmiehiä tulisi hyödyntää myös muis-
sa erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Esi-
merkiksi tietojärjestelmien käyttäjinä varus-
miesten käyttö vähentäisi henkilökunnan 
työkuormaa. 

Isyysvapaa

Varusmiesten isyysvapaa on nykyisin 12 vuo-
rokautta. Jos he eivät olisi suorittamassa va-
rusmiespalvelustaan, se olisi 18 vuorokautta. 
Tässä on selkeä epäkohta. Myös varusmie-
hillä isyysvapaan tulisi mielestämme olla 18 
vuorokautta. Muutoksella ei olisi puolustus-
voimien toiminnan kannalta suurta merki-
tystä, koska harva saa perheenlisäystä varus-
miespalveluksen aikana.

Kouluttajien työ  

Varusmiesten kouluttajat ovat puolustusvoi-
mien avainhenkilöitä yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden näkökulmasta. Tämän takia 
kouluttajien palvelusmotivaatiosta on huo-
lehdittava. Esimiesten on käytävä kentäl-
lä tukemassa kouluttajia. Tähän on nykyisin 
hyvät mahdollisuudet, koska joukkoyksikön 
komentajat ovat päävastuussa koulutukses-
ta ja heidän hallinnollinen työmääränsä on 
vähäistä. Myös ylemmät esimiehet voisivat 
tehdä kouluttajia tukevia kenttäkäyntejä ny-
kyistä enemmän kouluttaviin joukkoihin ja 
saada siten omakohtaista kokemusta kentän 
nykytilanteesta. 

Perusyksikön sotatieteiden maisterit ovat 
puolustusvoimien tulevia johtajia. Heidän 
mielipiteitä on selvitettävä säännöllisissä kou-
luttajakyselyissä. Toimintatapoja on paran-
nettava kyselyiden tulosten perusteella. Kyse-
lyissä tehdyt toimenpide-esitykset ja mahdol-
liset päätökset tulee käydä läpi palautteen an-
tajien kanssa. 

Puolustusvoimien henkilöstö käy läpi 
rakennemuutosta. Kokeneet perusyksiköis-
sä pitkään kouluttajina toimineet opistoup-
seerit siirtyvät reserviin. Tilalle on palkattu 
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ja lähivuosina palkataan lisää aliupseereita, 
joilla suurella osalla ei ole vielä muuta ko-
kemusta puolustusvoimista kuin suoritettu 
varusmiespalvelus. Aliupseerit ovat tulevi-
na vuosina entistä suuremmassa vastuussa 
varusmiehiä kouluttavissa yksiköissä. Ali-
upseereiden kasvattamiseen ja koulutta-
miseen on paneuduttava huolellisesti. Täs-
sä joukko-osastojen kokeneilla kouluttajil-
la on suuri vastuu. Aliupseereille on mah-
dollisimman pian opetettava asevelvollisten 
kouluttajataidot sotilasammatillisella opin-
tojaksolla 1. Aliupseereita ei tule määrätä 
varusmiesten kouluttajiksi ilman koulutus-
ta. Tavoitetilassa jokaisella joukkueella tu-
lee olla kaksi ammattisotilasta kouluttajana, 
joista vähintään toinen on saanut muun-
kin kuin pelkän varusmieskoulutuksen. Nyt 
tästä tavoitteesta ollaan monissa perusyksi-
köissä kaukana.

Perusyksikön päälliköllä on kouluttajien 
työn ohjaamisessa keskeinen merkitys. Pääl-
likkö on yksikkönsä pääkouluttaja. Saamam-
me tiedon mukaan hän on usein ristiriitai-
sessa tilanteessa, jossa valinta päivän työ-
panoksen suhteen on tehtävä hallinnon tai 
koulutuksen välillä. Päälliköllä on liikaa hal-
linnollisia tehtäviä. Päällikön hallinnollisia 
tehtäviä on vähennettävä, jotta hän ehtii olla 
kentällä kouluttamassa ja opastamassa hen-
kilökuntaansa.  

Kouluttaja saa parhaan palautteen toi-
minnastaan asevelvollisilta. Perusyksiköis-
sä on tehtävä palautekysely kouluttajien toi-

minnasta siten, että jokainen ammattisoti-
las saa rehellisen ja avoimen palautteen toi-
minnastaan esimieheltään, vertaisiltaan sekä 
saapumiserittäin alaisiltaan. Palaute auttai-
si kouluttajia kehittämään ammattitaitoaan. 
Samalla voitaisiin pienentää ammattisoti-
laiden ja varusmiesten välistä kuilua. Kuilu 
on viime vuosina pienentynyt, mutta se voisi 
olla vielä nykyistäkin pienempi.

Puolustusvoimissa on voimassa palkkaus-
järjestelmä, jossa palkan suuruus määräytyy 
tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen 
palkanosan mukaan. Henkilökohtaisen pal-
kanosuuden suuruuteen vaikuttaa vuosittain 
käytävän kehityskeskustelun perusteella saa-
tava suoritusarviointi. Palkanosuuden suu-
ruus määräytyy kahden viimeksi tehdyn suo-
ritusarvioinnin keskiarvona. 

Viime vuosina henkilöiden suoritusarvi-
oinnit ovat vuosi vuodelta parantuneet ja va-
kiintuneet korkealle tasolle siten, ettei suori-
tusarvioinnilla enää juurikaan koeta olevan 
merkitystä. Hyviä varusmieskouluttajia tu-
lisi kyetä palkitsemaan hyvistä kasvatus- ja 
koulutustuloksista. Tulospalkkion suuruus 
voisi olla siten, että perusyksikköä kohden 
joukkoyksikön komentajalla olisi käytös-
sään noin 100 euron kuukausittainen raha-
määrä.. Palkkio olisi saapumiseräkohtainen, 
joten palkkion saisi jälkikäteen seuraavak-
si kuudeksi kuukaudeksi edellisen saapumi-
serän koulutustulosten perusteella.  Liittees-
sä 4 on käsitelty teettämämme kouluttajaky-
selyn tuloksia.

”Henkilökunnan suoritusarviointi on aivan tapissa. 
Ei yksikön päälliköllä ole todellisia henkilökunnan 

motivointikeinoja enää käytössään.” 
Lainaus erään perusyksikön päällikön lausumasta selvitysryhmän 

vierailun aikana keväällä 2010.
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Toimenpidesuositus Avainperusteet
Keskeiset

Ei määrätä aliupseereita varusmiesten koulut-
tajiksi ilman sotilasammatillisella opintokoko-
naisuudella 1 opetettavaa peruskoulutusta.

Aliupseerit ovat suuressa vastuussa asevelvol-
listen kouluttamisessa. Heillä ei ole alussa tar-
vittavaa kouluttajakoulutusta.

Otetaan puolustusvoimissa käyttöön tulospalk-
kiojärjestelmä, joka mahdollistaa hyvien kou-
luttajien palkitsemisen.

Suoritusarviointiin perustuva tulospalkkio on 
menettänyt merkityksensä. Perusyksikön pääl-
liköllä ei ole riittävästi keinoja palkita ja moti-
voida hyviä kouluttajia.

Keskitetään ja pyritään karsimaan hallinnolli-
sia tehtäviä joukko-osastossa, jotta perusyksi-
kön päälliköllä on aikaa kouluttaa henkilökun-
taansa ja johtaa koulutusta.

Perusyksikön päällikkö ei ehdi riittävästi kou-
luttamaan henkilökuntaansa ja seuraamaan 
koulutusta.

Muut

Tehdään varusmiehiä kouluttavissa perusyksi-
köissä palautekyselyitä kouluttajan toiminnasta 
siten, että jokainen ammattisotilas saa palaut-
teen toiminnastaan esimieheltään, vertaisiltaan 
sekä alaisiltaan. Pienennetään ammattisotilai-
den ja varusmiesten välistä kuilua.

Kouluttajan on mahdollista parantaa toimin-
taansa saamalla palautetta esimiehensä lisäk-
si vertaisiltaan ja alaisiltaan. Kouluttajien ja va-
rusmiesten välistä kuilua tulee kaventaa.

Pidennetään varusmiehen isyysvapaa 18  
vuorokauteen.

Varusmiehen isyysvapaa on 12 vuorokautta.  
Jos hän ei olisi olisi varusmiespalveluksessa se 
olisi 18 vuorokautta.  

Annetaan varusmiehille nykyistä enemmän 
vastuuta eri toiminnoissa esimerkiksi tietojär-
jestelmien käyttäjinä ja urheilukerhojen vetä-
jänä.

Varusmiehissä on monen eri alan erityisosaa-
jia. Heitä motivoisi, jos he pystyisivät hyödyn-
tämään taitojaan varusmiespalveluksessa.  
Esimerkiksi urheilukerhosta jollekin saattai-
si jäädä pysyvä kipinä lajin harrastamiseen. Va-
rusmiehen työskentely tietojenkäsittelytehtä-
vissä taas helpottaa henkilökunnan  
työkuormaa.
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4.6  Reservin motivointi 

Aktiivinen sijoitusaika 

Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluvat 
varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimää-
räinen palvelus ja liikekannallepanon aikai-
nen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan 
ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Ase-
velvollinen on palveluksessa tai hän kuuluu 
reserviin tai varareserviin. 

Asevelvolliset koulutetaan puolustus-
voimien sodan ajan joukkoihin. Sodan 
ajan joukoille on määritetty henkilöyksik-
kötyypit, jotka kertovat joukon kokoonpa-
non, vahvuuden ja varalisän. Varalisä sisäl-
tää joukon kokoonpanoon koulutettuja re-
serviläisiä. Varalisällä ennakoidaan mah-
dollista poistumaa perustamisen yhteydes-
sä. Lisäksi reserviä on oltava paikkaamaan 
taistelutappioiden aiheuttamaa henkilös-
tötarvetta.

Sodan ajan joukoille on määritetty kes-
ki-ikä. Se vaihtelee joukon käytettävyyden 
mukaan. Karkean jaottelun mukaan par-
haimmat joukot ovat keski-iältään nuo-
rimpia. 

Sodan ajan joukkojen henkilöstön ikärakenne 
on reserviläisten osalta pääosin seuraava:

•	 joukkoyksikköpäällystö alle 45 vuotta,

•	 perusyksikköpäällystö alle 40 vuotta sekä

•	 miehistö alle 35.

Luvut ovat ohjeellisia, sillä erikoistehtä-
vien ja siviiliosaamista edellyttävien tehtä-
vien osalta voidaan aiemmin esitetyistä ikä-
vaatimuksista poiketa. Sodan ajan joukoil-
le on määritetty tavoitteellinen kierto, joka 
kuvaa sitä aikaa, minkä joukko on sijoitet-
tuna tiettyyn tehtävään. Kierto kertoo ajan, 
jolloin koko joukko on henkilöstöltään uu-
distunut. Eri joukkotyypeille on samalla pe-
rusteella määritetty nopeampia kiertoaikoja. 
Kierto määräytyy yleensä joukon keski-iän 
perusteella.

Monet aktiiviset reserviläiset ovat ihme-
telleet sitä, ettei puolustusvoimat ole pitä-
nyt heihin yhteyttä varusmiespalveluksen 
jälkeen. Näille aktiivisille reserviläisille tu-
lisi olla puolustuskykyä edistävää toimin-
taa ja tehtävä. He valittelevat, ettei heille ei 
ole sopivia tehtäviä, joissa he voisivat käyt-
tää hankkimaansa osaamista. Moni reservi-
läinen ei myöskään ole selvillä sodan ajan 
sijoituksestaan, vaikka se on heille varus-
miespalveluksen päättymiseen mennessä 
kerrottu ja oman sijoituksen voi kysyä alue-
toimistosta. 

Epätietoisuuden vähentämiseksi esitäm-
me, että otetaan käyttöön käsite ”aktiivi-
nen sijoitusaika”, joka kuvaa sitä aikaa, jon-
ka asevelvollinen on sijoitettuna sodan ajan 
tehtävään. Aktiivisen sijoitusaikaan kuu-
luu myös se, että asevelvollista informoi-
daan luotavan asevelvollisen tietojärjestel-
män välityksellä sodan ajan tehtäväsijoituk-

”Riittävän usein toistuvalla kertausharjoituksella
taataan “ammattimaisempi” osaaminen”. 

Lainaus joulukuun 2009 keskustelusta  
www.oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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sen purkamisesta. Aktiivinen sijoitusaika 
päättyy tulevaisuudessa miehistöllä pääosin 
alle 35-vuotiaana. Riittävän kokoisen reser-
vin muodostamiseksi asevelvollisuusaikaa 
ei tarvitse muuttaa.   

Sodan ajan sijoituksen päättymisen yhtey-
dessä reserviläiselle voidaan kertoa, että hän 
voi hakeutua muihin yhteiskunnan kriisival-
miutta tukeviin tehtäviin. Näitä ovat muun 
muassa kuntien varautumisorganisaatiot, täy-
dennyspoliisitehtävät ja väestönsuojelutehtä-
vät. Tätä on käsitelty tarkemmin luvussa 3.4 

VAP 

Osa henkilöistä jätetään kutsumatta palve-
lukseen, vapautetaan ylimääräisestä palve-
luksesta tai liikekannallepanon aikaisesta 
palveluksesta yleisen tai sotilaallisen edun 
vuoksi. Tästä käytetään lyhennettä VAP. Näi-
tä ovat esimerkiksi tietyissä yrityksissä krii-
siajan kannalta merkittävässä tehtävässä 
työskentelevät henkilöt. Yksittäisen henki-
lön motivaation kannalta on olennaista, että 
hän tietää oman sodan ajan sijoituksensa tai 
VAP:n mukaisen tehtävänsä. Tällä hetkellä 
osa reserviläisistä ei tiedä onko hän VAP:ssa, 
sijoitettuna sodan ajan joukkoon tai sijoit-
tamattomana. Pääosa VAP-henkilöstöstä on 
yli 35-vuotiaita, joten VAP-menettely ei ole 
ristiriidassa puolustusvoimien sodan ajan 
tarpeen kanssa.  

Nykyjärjestelmässä virasto, laitos tai yh-
teisö hakee puolustusvoimilta henkilöstön-
sä varaamista (VAP). Hakijan vastuulla on 
kertoa henkilölle, että hän on VAP:ssa. Ny-
kyjärjestelmä ei toimi. Tietojärjestelmää tu-
lisi kehittää siten, että yritys esittää henki-
löä VAP:iin, puolustusvoimat hyväksyy sen 
ja ilmoittaa siitä suoraan yritykselle ja henki-

lölle. Myös tieto VAP:n purkautumisesta tu-
lee kulkea yritykselle ja henkilölle. Tietojär-
jestelmän tulisi olla sellainen, että tämä on 
mahdollista sähköisen asiointitilin kautta. 

Reservin koulutustapahtumat  

2000-luvun alkuvuosina kertausharjoituk-
siin osallistui keskimäärin yli 30  000 reser-
viläistä vuodessa, mutta vuosina 2006 ja 
2007 säästösyistä enää vajaat 8  000 henki-
löä vuodessa. Vuonna 2008 kertausharjoi-
tusten määrä yli kolminkertaistettiin ja pa-
lattiin lähes 2000-luvun alkuvuosien tasolle. 
Samalla poistuma kertausharjoituksista nou-
si vuonna 2008 viidesosaan ja vuonna 2009 
neljäsosaan kertausharjoitusjoukosta. Jos 
poistuma on näin suuri, kertausharjoituk-
sen tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu. 
Joukon suorituskyky ei nouse ja osalla hen-
kilöstöä on harjoituksessa vajaakäyntiä, kun 
osalle joudutaan opettamaan asioita, jotka 
pääosalle on jo opetettu. Joukon tulisi saapua 
kertausharjoitukseen tuotantokokoonpanos-
sa, jolloin eri osien osaaminen olisi samalla 
tasolla. 

Vuonna 2009

•	 Kertausharjoituksiin osallistui 26 353 
henkilöä (kertausharjoituksiin käskettiin 
35 159 henkilöä, poistuma oli 25 %)

•	 Kertausharjoitusvuorokausien lukumäärä 
oli 134 836, joten keskimääräinen 
kertausharjoitus kesti 5 vuorokautta 

•	 Puolustusvoimien järjestämiin reservin 
vapaaehtoisiin harjoituksiin osallistui 
lisäksi 6 680 henkilöä
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Laskennallisesti 350 000 sotilaan sodan ajan 
vahvuuden ja vuoden 2009 kertausharjoitus-
määrien mukaan reserviläinen on keskimää-
rin joka kolmas vuosi yhden vuorokauden 
kertausharjoituksessa. Vuosittain kertaus-
harjoitukset maksavat noin 18 miljoonaa eu-
roa, mikä on noin 5 % asevelvollisuuden ko-
konaiskustannuksista. Kertausharjoitusrasite 
ei siis yhteiskunnallisesti ole merkittävä. 

Suurin yksittäinen syy kertausharjoituk-
sista myönnettäviin vapautuksiin on työnan-
tajasta johtuva syy. Osa työnantajista puoltaa 
kertausharjoituksista poisjäämistä, koska he 
eivät tunne joukkotuotantojärjestelmää ja 
kertausharjoituksista poisjäännin aiheutta-
maa ongelmaa. Joukkotuotanto on ollut käy-
tössä runsaat kymmenen vuotta. Moni työn-
antaja on suorittanut varusmiespalveluksen 
ennen tätä. Yhä useampi johtaja on nykyi-
sin myös nainen, joka ei ole suorittanut va-
rusmiespalvelusta, eikä hänellä ole henkilö-
kohtaista kosketusta asevelvollisuuteen. Ker-
tausharjoituskutsun mukana tulisikin lähet-
tää tiedote, jossa korostetaan joukkotuotan-
non merkitystä ja sitä, että joukon jäädessä 
vajaaksi kertausharjoitus epäonnistuu ja ta-
voitteita ei saavuteta. Jos joku jää kertaus-
harjoituksesta pois, tulisi olla varalisän lisäk-
si ”pooli”, josta otetaan tilalle sopivaa vapaa-
ehtoista ainesta. Tällöin voitaisiin mahdollis-
ten peruutusten ilmetessä tietojärjestelmässä 
ilmoittaa ne kertausharjoitustehtävät, jotka 
ovat vapaasti haettavissa. Vapaaehtoisten ei 
tarvitsisi saada tietoa monta kuukautta etu-
käteen.

Kertausharjoituksista poisjäänti ei tunnu 
johtuvan niinkään työnantajasta, vaan työn-
tekijästä itsestään.  TNS Gallupilla teettä-
mämme kyselyn mukaan 

•	  96 % työnantajista oli sitä mieltä, 
että työntekijän tulisi osallistua 
kertausharjoitukseen kutsun saatuaan, jos 
poissaolosta ei aiheutuisi työpaikalla aivan 
kohtuuttomia ongelmia. 

•	  43 % oli sitä mieltä, että työntekijän 
poissaolo kertausharjoitusten takia 
aiheuttaa työnantajalle huomattavaa 
haittaa. 

Työnantajat suhtautuvat kertausharjoi-
tuksiin myönteisesti. Kysymykseen, ”jos sai-
sin päättää asiasta, pitäisin parempana, ett-
eivät edustamani työnantajan palveluksessa 
olevat henkilöt osallistuisi kertausharjoituk-
siin”, peräti 76 % työnantajista vastasi olevan-
sa täysin tai jokseenkin eri mieltä. 

Kertausharjoitukset motivoivat osaa re-
serviläisistä, mutta toisille aiheutuu kertaus-
harjoituksista ongelmia. Tämän takia pidäm-
me hyvänä, että kertausharjoituksia järjeste-
tään harkiten, ja kertausharjoituksen tulee 
liittyä joukon sodan ajan tehtävän vaatimien 
valmiuksien parantamiseen. Muutaman päi-
vän mittainen joukon kertausharjoitus ei ole 
panos-tuotos -suhteeltaan hyvä, koska mate-
riaalin jakamiseen ja poisottamiseen huol-
toineen menee aikaa. Varsinainen harjaan-
tumisvaihe jää usein lyhyeksi. Reserviläiset 
eivät välttämättä koe näissä tapauksissa har-
joitusta tärkeäksi. Myös sodan ajan materi-
aali kuluu harjoituksen tuomaan suoritusky-
kylisään verrattuna kohtuuttomasti. Kertaus-
harjoitusten lopuksi tehtävillä reserviläisky-
selyillä on suuri merkitys pohdittaessa sopi-
vaa koulutustiheyttä, harjoitusten pituutta ja 
sisältöä sekä kehittämistä. Myös kouluttajilta 
tulisi kysyä harjoituksen kehittämisajatuksia, 
tarpeellisuutta sekä arviota joukon suoritus-
kyvyn kehittymisestä.
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Puolustusvoimien sotilaallisen koulutuk-
sellinen kumppani on Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys (MPK). Vapaaehtoisella sotilaal-
lisella koulutuksella tuetaan sodan ajan jouk-
kojen suorituskyvyn kehittämistä. MPK:n to-
teuttamalla sotilaallisia valmiuksia paranta-
valla koulutuksella ylläpidetään ja paranne-
taan yksittäisten henkilöiden ja sijoittamatto-
mien sijoituskelpoisten reserviläisten taitoja. 
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus tar-
joaa erinomaisen mahdollisuuden niille, jotka 
haluavat harrastaa ja kehittää maanpuolustus-
taitojaan tai kouluttautua arjen turvallisuuden 
ja poikkeusolojen eri tehtäviin. MPK:n kurs-
sitoiminnalla mahdollistetaan myös varus-
miespalvelusta suorittamattomien henkilöi-
den, miesten ja naisten, osallistuminen koulu-
tukseen. Tämä mahdollistaa tarvittavan kou-
lutuksen ja erityisosaamisen saavuttamisen 
jälkeen sen, että sitoumuksen tehnyt henkilö 
sijoitetaan puolustusvoimien poikkeusolojen 
kokoonpanoon. 

Puolustusvoimat tilaa vuosittain vapaa-
ehtoista sotilaallista koulutusta Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistykseltä. Tämä on erin-
omainen järjestely oikein käytettynä ja koor-
dinoituna. Resurssien mahdollisimman te-
hokkaan käytön takia koulutus on puolus-
tusvoimien kanssa tiiviisti suunniteltua ja 
sen on näkemyksemme mukaan tuettava so-
tilaallisen suorituskyvyn kehittämistä. Toi-
minnalla on lisäksi merkittävä maanpuolus-
tustahtoa vahvistava vaikutus sitä kautta, että 
se tarjoaa myös arjen turvallisuuteen liitty-
vää varautumiskoulutusta.

Osa tehtävistä reservissä 
hakuun

”Tulee luoda järjestelmä, jolla 
reserviläinen voi päivittää tietojaan 

ja saada sen mukaisen tehtävän 
reservissä. Kyllähän se motivoisi, jos 
voisi itse vaikuttaa siihen tehtävään, 

joka kriisiaikana tulee tehtäväksi.” 
Lainaus maaliskuun 2010 keskustelusta www.

oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.

Joukkotuotettu joukko puretaan tai jatko-
sijoitetaan, kun sen tilalle on tuotettu uusi 
joukko ja kun joukon ikärakenne sitä edel-
lyttää. Yleensä joukkotuotettu joukko pu-
retaan viimeistään 10 - 15 vuoden kulut-
tua siitä, kun se on varusmiespalveluksessa 
tuotettu.  

Joukosta vapautuu tällöin paljon upsee-
reita, joista osa sijoitetaan sodan ajan esi-
kuntien tehtäviin. Reserviläistä motivoisi, 
jos hän voisi itse hakea hänelle mieluisaa 
tehtävää. Kehitettävän tietojärjestelmän 
tulisi mahdollistaa se, että reserviläinen 
voisi hakea erityistehtäviä. Näitä olisivat 
muun muassa sodan ajan esikuntien tehtä-
vät ja erikoistehtävät. Menettelytapa voisi 
olla sellainen, että avoimet tehtävät juliste-
taan hakuun. Saadessaan tietojärjestelmän 
kautta tiedon ensimmäisen sodan ajan teh-
tävän päättymisestä reserviläiselle kerro-
taan mahdollisuudesta hakea vapaana ole-
via tehtäviä.  
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Toimenpidesuositus Avainperusteet
Keskeiset

Säilytetään yhteys reserviin alueellisella tasol-
la myös tulevaisuudessa. Parannetaan reser-
viläisen sitoutumista sodan ajan joukkojen 
avaintehtäviin. Välitetään tietoa reserviläisel-
le puolustusvoimien ajankohtaisista asioista 
tietojärjestelmän kautta.

Aktiiviset reserviläiset kokevat, ettei puolustusvoi-
mat ole heihin riittävästi yhteydessä ja heille ei ole 
sopivia tehtäviä, joissa he voisivat käyttää hankki-
maansa osaamista. Reserviläiset kokevat etteivät 
he saa riittävästi tietoa puolustusvoimien ajankoh-
taisista asioista.

Laitetaan osa esikuntien tehtävistä ja erikoisteh-
tävistä hakuun siten, että reserviläiset voivat ha-
kea tietojärjestelmän kautta näihin tehtäviin.

Reserviläisen motivaatiota parantaisi ja hänen hank-
kimaansa osaamista voitaisiin paremmin hyödyntää, 
jos osaan erikoistehtävistä voisi itse hakeutua.

Muut

Otetaan käyttöön aktiivinen sijoitusaika- 
käsite. Informoidaan reserviläistä sodan 
ajan tehtäväsijoituksen purkautumisesta.

Asevelvollinen ei tiedä, milloin hän on sijoitettuna 
sodan ajan joukkoon. Hänelle tulisi kertoa sijoituk-
sen päättymisestä, jotta hän voi hakeutua muuhun 
yhteiskunnan kriisivalmiutta tukevaan tehtävään. 

Tiedotetaan kertausharjoituskirjeen välityk-
sellä työnantajille nykyistä paremmin kerta-
usharjoituksen merkityksestä osana joukko-
tuotantoa.

Työnantajat eivät tunne joukkotuotannon sisäl-
töä ja kertausharjoitusten merkitystä osana joukko-
tuotantoa. Työnantajan puollolla on suuri merkitys 
työntekijän kertausharjoituksesta poisjäämiseen.

4.7  Tietojärjestelmä

Tietojärjestelmää ei saa ymmärtää pääasias-
sa teknisenä asiana. Ideoimamme kehitettä-
vän asevelvollisen tietojärjestelmän tavoitteena 
on tehdä asevelvollisuudesta nykyistä motivoi-
vampi, kustannustehokkaampi sekä myöntei-
siä yhteiskunnallisia vaikutuksia korostava. 

Nuoret ovat tottuneet käyttämään erilai-
sia tietojärjestelmiä, olemaan yhteydessä ka-
vereihinsa sähköisesti sekä hakemaan tietoa 
tarvitsemistaan asioista internetistä. Varus-
miespalvelukseen tultuaan nämä yhteydet 
lähes katkeavat. Varusmiehillä tulee olla va-
paa-ajallaan ja tauoilla pääsy jokaisessa ka-
sarmissa julkiseen internetiin omalla päät-

teellään, on se sitten puhelin tai tietokone. 
Puolustusvoimat voisi myös hankkia tieto-
koneita yhteisiin taukotiloihin. Tällöin kyn-
nys siviilielämän ja varusmieselämän välil-
lä madaltuu. Varusmies voisi tällöin vapaa-
ajallaan ja tauoilla seurata uutisia ja käyttää 
samoja tietoteknisiä palveluita, joihin hän 
kotonaankin tottunut. Puolustusvoimat on 
jo esityksestämme aloittanut tämänkaltaisen 
tietoverkkokehittämisen.

Asevelvollisille tulee kehittää oma asevel-
vollisten sähköisten palveluiden järjestelmä. 
Sen tulisi perustua julkiseen internetiin, jos-
sa tunnistus tapahtuisi pankki- tai mobiilitun-
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nuksilla tai muulla vastaavalla viranomaisen 
hyväksymällä järjestelmällä. Tietojärjestel-
män on käsitettävä kutsuntoja edeltävä aika, 
kutsuntavaihe, kutsunnan jälkeinen varus-
miespalvelusta ennen oleva aika, varusmies-
palvelus sekä reservin aika. Kutsuntojen to-
teuttaminen on jo esitetty aikaisemmin. Tie-
tojärjestelmän avulla voidaan varusmiehek-
si tuleviin pitää yhteyttä ja esimerkiksi antaa 
ohjeita fyysisen kunnon parantamiseksi ja si-
viiliasioiden kuntoon saattamiseksi ennen 
varusmiespalvelusta. Käytännön ohjeet voi-
vat sisältää myös tulevien viikko-ohjelmien 
runkosuunnitelmat, jolloin tulevan alokkaan 
asennoituminen palvelukseen helpottuu. 

Tavoitteena on antaa nykyistä parempi en-
nakkoinformaatio varusmiespalveluksen käy-
tännön järjestelyistä. Samalla saadaan tietoa 
nuoren asevelvollisen toiveista ja odotuksista, 
jotka on saatava asiallisella tiedottamisella ja 
faktojen kertomisella muokattua vastaamaan 
todellisuutta ja puolustusvoimien odotusten 
mukaisiksi. Tällöin asevelvollisuuttaan aloit-
televa kokee, että hänestä välitetään. Tämä vä-
hentää huomattavasti alkushokkia, jonka alo-
kas eittämättä kokee siviiliyhteiskunnan va-
paamuotoisen yksilökeskeisen ja puolustus-
voimien melko säännellyn ohjelman eroavuu-
den takia. Ongelmaisten tavoittaminen tällä-
kin järjestelyllä saattaa olla haasteellista.

Varusmiehet ovat yllättävän arkoja hoita-
maan itse asioitaan. Vanhemmilla ei ole enää 
juridista oikeutta hoitaa lastensa asioita, koska 
varusmiehet ovat täysi-ikäisiä. Yllättävän moni 
palaute tulee esimiesten tietoon vanhempien 
kautta. Jos esimiehet saisivat ongelmia tietoon-
sa nykyistä helpommin, voitaisiin mahdollisiin 
ongelmiin ja motivaatiota alentaviin tekijöihin 
puuttua. Varusmiespalveluksen aikana tieto-
järjestelmän on mahdollistettava avoin palaut-

teen antaminen ja saaminen. Käytännön yh-
teydenpidon toteuttajana voi olla esimerkik-
si varusmiestoimikunta, jolla on yksikköedus-
tajien kautta hyvä yhteys perusyksikön henki-
lökuntaan. Kun vastapuolena on toinen varus-
mies, varusmiehellä on mahdollisimman ma-
tala kynnys esittää mahdollisia kysymyksiä. 

Reserviläisille tietojärjestelmä toimii 
muun muassa tiedonvälityskanavana. Tie-
tojärjestelmässä voi päivittää omia tietojaan, 
saada tietoiskuja puolustusvoimien ajankoh-
taisista tapahtumista sekä jopa hakea joi-
tain reserviläisille tarkoitettuja poikkeusolo-
jen tehtäviä. Järjestelmään voidaan yhdistää 
linkkejä muiden viranomaisten sivuille, joil-
la kerrotaan näiden poikkeusolojen varautu-
misesta sekä vapaista tehtävistä.

Reserviläisille kerrotaan tietojärjestelmän 
avulla sodan ajan sijoituksen päättymisestä 
ja lopulta asevelvollisuuden päättymisestä.

Totesimme, että kohtuullisen huonosti 
toimivien muutamien tietojärjestelmien ta-
kia tietojärjestelmä-sanaa pidetään puolus-
tusvoimissa jopa kirosanana. Puolustusvoi-
mien parhaiden osaajien ja erityisesti esi-
miesten tulisi nykyistä enemmän käyttää ai-
kaansa tietojärjestelmävaatimusten määrit-
tämiseen. Ongelmana on myös se, että hen-
kilöstö vaihtaa usein urakierron takia tehtä-
viään. Käyttäjän tulee sanoa, mitä tietojärjes-
telmällä tehdään. Se ei ole toteuttajan asia. 
Laajojen tietojärjestelmähankkeiden onnis-
tunut toteuttaminen edellyttää, että siiloissa 
työskentely lopetetaan ja heti hankkeen al-
kuvaiheessa varmistetaan, että kaikki työs-
kentelevät saman päämäärän hyväksi. 

Tietojärjestelmän käyttö vaatii henkilö-
resurssien kohdennuksia aluetoimistoissa ja 
joukko-osastoissa. Asevelvollisen tietojärjes-
telmän peruskuvaus on liitteenä 5.
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Toimenpidesuositus Avainperusteet
Keskeiset

Kehitetään asevelvollisen tietojärjestel-
mä, jolla mahdollistetaan tietojen vaihto ja 
vuoropuhelu asevelvollisen ja puolustus-
voimien välillä ennen kutsuntaa, kutsun-
nan ja varusmiespalveluksen välissä, va-
rusmiespalveluksen aikana sekä reservin 
aikana.

Asevelvollisesta ei saada riittäviä esitietoja 
ennen kutsuntaa. Asevelvollinen ei saa riittä-
viä tietoja ennen varusmiespalvelusta palve-
lukseen valmistautumiseksi. Varusmiespal-
veluksen aikana puuttuu selkeä palauteväylä. 
Reservin aikana yhteydenpito puolustusvoi-
mien ja reserviläisen välillä katkeaa kertaus-
harjoituksia lukuun ottamatta.

Muut

Rakennetaan majoituskasarmeihin langa-
ton internetverkko, jotta varusmiehet voi-
vat vapaa-ajallaan käyttää tietojärjestelmiä.

Nuoret ovat tottuneet käyttämään erilaisia 
tietojärjestelmiä, olemaan yhteydessä kave-
reihinsa sähköisesti sekä hakemaan tietoa 
tarvitsemistaan asioista internetistä. Varus-
miespalveluksessa nämä yhteydet lähes  
katkeavat.
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Tiivistelmä 

Suomalaisten kolme suurinta kansantervey-
dellistä haastetta ovat ylipainon aiheuttamat 
haitat, alkoholismi ja mielenterveysongelmat. 
Asevelvollisuuden merkittävin kansantervey-
dellinen vaikutusmahdollisuus syntyy siitä, 
että varusmiespalvelukseen saapuminen tar-
joaa viimeisen lakisääteisen julkisen kontak-
tin nuoriin miehiin. Asevelvollisille tehtävissä 
terveystarkastuksissa saadaan selville sairauk-
sia, joita ei mahdollisesti muuten olisi saatu sel-
vitetyksi riittävän aikaisessa vaiheessa. Näissä 
tarkastuksissa kertyy yhteiskunnan kannal-
ta merkittävää kansanterveydellistä tutkimus-
tietoa. Samalla avautuu arvokas mahdollisuus 
tunnistaa muun muassa päihde- ja huume-
ongelmaiset nuoret ja ohjata heidät hoitoon.  
(Katso luku 5.1).

Varusmiespalveluksen myönteisten kan-
santerveydellisten vaikutusten pysyvyyden 
merkitystä on vaikea arvioida ilman pitkäai-
kaista seurantatutkimusta. Vaikka puolustus-
voimat ei voi täysin muuttaa nuorten terveys-
käyttäytymistä, se voi olla mukana kansanter-
veystyössä vaikuttamassa nuorten terveystot-
tumuksiin. Vastuu nuorten terveydestä ja sen 
edistämisestä on koko yhteiskunnalla - niin 
kodeilla, kouluilla kuin yhteiskunnan muil-
lakin instituutioilla, myös puolustusvoimilla.   
(Katso luku 5.1)

Varusmiespalveluksen aikana fyysinen 
kunto paranee, elimistön rasvaprosentti ja ras-
vamassa laskevat, lihasmassa lisääntyy, kehon 
paino laskee, vyötärön ympärysmitta pienenee 
ja verenpainearvot parantuvat. Suurin myön-

teinen muutos tapahtuu huonokuntoisilla ja 
kahdeksan ensimmäisen viikon aikana. Eri-
tyisesti peruskoulutuskaudella kaikille yhtäläi-
nen ohjelma lisää terveyttä, koska perusruo-
kailun terveelliset valinnat lisääntyvät, välipala-
syöminen vähenee, alkoholin kulutus vähenee 
ja liikunta lisääntyy. Haasteena on saada nämä 
myönteiset terveysvaikutukset pysymään pal-
veluksen loppuun saakka sekä ulottumaan ne 
kaikkiin varusmiehiin. Vielä merkittäväm-
piä tuloksia kansanterveyden kannalta tapah-
tuisi, jos nämä terveelliset tottumukset säilyi-
sivät vielä varusmiespalveluksen jälkeenkin.  
(Katso luku 5.1).

Varusmiespalveluksella on myös kieltei-
siä kansanterveydellisiä vaikutuksia. Tupa-
koijat tupakoivat enemmän kuin aikaisem-
min, mutta uusia tupakoitsijoita ei ilmaan-
nu. Sen sijaan nuuskan käyttö lisääntyy. Al-
koholin käytössä ei tapahdu merkittävää 
muutosta, mutta kulutus keskittyy yhteen 
kertaan viikossa. Viikoittain itsensä tosihu-
malaan juovien osuus lisääntyy. Lisäksi ko-
konaiskolesteroli ja triglyseridit kohoavat.  
(Katso luku 5.1).

Kutsuntalääkärin tarkastukset eivät toi-
mi parhaalla mahdollisella tavalla. Niiden 
laatu vaihtelee ja kaikki eivät käy ennakko-
lääkärintarkastuksessa. Kansanterveydellis-
ten vaikutusten maksimoimiseksi kutsun-
talääkäreiden koulutusta tulee lisätä, käyt-
töön tulee ottaa kutsuntalääkärin ”ajokort-
ti” ja ennakkoterveystarkastuksissa käyntiä 
on edistettävä.

5. Muut yhteiskunnalliset vaikutukset
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Varusmiesten liikuntakoulutusta on tu-
ettava ja terveellisiin elintapoihin kannus-
tettava. Tupakoinnin, nuuskan ja päih-
teiden käytön vastaisuutta on korostet-
tava. Sotilaskodeissa on suosittava ter-
veellisiä vaihtoehtoja ja muonituskeskuk-
sen käyttöä ruokailupaikkana on tuettava.  
(Katso luku 5.1).

Asevelvollisuudella on vaikutusta syrjäy-
tymisen ehkäisyssä ja maahanmuuttajien ko-
touttamisessa. Yhteiskunnan kannalta ne, 
jotka suorittavat varusmiespalveluksen ei-
vät ole ongelma. Heihin saadaan jonkinlai-
nen ote ja heitä voidaan ohjata terveellisem-
piin elämäntapoihin, työelämään ja opiske-
lemaan. Yhteiskunnan on oltava huolestu-
nut palveluksen keskeyttäjistä ja siitä kas-
vavasta joukosta, joka ei suorita varusmies-
palvelusta tai siviilipalvelusta. Tutkimus-
ten mukaan tämä joukko on muihin verrat-
tuna yleisemmin ongelmainen ja syrjäyty-
misvaarassa. Tämä vaatii monen eri hallin-
nonalan yhteistyötä. Aikalisän toimintata-
pamalli tulee ottaa käyttöön kaikissa kun-
nissa ja palvelusajan mukaan porrastettu 
kotiuttamisraha on palautettava käyttöön.  
(Katso luku 5.2).

Asevelvollisuus on kansantaloudellises-
ti järkevin tapa muodostaa Suomen puolus-
tamiseksi tarvittava puolustuskyky. Asevel-
vollisuus tuottaa riittävän kokoisen ja osaa-
van reservin, se on kustannustehokas ja 
mahdollistaa muualla yhteiskunnassa han-
kitun osaamisen hyödyntämisen asevoimis-
sa. Nykyisen puolustusjärjestelmän kansan-
taloudelle aiheuttamat kokonaiskustannuk-
set ovat 4,8 miljardia euroa vuodessa. Ny-
kyinen järjestelmä tuottaa tulevaisuudes-
sakin noin 250 000 suuruisen reservin ja se 
on edullisempi kuin esimerkiksi 60 000 so-

tilaan vahvuinen ammattiarmeija, joka pel-
kästään kerättävinä veroina maksaisi yhteis-
kunnalle yli 2 miljardia euroa nykyjärjestel-
mää enemmän vuodessa ja olisi hyvinvointi-
vaikutuksilla mitattuna lähes 4 miljardia eu-
roa vuodessa nykyistä järjestelmää kalliimpi.  
(Katso luku 5.3).

5.1  Kansanterveys

Terveystarkastukset ja 
terveystiedot 

Kutsuntaprosessin ensimmäinen lääkärin-
tarkastus asevelvolliselle tehdään niin sanot-
tuna ennakkoterveystarkastuksena yleen-
sä kuntayhtymän terveysasemalla. Nykyisin 
ennakkoterveystarkastus ei toimi parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Kunta on velvollinen maksamaan ennak-
koterveystarkastuksesta puolet. Tarkastuk-
set maksavat puolustusvoimille noin miljoo-
na euroa vuodessa. Jotkut kunnat eivät ve-
loita tarkastuksesta puolustusvoimilta lain-
kaan. Kuntien veloituksessa on suuria eroja 
tarkastuksen hinnan vaihdellessa 0 - 145 eu-
ron välillä. Ennakkoterveystarkastukselle tu-
lisi määrittää yhtenäinen hinta ottaen huo-
mioon, että sillä tuetaan yhteiskunnan hy-
vinvointia. Tämä helpottaisi budjetointia ja 
olisi tasapuolinen kaikkia kuntia kohtaan. 
Vapaaehtoisiin erikoiskoulutushakuihin tar-
vittavista lääkärintarkastuskuluista jokainen 
hakija vastaa itse. 

Ennakkoterveystarkastuksia tekevi-
en lääkäreiden kokemus vaihtelee pal-
jon.  Osalla lääkäreistä ei ole omaa varus-
mieskokemusta eikä tarvittavaa ymmär-
rystä palveluksen luonteesta ja sen asetta-
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mista psyykkisistä ja fyysisistä vaatimuk-
sista. Ongelmia tuottaa myös se, että pää-
kaupunkiseutu muodostaa tarkastettavi-
en suuren terveystarkastusalueen. Kutsun-
toihin tulee suuri määrä nuoria, jotka ei-
vät ole käyneet ennakkoterveystarkastuk-
sessa. Ainakin pääkaupunkiseudun kut-
suntoihin tulisi suunnata ylimääräinen sai-
raanhoitajaresurssi tutkimaan ja haastattele-
maan ennakkotarkastuksissa käymättömät, 
jos ennakkoterveystarkastukseen osallistu-
mismäärää ei saada lisättyä.

Kansanterveyden, palvelukseen määrät-
tävien asevelvollisten palveluksen onnis-
tumisen ja miesten tasapuolisen kohtelun 
kannalta peruskysymyksenä on, miten saa-
vutetaan yhtenäinen palvelukseen hyväk-
symislinja ja palvelusluokkakelpoisuuden 
määritys. Tätä edesauttaisi, jos puolustus-
voimissa ylläpidettäisiin tarkastuksia teke-
vien lääkäreiden rekisteriä sekä koulutusta-
soa. Vuoden 2010 valtakunnallisilla lääkä-
ripäivillä esiteltiin puolustusvoimien ja lää-
käriseura Duodecimin kanssa yhteistyössä 
kehitetty internet -pohjainen asevelvollis-
ten palveluskelpoisuuden arviointia tukeva 
koulutusjärjestelmä. Suositamme, että tu-
levaisuudessa otettaisiin käyttöön ennak-
koterveystarkastajan ”ajokortti”, joka oi-
keuttaisi asevelvollisten lääkärintarkastuk-
siin.  Ajokortti voisi myös olla maksuedel-
lytys puolustusvoimien terveyskeskuksil-
le suorittamissa tarkastuskorvauksissa. Li-
säksi tulisi laatia erillinen opetuspaketti pe-
rusterveydenhuollon ja erikoislääkäreiden 
koulutukseen.

Ennakkoterveystarkastuksissa nuorelle 
voidaan tehdä elämäntapojen kartoitusta. 
Samalla nuorta voidaan tukea asettamaan 
tarvittavia elämäntapoihin liittyviä muu-

tostavoitteita ja hänet voitaisiin ohjata esi-
merkiksi kolmannen sektorin toteuttamiin 
liikuntatoimiin palveluskunnon lisäämi-
seksi.  Ennakkoterveystarkastus voisi olla 
tiimityötä, jossa terveydenhoitaja ja koke-
nut lääkäri toimisivat yhdessä. Heidät olisi 
kunnassa määrätty tehtävään. Samansisäl-
töinen tarkastus kaikille takaisi laadun ja 
oikeusturvan. Ennakkoterveystarkastuk-
sia tekevä lääkäri toimisi myös syksyn var-
sinaisissa kutsunnoissa kutsuntalääkäri-
nä. Hänen linkkinään aluetoimistoon voi-
si olla aluetoimiston jälkitarkastuksia teke-
vä lääkäri.  

Kutsuntalääkärien koulutustapahtuma 
tulisi järjestää yhdessä aluetoimiston hen-
kilökunnan kanssa. Asiantuntija-apu voi-
daan saada puolustusvoimien lääkäreil-
tä.  Kutsuntalääkäri toimisi lääketieteelli-
senä koordinoijana. Näin puolustusvoimat 
ja muu yhteiskunta linkittyisivät yhä pa-
remmin tavoitteena olevaa nykyistä tehok-
kaampaa terveydenhuollon valmiudensää-
telyjärjestelmää. Myös eri yksiköiden, sai-
raaloiden, mielenterveystoimistojen eri 
työntekijäryhmät, ei vain lääkärit, oppivat 
ymmärtämään, mistä palveluskelpoisuu-
den arvioinnissa kokonaisuutena on kyse ja 
miksi tietynlaisia ratkaisuja on tehtävä. Tär-
keää on ymmärtää, miksi myös salassa pi-
dettävät tiedot on oltava kutsuntalääkärin 
ja jälkitarkastuslääkärin käytettävissä. Kou-
lutus suunnattaisiin myös alueen mielen-
terveystoimistojen henkilöstölle. Lausunto-
jen rakenne ja selkeä kannan määritys pal-
veluskelpoisuuteen paranisivat tällöin aivan 
oleellisesti. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto (Valvira) valvoo tällä hetkel-
lä puolustusvoimien yksittäisiä lääkäreitä, 
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mutta se ei valvo terveydenhuoltoa. Puo-
lustusvoimien terveydenhuolto tulisi saada 
Valviran  valvontaan. Tämä mahdollistaisi 
sen, että Valvira valvoisi kokonaisjärjestel-
män toimivuutta. Valviran  tuella voitai-
siin epäkohtiin puuttua ja saada paran-
nusta sekä lisäresursseja epäkohtien kor-
jaamiseksi. 

Mielenterveystiedoilla on merkitystä ar-
vioitaessa henkilöä palvelusturvallisuuden 
ja yhteiskunnan turvallisuuden näkökul-
mista. Mielenterveystietojen vaihtaminen 
eri viranomaisten välillä on haasteellista 
ja se on tehtävä huolellisesti. Mielenterve-
ystietojen vaihtamiseen tulisi olla kansalli-
nen tietojärjestelmä. Terveydenhuoltohen-
kilöstöä on koulutettava tunnistamaan pal-
velusturvallisuuteen vaikuttavat häiriöt, joi-
den kohdalla tiedonsiirto lääkärinlausun-
non muodossa puolustusvoimille palvelus-
kelpoisuuteen vaikuttavista seikoista on pe-
rusteltua. Nuoren tulee tietää lääkärinlau-
sunnon laatimisesta.  Terveydenhuoltohen-
kilöstölle on myös kerrottava, mitä mielen-
terveystiedolle tehdään puolustusvoimissa. 
Lisäksi tietojen käsittely ja säilytys on oh-
jeistettava puolustusvoimissa.

Kaikki varusmiespalvelukseen astu-
vat tarkastetaan vielä palvelukseen astues-
saan (saapumistarkastus) ja kotiutuessaan 
(kotiutumistarkastus). Näiden lisäksi va-
rusmiehellä on mahdollisuus käyttää ter-
veyspalveluita veloituksetta aina tarpeen il-
maantuessa. Varusmiehille tehtävät terveys-
tarkastukset ovat varsin kattavat ja niissä 
saatetaan toisinaan löytää merkkejä alkavis-
ta sairauksista. Tämä mahdollistaa sairauk-
sien ennakoivan hoidon. 

Varusmiehille annetaan palveluksen 
alussa kattava rokotesuoja tartuntatauteja 

vastaan. Rokotteet tulisi antaa ja lääkärin-
tarkastus pitää mahdollisimman nopeas-
ti palveluksen ensimmäisinä päivinä, jotta 
suunniteltu nousujohteinen liikuntakoulu-
tus voidaan aloittaa heti palveluksen alus-
sa. Myös kertausharjoituksissa reserviläi-
sellä on mahdollisuus päästä terveystar-
kastukseen. Harjoituksissa on yleensä aina 
mukana lääkäri, joka voi antaa hoitoa vä-
littömästi. 

Asevelvollisuusjärjestelmän avulla saa-
daan merkittävää tutkimustietoa kansanter-
veyttä varten. Tutkimuksissa asevelvollisil-
ta mitataan muun muassa paino, pituus, ve-
renkierron ja hengityselimistön suoritusky-
ky, lihaskunto- ja koordinaatio, verenpaine, 
rasva-arvot, kolesteroliarvot sekä sokeriarvo. 
Reserviläistutkimuksissakin löydettiin taute-
ja, joita ei olisi muuten ehkä löydetty näin ai-
kaisin ja voitiin suositella elintapojen muu-
tosta tai aloittaa lääkitys. 

Puolustusvoimille on annettu sen pe-
rustehtävän lisäksi useita kansalaiskasva-
tukseen sekä terveyden edistämiseen liit-
tyviä tavoitteita. Se myös usein ottaa tä-
män haasteen vastaan. Varusmiespalvelus 
onkin viimeinen hetki tavoittaa lähes koko 
miespuolinen ikäluokka. Tätä yhteiskun-
nallisesti merkittävää mahdollisuutta tuli-
si käyttää oikealla ja kohdennetulla taval-
la hyödyksi. Tästä syystä varusmiespalve-
luksen aikana tehtävän kansalaiskasvatuk-
sen ja terveyden edistämisen tavoitteita tu-
lisi selkeyttää ja niiden toteuttamiseen tu-
lisi käyttää alan ammattilaisia. Erityises-
ti päihdekasvatus, liikenneturvallisuus- ja 
ravitsemusoppitunnit tulisi toteuttaa yh-
teistyössä esimerkiksi kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa (esim. paikalliset 
A-klinikat). 
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Fyysinen kunto  
 
Palvelukseen astuvien nuorten miesten fyy-
sinen kunto on tasaisesti huonontunut. 30 
vuodessa palveluksen astuneiden miesten 12 
minuutin juoksutestin tulos on laskenut kes-
kimäärin yli 300 metriä. Viimeisen 15 vuo-
den aikana lasku on ollut lähes 200 metriä. 
Huolestuttavaa on erityisesti se, että juoksu-
testillä mitattujen huonokuntoisten määrä 
on lisääntynyt 15 vuodessa 5 prosentista 20 
prosenttiin. Samalla lihaskunto on heikenty-
nyt. Fyysisen kunnon heikkeneminen näyt-
tää viime vuosina pysähtyneen.

Fyysisen kunnon heikkeneminen on yh-
teydessä kehonpainon nousuun. Samaan ai-
kaan, kun varusmiesten keskipituus on py-
synyt noin 178 senttimetrissä, varusmies-
ten paino on palvelukseen astuttaessa nous-
sut viimeisen 15 vuoden aikana noin 6 kilo-
grammaa.

Tieteellisesti ei ole näyttöä sille, että so-
dankäynnin teknistyminen vähentäisi soti-
laan fyysisen suorituskyvyn vaatimuksia. Va-
rusmiespalveluksen suorittaminen edellyttää 
ainakin kohtuullista yleiskuntoa. Varusmies-
koulutuksen yhtenä tavoitteena on parantaa 
varusmiesten fyysistä kuntoa ja antaa kipi-
nä liikunnan jatkamiseen myös reservissä. 
Asevelvollisten hyvä kunto on sekä puolus-
tusvoimien että koko yhteiskunnan etu. Va-
rusmiespalveluksen aikana fyysinen kunto 
ja kehon koostumus kehittyvät myönteises-
ti. 12 minuutin juoksutestin tulokset kohoaa 
180 vuorokautta palvelevalla varusmiehellä 
keskimäärin runsaat 200 metriä. Myös lihas-
kuntotestien tulokset paranevat. 

Nuorten miesten fyysisen suoritusky-
vyn lasku ja kehon painon nousu aiheutta-
vat merkittäviä haasteita sekä suomalaisel-

le kansanterveydelle että puolustusvoimi-
en koulutusjärjestelmälle. Matti Santtilan 
väitöskirjan (2010) mukaan liiallisen kes-
tävyyspainotteisen koulutuksen sijaan pe-
ruskoulutuskaudella tulisikin lisätä voima-
harjoittelua. Voimaharjoittelulla on myös 
myönteinen vaikutus sotilaiden kykyyn 
kantaa lisäkuormaa sekä vammautumisen 
ja keskeyttämisen ennaltaehkäisyyn. Voi-
ma- ja kestävyysharjoitteluohjelmien tulee 
olla mahdollisimman yksilökohtaisia palve-
lukseen astuvien lähtökunnoltaan eritasois-
ten varusmiesten takia. Myös varusmies-
palvelusta ennakoivassa informaatiossa tu-
lee korostaa lihaskunnon tärkeyttä. Ohjeet 
voidaan liittää osaksi asevelvollisen tietojär-
jestelmässä jaettavaa tietopakettia.

Varusmiespalveluksen myönteiset tervey-
delliset muutokset erityisesti painossa ja ke-
hon koostumuksessa painottuvat palveluk-
sen alkuvaiheeseen ja keinoja niiden ylläpi-
tämiseksi myös peruskoulutuskauden jäl-
keen tulisi selvittää. Painossa ja kehon koos-
tumuksessa aikaansaadut myönteiset muu-
tokset vähentävät myöhempää tyypin 2 dia-
beteksen ilmaantuvuutta. Mikäli edes osa va-
rusmiehistä jatkaa kunnostaan huolehtimis-
ta varusmiespalveluksen jälkeen, ovat varus-
miespalveluksen pitkän aikavälin kansanter-
veydelliset ja sen mukana kansantaloudelli-
set vaikutukset huomattavia. Toisaalta veren 
kolesteroliarvoissa tapahtuu heikkenemistä, 
joka jatkuessaan lisää sydän- ja verisuonisai-
rauksien riskiä.

Reserviläisten kunto- ja terveyskäyttäy-
tymistutkimuksissa on havaittu, että väestön 
lihominen ja varusmiesten fyysisen kunnon 
heikkeneminen viimeisten 20 vuoden aika-
na ovat heijastuneet myös reservin kuntoon. 
Tutkimusten keskeinen tulos on, että reser-
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Kuva 10.      Palvelukseen astuvien miesten juoksutestin tulokset. Lähde: Pääesikunta ja Santtila et al 2006. 

Kuva 11.      Palvelukseen astuvien miesten lihaskunto. Lähde: Pääesikunta ja Santtila et al 2006.

Kuva 12.      Palvelukseen astuvien miesten kehonpaino ja pituus. Lähde: Pääesikunta ja Santtila et al 2006.
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vin fyysinen kunto on terveyden ja taiste-
lukelpoisuuden näkökulmasta keskimää-
rin riittämätön. Huolestuttavaa on viimei-
sen vuonna 2008 tehdyn reserviläistutki-
muksen tulos, jonka mukaan sotilaiden kes-
tävyyskunnon minimivaatimuksen täytti 46 
%. Verrattuna viisi vuotta aikaisemmin teh-
tyyn tutkimukseen kestävyyskunto oli keski-
määrin heikompi ja lihaskunto hieman pa-
rempi. Reserviläisen kehonpaino oli viidessä 
vuodessa noussut kaksi kilogrammaa. Noin 
puolet reserviläisistä on fyysisen kuntonsa 
perusteella sijoituskelpoisia sodan ajan teh-
täviinsä. Tämä tukee väittämää, että puolus-
tusvoimien on saatava koulutettavaksi ja si-
joitettavaksi nuori ikäluokka, pidettävä sitä 
sijoitettuna sodan ajan tehtäväänsä rajoite-
tun ajan, jona aikana joukon tilalle koulute-
taan uusi joukko.

Haasteena on huonokuntoisten ja vähän 
liikkuvien 20-vuotiaiden liikunnan harras-
tuksen lisääminen ja liikkuvien nuorten lii-
kunnan harrastuksen säilyttäminen. Reservi-
läisten huono fyysinen kunto liittyy etenkin 
lihavuuteen, vähäiseen koulutukseen, vähäi-
seen liikuntaan, huonoon liikuntanumeroon 
koulussa sekä huonoon tulokseen varusmies-
palveluksen aikaisessa juoksutestissä. 

Puolustusvoimat tekee arvokasta kansan-
terveystyötä pyrkimällä parantamaan ase-
velvollisten liikuntakäyttäytymistä ja sen 
mukana terveyttä ja hyvinvointia. Riskihen-
kilöt olisi ohjattava terveydenhuollon seu-
rantaan sekä liikunta- ja ravitsemusneuvon-
taan. Liikunta- ja ravitsemustietouden pe-
rusopetus ja elintapojen yhteys terveyteen 
on hyvä toistaa tiivistetysti säännöllisesti.   

“Suorituskyvyn parantamiseksi ja 
kansanterveyden edistämiseksi voitaisiin 

huonokuntoisimmat laittaa puoleksi 
vuodeksi kuntokouluun, ennen varsinaista 

varusmiespalvelua.” 
Lainaus joulukuun 2009 keskustelusta www.

oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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Alkukyselyssä kävi ilmi, että vain kol-
masosa alokkaista harrasti oman ilmoituk-
sensa mukaan aktiivisesti liikuntaa ennen 
varusmiespalvelusta. 14 % vastaajista ei ol-
lut lainkaan kiinnostunut liikunnasta. Sen 
sijaan mielenkiintoinen tulos oli se, että 53 
% oli kiinnostunut liikuntaharrastuksesta, 
vaikka ei itse liikuntaa harrasta. Jos nämä 
53 % saataisiin varusmiespalveluksen aika-
na innostumaan liikunnasta ja harrastuk-
sesta tulisi pysyvä, tällä olisi kansantervey-
delle huomattava myönteinen vaikutus. Jo 
kutsuntavaiheessa voitaisiin kutsuttavalta 
kysyä hänen fyysistä aktiivisuuttaan. Ke-
hittynyt tietojärjestelmä voisi vastata hä-
nelle, millaiseen koulutukseen hänen fyy-
sinen suorituskykynsä riittää. Samalla an-
nettaisiin hänelle harjoitteluohjeita ja oh-
jeistettaisiin ottamaan yhteyttä lähimpään 
kolmannen sektorin toimijaan, joka toimii 
puolustusvoimien kanssa yhteistyössä tu-
kien nuoria palveluksen edeltävän kunnon 
kohottamisessa. Tällaiset yhteistyömallit 
puolustusvoimien ja kolmannen sektorin 
välillä aktivoisivat ja tukisivat nuorten lii-
kuntaharrastuksen aloittamista ennen pal-
velusta.

Puolustusvoimien liikuntastrategian visio 
ja liikuntakoulutuksen tavoitteet ovat katta-
vat, modernit ja toteutuessaan merkittävä pa-
nos suomalaisen kansanterveyden edistämi-
seen, liikunnallisten elämäntapojen oppimi-
seen sekä yksilöiden hyvinvoinnin parane-
miseen. Liikuntatavoitteiden toteutumisessa 
on kuitenkin hyvin paljon yksikkö- ja asela-
jikohtaisia eroja. Varuskunnissa tulee entis-
tä enemmän kiinnittää huomiota siihen, että 
varusmiehille tarjotaan mahdollisuus moni-
puoliseen liikunnanharrastamiseen niin pal-
velus- kuin vapaa-ajallakin. 

Tupakointi 

Tutkimuksen mukaan tupakointi lisääntyy 
varusmiespalveluksen aikana. Täysin tupa-
koimattomien määrä pysyy samana, mutta 
aiemmin tupakoineet aloittavat tupakoinnin 
uudelleen ja tupakointimäärät lisääntyvät. 
Nuuskaa taas alkavat käyttää monet sellaiset, 
jotka eivät sitä ole aikaisemmin käyttäneet.

Tupakoinnille määrittyy varusmiehen 
näkökulmasta useita myönteisiä merkityk-
siä. Se antaa muuten ulkoapäin säännellys-
sä ympäristössä vapaahetken ja usein myös 
mahdollisuuden välttää tehtäviä esimerkik-
si maastoharjoituksissa. Tupakointitilanne 
mahdollistaa epävirallisen ystävystymisen 
uudessa ympäristössä. Tupakkakopista tulee 
nuorten oma tila, jollaista ei muuten juuri-
kaan tarjota ja jossa useimmiten jaetaan epä-
virallista tietoa, jota ei ole muuten saatavilla.

Varusmiehen arjessa tupakointi on so-
siaalinen taukohetki, jonka pitämistä myös 
käytännön rakenteet käskyjen ja ohjeistus-
ten muodossa tukevat. Myös epävirallinen 
kulttuuri tukee usein tupakointia. Puolus-
tusvoimat eroaa tältä osin huomattavasti 
muualla yhteiskunnassa vallalla olevasta tu-
pakanvastaista yleisilmapiiristä. Vaikka vi-
rallisesti varuskunnista on poistettu ”tupa-
kan mittaiset tauot”, kasarmin epäviralli-
set käytännöt ja rakenteet vetävät edelleen 
nuoria tupakkapaikalle. 

Tupakointia on pyritty vähentämään va-
rusmiehille suunnattujen interventioiden ja 
määräysten avulla jo 1970-luvulta lähtien. 
Pelkän tiedon jako nuorille ei kuitenkaan rii-
tä. Valistuksen vaikutukset ovat jääneet lai-
hoiksi tupakoinnin määrittyessä epäviralli-
sen tason toiminnaksi. Puolustusvoimien on 
tehostettava tupakoinnin vastaista toimin-
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taa. Varusmiespalvelusta mainostetaan usein 
hyvänä hetkenä tupakoinnin lopettamiseen. 
Varusmiesten omasta näkökulmasta hetki ei 
kuitenkaan näyttäydy useinkaan tältä, vaan 
pikemminkin tupakointitapaa tukevana.

Varusmiesten tupakoinnin vähentämi-
sessä tulisi painottaa epävirallisen kulttuu-
rin huomioon ottavia interventiota sekä laa-
ja-alaista tupakoimattomuuden tukemista. 
Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti nuor-
ten tupakointikulttuuriin ja instituution epä-
virallisiin rakenteisiin. Vaihtoehtoisia toi-
mintamalleja tupakoinnin sijalle tulisi tukea 
ja tupakoinnin lopettamisesta palkita. Tupa-
koinnin asemaa heikentäisi myös epäviralli-
nen nuorten paikka yksikön tiloissa. Suorien 
kieltojen sijaan nuorille tulisi antaa vaihto-
ehtoisia toimintamalleja. Valistuksessa tuli-
si painottaa siten, miten varusmiespalveluk-
sesta ja elämästä selviää helpommin, jos ei 
tupakoi. Samalla tulisi murtaa nuorten kes-
kuudessa elävä myytti, että tupakanpoltto on 
sotilaallista. Myös ammattisotilaiden tupa-
koimattomuutta tulisi kannustaa, koska he 
ovat varusmiehille esimerkkinä. 

Alkoholi 

Nuorten miesten päihdeongelmat ovat ylei-
sempiä kuin nuorten naisten päihdeongel-
mat. Alaikäisten alkoholinkäyttö on vähen-
tynyt 1990-luvulla. Merkittävä ikäraja on 
18-vuotta, jolloin alkoholin kulutus lisään-
tyy huomattavasti. Tutkimuksen mukaan yli 
puolet (57 %) nuorista joi itsensä humalaan 
vähintään kerran kuussa ennen palvelus-
ta. Palveluksen aikana peruskoulutuskauden 
jälkeen vastaava osuus oli 61 % ja kuuden 
kuukauden kohdalla jo 65 %. Selkein muutos 
oli siinä, että kerran viikossa tosihumalaan 

juovien osuus lisääntyi 11 prosentista (sivii-
lissä) 18 prosenttiin peruskoulutuskauden 
lopulla ja 16 prosenttiin kuuden kuukauden 
palveluksen kohdalla. Oluen ja siiderin vii-
koittaiset juontipäivät sitä vastoin vähenivät 
peruskoulutuskauden lopulla, mutta lisään-
tyivät jälleen kuuden kuukauden kohdalla. 

Puolustusvoimat on muuttanut iltavapaa-
käytäntöjä siten, ettei viikolla ole keskiviikon 
pitkää iltavapaata. Myös uusi käytäntö, jossa 
lomalta palataan jo kello 21 - 23 entisen kello 
24:n sijaan on kansanterveydenkin kannalta 
hyvä uudistus. Yöuni on aikaisempaa pitem-
pi ja uudistus näyttäisi vähentäneen alkoho-
lin käyttöä.  

Ravitsemustottumukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teke-
män varusmiesten kuuden kuukauden ra-
vitsemuksen seurantatutkimuksen aikana 
todettiin varusmiespalveluksella olevan kan-
santerveydellisiä vaikutuksia. Tutkimuksen 
mukaan palvelukseenastuneista peräti nel-
jännes nuorista miehistä oli ylipainoisia ja lä-
hes joka kymmenes oli lihava. Joka viidennel-
lä vyötärönympärys viittasi lihavuuden takia 
lievästi kohonneeseen sairastumisriskiin ja 
kolmanneksella systolinen verenpaine luoki-
teltiin joko tyydyttäväksi tai kohonneeksi. 

Kaikilla painoryhmillä tapahtui varus-
miespalveluksen aikana myönteisiä terveys-
vaikutuksia. Normaali- ja ylipainoisilla ke-
hon rasvaprosentti ja rasvamassa laskivat va-
rusmiespalveluksen aikana. Samaan aikaan 
lihasmassan osuus painosta ja lihasmassa 
kasvoivat. Erityisen paljon myönteisiä ter-
veysvaikutuksia tapahtui niillä, joilla oli pal-
velukseen astuessaan ylipainoa tai jotka har-
rastivat vähän liikuntaa. Alipainoisena pal-
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velukseen astuneiden miesten paino nou-
si varusmiespalveluksen aikana. Myös mui-
den tutkimusten mukaan varusmiespalve-
luksen myönteiset vaikutukset kehon pai-
noon ja koostumukseen ovat selviä. Sen si-
jaan vaikutukset veren rasva-arvoihin olivat 
sekä myönteisiä (HDL-kolesterolin parane-
minen) että kielteisiä (kokonaiskolesterolin 
ja triglyseridien heikkeneminen).

Viime vuosina tapahtunut varusmiesi-
käisten keskipainon nousu on monen tekijän 
tulos. Tutkimusten mukaan nuorten mies-
ten ravitsemustottumuksissa oli huolestutta-
via piirteitä. Jo siviilissä hedelmien, marjo-
jen ja vihannesten päivittäinen syöminen oli 
harvinaista. Sen sijaan nuoret miehet söivät 
useammin kuin joka toinen päivä runsasras-
vaisia pikaruokia, kuten pizzaa, ranskalaisia 
perunoita ja hampurilaisia. Myös sokeroitu-
ja virvoitusjuomia he joivat useana kertana 
viikossa. Noin puolet käytti mietoja ja 10 % 
väkeviä alkoholijuomia vähintään kerran vii-
kossa. Näistä epäterveellisistä tottumuksista 
huolimatta enemmistö tutkituista nuorista 
miehistä oli vailla merkittäviä terveyden ris-
kitekijöitä. 

Varusmiespalveluksen alussa ravitsemustot-
tumuksissa tapahtuu myönteisiä muutoksia:

•	 Ateriarytmi muuttuu säännölliseksi. 

•	 Ateriointi painottuu aamupalaan ja 
lounaaseen.

•	 Kuitupitoisten ruokien syönti lisääntyy. 

•	 Pikaruokien syöminen vähentyy 
peruskoulutuskaudella. 

•	 Kasvisten, tumman leivän ja puuron 
syöminen lisääntyy. 

Monet terveelliset muutokset palautuivat 
kuitenkin lähelle siviiliajan tilannetta kuu-
den kuukauden palveluksen kohdalla. Sen 
sijaan makeisten napostelu ja sokeroitujen 
virvoitusjuomien kulutus lisääntyy jo perus-
koulutuskaudella ja pysyy siviiliaikaa kor-
keammalla tasolla koko palveluksen ajan. 

Muonituskeskuksen terveellinen ravin-
to sekä säännölliset ruokailuajat ovat kes-
keinen syy siihen, että ravitsemustottumuk-
set ja terveydelliset vaikutukset ovat varus-
miespalveluksen alussa myönteisiä. Myön-
teinen ravitsemuskehitys näyttää liittyvän 
varusmiespalveluksen kontrolloivaan puo-
leen, kun taas epäterveelliset valinnat ku-
vaavat yksilön vapautta. Vapaus valita li-
sääntyy varusmiespalveluksen edetessä. Pe-
ruskoulutuskauden jälkeen varusmiesten 
epäterveelliset valinnat lisääntyvät. Tällöin 
herkuttelusyöminen korvaa perusruokia ja 
humalajuominen lisääntyy. 

Liikenneturvallisuus

Puolustusvoimien tekemä liikenneturvalli-
suustyö liittyy osaltaan myös kansantervey-
teen. 15–24-vuotiaat nuoret ovat ajoneuvo-
liikenteen erityinen riskiryhmä. Liikenteessä 
kuolee keskimäärin 83 ja loukkaantuu noin 
2900 nuorta vuodessa. Miehiä menehtyneis-
tä on yli 75 %. Nuorten kuolemantapauksis-
ta lähes kolme neljästä ja loukkaantumista 60 
% sattuu henkilöautossa. Nuorten kuljettaji-
en riski kuolla liikenteessä on yli kolminker-
tainen muuhun väestöön verrattuna.

Puolustusvoimat toteuttaa yhdessä Lii-
kenneturvan ja Sotilaskotiliiton kanssa ”Sär-
mänä liikenteessä” -kampanjaa. Kampanjan 
tavoitteena on herättää keskustelua varus-
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miesten omaan liikkumiseen liittyvistä ris-
keistä ja niiden välttämisestä sekä vahvistaa 
turvallisia toimintamalleja.

Puolustusvoimilla on ainutlaatuinen 
mahdollisuus kohdata joka vuosi yksi miesi-
käluokka tästä riskiryhmästä ja tarjota heil-
le oppia ja koulutusta, jolla pärjätään lii-
kenteessä. Liikenneturvallisuuden kannalta 
nuorten miesten tavoittaminen varusmiehi-
nä on täsmäisku, jonka toivotaan kantavan 
hedelmää myös heidän siirtyessään reser-
viin. Liikenneturvan, puolustusvoimien ja 
Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema 
varusmiesten liikenneturvallisuuskampan-
jalla ”Särmänä liikenteessä” pyritään vaikut-
tamaan nimenomaan nuorten liikennekäyt-
täytymiseen. Korkeatasoisia, alan ammatti-
laisten kanssa yhteistyössä tehtäviä, kansa-
laiskasvatuksen oppitunteja tulee jatkossa-
kin toteuttaa varusmiespalveluksen kansa-
laiskasvatuksen osioissa.

Tietoaineisto

Puolustusvoimille on kertynyt vuosikym-
menten aikana paljon tietoaineistoa varus-
miesikäluokista sekä reserviläisistä. Ker-
tyneeseen tietoaineistoon viitataan usein 
muun muassa lääketieteellisissä tutkimuksis-
sa. Tutkimukset on usein tehty laadukkaas-
ti, mutta tuloksia ei ole julkaistu. Osa tut-
kimuksista saattaa sisältää ei-julkista tietoa, 
mutta suurin osa on julkista. 

Kerätyllä tiedolla on suuri tutkimuksel-
linen arvo. Tiedot antavat mahdollisuuden 
lukuisiin tutkimuksiin, minkä takia tiedon 
tulisi olla vapaasti tutkijoiden käytettävissä. 
Tutkimukset ja tilastot tulee laittaa interne-
tiin, jotta se olisi nykyistä paremmin hyö-

dynnettävissä. Tämä parantaisi myös avoi-
muutta yhteiskuntaan ja kannustaisi tutkija-
yhteistyöhön. 

Tietomassan hyödyntämisessä ja kyselyi-
den kehittämisessä on synergiaetujen kan-
nalta hedelmällistä tehdä yhteistyötä eri ta-
hojen kanssa. Muun muassa Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen, Nuorisotutkimus-
verkoston, Nuorisobarometrin, Maanpuo-
lustustiedotuksen suunnittelukunnan sekä 
puolustusvoimien varusmiehille tekemät ky-
selyt ja tilastot ovat kattava kysymyssarja tä-
män alan asioiden tutkimista ja edelleen ke-
hittämistä varten. Suomi voisi tämänkaltai-
sella laaja-alaisella yhteistyöllä profiloitua 
korkean tason osaajaksi ja kattavaksi tutki-
musten tekijäksi. Tutkimusyhteistyö tukisi 
osaltaan varusmiespalveluksen kehittämistä.

Jatkotutkimus 

Fyysisen kunnon kehittäminen yhdessä mo-
nipuolisen ravinnon, terveellisiin ravinto-
tottumuksiin ohjauksen sekä säännöllisten 
elämäntapojen korostamisen toivotaan joh-
tavan parempiin elämänedellytyksiin myös 
varusmiespalveluksen jälkeen. Se, miten 
tämä toteutuu, ei ole selvää, koska pitkäai-
kaista seurantatutkimusta ei ole. 

Tulevaisuudessa on tutkittava, miten 
nämä asevelvollisuuden aiheuttamat ter-
veysvaikutukset toteutuvat pitkällä aikavälil-
lä. Samaa ryhmää on seurattava useita vuo-
sia varusmiespalveluksen jälkeen ja selvi-
tettävä, miten varusmiespalveluksen aika-
na opitut tavat pysyvät. Terveyden ja Hyvin-
voinnin laitos on valmis aloittamaan yhdes-
sä puolustushallinnon kanssa tämänkaltai-
sen tutkimuksen. Haasteena tutkimuksissa 
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on vertailuryhmän löytäminen. Yhtenä ver-
tailuryhmänä voisivat olla ne, jotka menevät 
palvelukseen myöhemmissä saapumiserissä. 
Muuta vertailuryhmää ei käytännössä ole, 
koska ne, jotka jäävät varusmiespalveluksen 
ulkopuolelle poikkeavat varusmiesryhmästä 
huomattavasti. 

Myös palveluksen käytäntöjä ja niiden 
muutoksia tulisi seurata. Pysyväisluonteinen 
seurantatutkimus varusmiespalveluksen ai-
kaisista muutoksista toisi myös organisaati-
olle tärkeän kehittämistyövälineen sekä pal-
veluksen muutosten seurantajärjestelmän. 

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen sekä 
yliopistojen kanssa on arvioitava käytännön 
tutkimus- ja kehittämishankkeita, joilla saa-
daan kutsunnanalaisiin sellainen kontakti, 
joka mahdollistaa elämäntapaohjauksen an-
tamisen, liikunnallisen aktivoinnin ja moti-
voinnin koulutukseen sekä työelämään ha-
keutumiseen. Kehitettävän yhteistyön kei-
noin voidaan hakea valtakunnallisesti sovel-
lettavia uusia toimintamalleja puolustusvoi-
mien ja julkisen terveydenhuollon välille.
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Toimenpidesuositus Avainperusteet
Keskeiset

Perehdytetään kutsuntalääkäreitä, jotta ennak-
kotarkastusten laatu ja palveluskelpoisuuden 
määrittämisessä vaadittava linja olisi samanlai-
nen. Laaditaan opetuspaketti perusterveyden-
huollon ja erikoislääkäreiden koulutukseen  
sekä otetaan käyttöön ”Kutsuntalääkäreiden  
ajokortti”  (PLM, STM).

Ennakkoterveystarkastuksen laatu ja ennakko-
terveystarkastuksia tekevien lääkäreiden koke-
mus vaihtelevat suuresti. Osa läpäisee tarkastuk-
sen, vaikka hänellä ei olisi palvelusedellytyksiä. 
Toiset taas luokitellaan tarpeettomasti palveluk-
seen kelpaamattomiksi.

Kehitetään kansallisen terveydenhuollon tieto-
järjestelmä (KanTA) siten, että sen avulla saa-
daan välitettyä tarvitsijoille tarvittavat tiedot 
myös mielenterveysasioista (STM).

Mielenterveystiedot eivät välity tarvitsijoille tyy-
dyttävällä tavalla. Tällä saattaa olla palvelustur-
vallisuutta vaarantavia tekijöitä.

Huolehditaan siitä, että mahdollisimman moni 
käy ennakkoterveystarkastuksissa ja/tai terveys-
tarkastuksessa kutsunnoissa.

Osa asevelvollisista ei käy ennakkoterveys- 
tarkastuksissa. Tämän takia palvelukseen  
saattaa tulla henkilöitä, joilla ei ole palvelusedel-
lytyksiä.

Muut

Kehitetään kolmannen sektorin kanssa malleja 
ja yhteistyötä, jolla nuoria voitaisiin aktivoida 
ja tukea liikuntaharrastuksen aloittamisessa jo 
ennen varusmiespalveluksen alkua.

Nuorten fyysinen kunto on laskenut. Se aiheut-
taa kansanterveydellisen ongelman lisäksi ongel-
man puolustusvoimille, koska osa ei kykene pal-
velukseen tai hänen palveluksensa keskeytyy.

Turvataan muonituskeskusten riittävä rahoitus. 
Erityisesti turvataan kasvisten monipuolinen 
ja houkutteleva tarjonta muonituskeskuksessa. 
Edistetään varusmiesten mahdollisuuksia käyt-
tää muonituskeskuksen palveluita hyväksi, mikä 
tarkoittaa muun muassa riittävää ruokamäärää 
maastossa, riittävää ruokailuaikaa muonituskes-
kuksessa tarjottavilla aterioilla sekä joustavaa 
mahdollisuutta nauttia iltapala muonituskeskuk-
sessa.

Muonituskeskuksissa tarjotaan terveellistä ruo-
kaa. Muonituskeskuksen käyttö edistää terveel-
lisiä ravitsemustottumuksia, vähentää epäter-
veellistä syömistä ja vaikuttaa siten myönteisesti 
kehon koostumukseen ja terveyteen.

Laitetaan asevelvollisuudesta kertyneet tilas-
tot ja tutkimukset internetiin, jotta ne ovat pa-
remmin tutkijoiden hyödynnettävissä. Paranne-
taan tutkimusyhteistyötä, jotta asevelvollisuuden 
tuottamaa tietoaineistoa voidaan hyödyntää yh-
teiskunnan hyväksi nykyistä paremmin (PLM, 
OKM, TEM, STM, SM).

Puolustusvoimille on kertynyt runsaasti tilastoja 
ja aineistoa, jota voitaisiin käyttää hyväksi tutki-
muksissa. Tieto on vaikeasti tutkijoiden saatavil-
la. Yhteistyötä eri tutkimustahojen kanssa ei teh-
dä riittävästi.
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Toimenpidesuositus Avainperusteet
Kehitetään eri hallinnonalojen välistä yhteistyö-
tä, jotta asevelvollisuusjärjestelmän avulla voi-
daan parantaa elämäntapaohjausta, liikunnallis-
ta aktivointia sekä terveitä elämäntapoja (PLM, 
STM, OKM).

Eri hallinnonalat eivät työskentele riittävästi yh-
dessä. Yhteistyöllä saavutettaisiin synergiaetuja 
ja kustannussäästöjä.

Tehdään ennakkoterveystarkastuksessa elämän-
tapojen kartoitus ja tuetaan nuorta asettamaan 
muutostavoitteita (PLM, STM).

Monen nuoren ravitsemus- ja liikuntatottumuk-
set ovat yksilön hyvinvoinnin ja kansantervey-
den näkökulmasta huonot. Kutsuntojen ennak-
koterveystarkastus on mahdollisuus tavoittaa 
koko miespuolinen ikäluokka. Nuoria pitää tu-
kea muutamaan käyttäytymistään terveellisem-
pään suuntaan.

Tutkitaan asevelvollisuuden pitkän aikavälin 
terveysvaikutuksia (PLM, STM).

Asevelvollisuuden pitkän ajan terveysvaikutuk-
sia ei ole juurikaan tutkittu. Tutkimuksella voi-
taisiin saada lisätietoa siitä, miten varusmiesai-
kana opittu terveyskäyttäytyminen säilyy ja mitä 
tulisi tehdä terveiden elämäntapojen edistämi-
seksi.

Varmistetaan, että puolustusvoimien modernit 
liikuntastrategiat toteutuvat arjessa. Seurataan 
tavoitteiden toteutumista.

Liikuntastrategiat eivät ole jalkautuneet kaikille 
tasoille. Seurannalla saataisiin tietoa, miten stra-
tegiat jalkautuvat käytännössä.

Tuetaan liikuntakoulutuksen käytäntöä 
erityisesti niissä toimipisteissä, joissa koulutus 
ei sisällä riittävästi fyysistä elementtiä. Tuetaan 
varusmiesten vapaa-ajalla tapahtuvaa liikuntaa 
ja huolehditaan siitä, että varuskunnissa on 
hyvät mahdollisuudet harrastaa monipuolista 
liikuntaa.

Kaikissa toimipisteissä varusmies ei liiku 
riittävästi peruskoulutuskauden jälkeen.  
Varusmiehillä tulisi olla mahdollisimman hyvät 
mahdollisuudet harrastaa mielestään liikuntaa 
vapaa-ajallaan. Tämä edistäisi liikuntakipinän 
tarttumista, lisäisi fyysistä kuntoa ja edistäisi 
kansanterveyttä.

Hyödynnetään alan asiantuntijoita kansanter-
veysluentojen pitäjinä, jolloin motivaatio ja 
osaaminen aiheeseen lisääntyvät.  

Kansanterveysluennot ovat mahdollisuus vaikut-
taa asevelvollisen terveyskäyttäytymiseen.
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Toimenpidesuositus Avainperusteet
Aloitetaan puolustusvoimissa tupakoinnin 
vastainen kampanja, jolla
•	Vähennetään tupakoinnin asemaa 

palveluksessa siten, että tupakointi 
ei tuo vapauksia ja hyötyä suhteessa 
tupakoimattomiin.

•	Lisätään valistusta tupakoinnin ja nuuskan 
käytön vaaroista ammattisotilaille ja 
varusmiesjohtajille ja rohkaistaan/palkitaan 
tupakoinnin lopettavia.

•	Pyritään löytämään tupakkapaikalle 
epävirallisen yhdessäolon vaihtoehtoja.

Tupakointi ja nuuskan käyttö lisääntyvät varus-
miespalveluksessa. Tupakoinnille määrittyy va-
rusmiespalveluksessa useita myönteisiä merki-
tyksiä. Tupakkapaikka on sosiaalinen tila, jossa 
saa mielenkiintoista ja epävirallista tietoa.

Huolehditaan sotilaskodin terveellisestä 
valikoimasta
•	 Joukko-osaston komentajan ja sotilaskodin 

vihreän veljen tulee huolehtia ja motivoida, 
että hyvät käytänteet säilyvät, eikä palata 
vanhaan.

•	Sotilaskotiin linjastossa laitetaan esille ensin 
terveelliset vaihtoehdot, ja vasta sitten munkit.

•	Epäterveellisistä tuotteista, kuten perunalastut, 
laitetaan näyttävämmin esille pienet annokset 
ja suuret pakkaukset laitetaan taakse.

Varusmiehet syövät makeisia enemmän ja juovat 
sokeroituja virvoitusjuomia enemmän kuin 
siviilissä.

Kannustetaan esimiehiä näyttämään  
terveellistä esimerkkiä  
•	Syö muonituskeskuksessa.
•	Ei tupakoi julkisesti. 

Esimiesten esimerkillä on vaikutusta nuorten 
käyttäytymiseen.

Huolehditaan, että kasarmeissa olevissa välipala-
automaateissa ja juoma-automaateissa on 
terveellisiä vaihtoehtoja.

Varusmiehet syövät makeisia enemmän ja juovat 
sokeroituja virvoitusjuomia enemmän kuin 
siviilissä.  

Jatketaan varusmiehille suunnattua 
liikenneturvallisuustyötä.

15 - 24-vuotiaat ovat ajoneuvoliikenteen riski-
ryhmä. Puolustusvoimilla on erinomainen mah-
dollisuus kohdata joka vuosi yksi miesikäluokka 
tästä riskiryhmästä ja tarjota heille turvalliseen 
liikennekäyttäytymiseen ohjaavaa opetusta.
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5.2  Syrjäytymisen ehkäisy 
ja kotouttaminen

Syrjäytymisen ehkäisy

Tulevaisuudessa nuorten ongelmien lisään-
tymisen takia pahimmillaan lähes kolmas-
osa miespuolisesta vuosi-ikäluokasta ei suo-
rita varusmiespalvelusta, mikä tarkoittaa jopa 
9  000 nuorta miestä vuosittain. Palveluksen 
ulkopuolelle jääneiden psykososiaaliset on-
gelmat eivät ole jääneet viranomaisilta huo-
maamatta. Yhä useampi nuori on tulevaisuu-
dessa vaarassa syrjäytyä. Jos syrjäytyminen 
kestää koko odotettavissa olevan työiän, yh-
destä syrjäytyneestä aiheutuu yhteiskunnalle 
jopa noin miljoonan euron kustannukset. 

Varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuo-
lelle jääneet miehet erosivat Aikalisä-tutki-
muksen mukaan taustoiltaan, elämäntavoil-
taan ja -tilanteeltaan sekä psykososiaaliselta 
hyvinvoinniltaan merkitsevästi palvelukseen 
määrätyistä miehistä. Palveluksen ulkopuo-
lelle jääneet miehet olivat jo lapsuusajan elin-
olojen suhteen lähtökohtaisesti palvelukseen 
määrättyjä miehiä heikommassa asemassa. 
Aikuisikään päästyään heille oli kasautunut 
palvelukseen määrättyjä enemmän psyykkisiä 
ja sosiaalisia ongelmia: päihteiden ongelma-
käyttöä, taloudellisia ongelmia, työttömyyttä, 
asunnottomuutta ja psyykkistä oireilua. Myös 
terveyskäyttäytyminen oli heikompaa kuin 
palvelukseen määrätyillä. Heillä oli tämän li-
säksi vähemmän epäsuotuisalta kehitykseltä 
suojaavia tekijöitä, kuten itseluottamusta, so-
siaalista tukea sekä kodin ulkopuolista harras-
tustoimintaa. Palveluksen keskeyttäminen on 
nuorelle ongelmallista. Hänen täytyy suun-
nitella lähitulevaisuutensa uudestaan. Lisäk-

si keskeyttäminen saattaa aiheuttaa nuorelle 
epäonnistumisen tunnetta ja muuta harmia. 
Tämän takia yhteiskunnan tulisi kiinnittää 
entistä enemmin huomiota palveluksen kes-
keyttäneisiin nuoriin.

Ongelmien kasautuminen asettaa haasteen 
nuorille suunnattujen tukitoimien kehittämi-
selle. Ongelmanuoria on pystyttävä tukemaan 
laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti, ei vain 
yhden tietyn oireen tai ongelmakäyttäytymi-
sen kautta. Kutsunnoissa voidaan tunnistaa 
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. 

Haluttaessa kutsuntoja voidaan laajentaa 
koskemaan myös naisia. Tätä nuoren ja yh-
teiskunnan kohtaamista tulisi käyttää hyväk-
si psykososiaalisen syrjäytymiskehityksen 
aktiivisessa ehkäisyssä. Aikalisä -hankkees-
sa on pyritty tunnistamaan syrjäytymisvaa-
rassa olevat nuoret ja tukemaan heitä, ja se 
on ollut hyvä aloitus syrjäytymisen ehkäisys-
sä. Levittämällä hanke kaikkiin kuntiin voi-
daan yhteiskunnan kannalta saavuttaa mer-
kittäviä kustannussäästöjä. Tämän takia Ai-
kalisä -hanketta tulisi jatkaa levittämällä toi-
mintatapamalli kaikkiin kuntiin. Ongelmak-
si Aikalisässä on todettu se, ettei puolustus-
voimat ole saanut tietoa, mitä henkilölle on 
tapahtunut Aikalisään siirtymisen jälkeen. 

Pidämme hyvänä, että etsivästä nuoriso-
työstä säädettiin laissa. Etsivän nuorisotyön 
tarkoituksena on tavoittaa tuen tarpeessa ole-
va nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja 
muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kas-
vuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään kou-

”Moni intin käynyt kasvaa henkisesti 
todella paljon.” 

Lainaus joulukuun 2009 keskustelusta  
www.oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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lutukseen ja työmarkkinoille. Kuntaan on tar-
koitus järjestää nuorten ohjaus- ja palveluver-
kosto, jonka tehtävänä olisi koota tietoja nuor-
ten kasvu- ja elinoloista, nuorten palvelujen 
saavutettavuudesta ja riittävyydestä. Verkosto 
edistäisi nuorille suunnattujen palvelujen yh-
teensovittamista. Verkoston tarkoitus on tehos-
taa nuorten palveluihin ohjautumista ja palve-
lusta toiseen siirtymistä ja edistää nuorten pal-
veluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaih-
don sujuvuutta. Kutsunnoissa vapautettavat ja 
palveluksen keskeyttäjät tulee saattaa osaksi 
tätä etsivää nuorisotyötä, jotta näitä syrjäyty-
misvaarassa olevia nuoria voidaan tukea.

Kotiuttamisraha poistettiin vuonna 1993, 
jolloin se oli 300 markkaa. Kotiuttamisrahan 
palauttamisella olisi laaja syrjäytymistä eh-
käisevä ja asevelvollisia motivoiva vaikutus. 
Nyt moni nuori joutuu kotiutuessaan tukeu-
tumaan heti kuntien sosiaalitoimeen. Kotiut-
tamisrahan saamisen ehtona tulee olla, että 
kotiutuva laatii ohjauksessa jatkosuunnitel-
man opintoihin tai työelämään siirtymisestä. 
Tämä voisi olla niin sanottu loppukutsunta, 
jossa tietojärjestelmää hyväksi käyttäen täyte-
tään tarvittava lomake. Kotiuttamisraha tulee 
porrastaa palvelusajan mukaan. Seuraavassa 
taulukossa on esitetty kotiuttamisrahan suu-
ruuden vuosittaisia kustannusvaikutuksia.

Taulukko 10. 
Kotiuttamisrahan kustannusvaikutuksia

Palvelusaika 6 kk 9 kk 12 kk Kustannusvaikutus

Kotiuttamisraha 100 euroa 500 euroa 1000 euroa 13,1 miljoonaa euroa

Kotiuttamisraha 100 euroa 200 euroa 300 euroa 4,8 miljoonaa euroa

Kiusaaminen

Kiusaaminen on nykypäivänä melko yleistä 
- jopa päiväkodeista alkaen. Arvion mukaan 
koulukiusaamisen määrä ei ole muuttu-
nut vuoden 1995 jälkeen, josta alkaen kou-
lukiusaamista on seurattu Terveyden ja Hy-
vinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyssä. 
Kiusaamista ei ole saatu vähenemään, vaikka 
siihen on yhteiskunnassa kiinnitetty paljon 
huomiota ohjelmien, mielipidevaikuttami-
sen, uhrien kärsimystä korostavien julkisuu-
teen tulojen ja oikeusprosessienkin kaut-
ta. Opettajien voimavarat ja mahdollisuudet 
puuttua kiusaamiseen ovat rajalliset. 

Puolustusvoimissa on kiusaamiseen nol-
latoleranssi. Simputuksen ja kiusaamisen es-
tämisestä on puolustusvoimissa tarkat oh-
jeet. Sotilaskurinpitomenettely antaa mah-
dollisuuden puuttua kiusaamiseen heti, kun 
sitä ilmenee. Edellytyksenä on kuitenkin, 
että kiusaaminen tulee esimiesten tietoon. 
Varusmiehiä tulisi rohkaista kertomaan 
mahdollisesta kiusaamisesta.
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Kotouttaminen

Maahanmuutto lisää suomalaisen yhteis-
kunnan kansainvälisyyttä ja monikulttuu-
risuutta. Tämä näkyy myös varusmiespal-
velusikäisten joukossa eri etnistä alkuperää 
olevien ja eri uskontokuntia edustavien mää-
rän lisääntymisenä.  Tilastokeskuksen mu-
kaan ulkomailta Suomeen muutti vuoden 
2009 aikana 26 700 henkilöä, mikä oli 2 400 
henkeä edellisvuotta pienempi. Vuonna 2008 
Suomeen muutti 29 100 henkeä, joka oli suu-
rin määrä itsenäisyytemme aikana. Maahan-
muutto on lisääntynyt koko 2000-luvun vuo-
teen 2008 saakka. 

Ulkomaalaisperäisen väestön suhteel-
linen lukumäärä kasvaa Suomessa tule-
vaisuudessa. Maahanmuuttajat jäävät tän-
ne, mutta Suomesta ulkomaille muutetaan 
enemmän tilapäisesti. Arviona on, että vuo-
sittainen nettomuutto Suomeen on seuraa-
van 30 vuoden aikana noin 15 000 henkilöä. 
Näistä osa on Suomeen palaavia suoma-
laisia, osa taas ulkomaalaisperäisiä. Koko 
miespuolisen ikäluokan tasa-arvosyistä ei 
ole perusteltua erotella asevelvollisuuden 
velvoittavuudessa ulkomailla syntynyttä tai 
Suomessa syntynyttä. 

Viime aikoina Suomessa on keskustel-
tu ulkomaalaisvastaisuuden lisääntymises-
tä. Varusmiespalvelus voi omalta osaltaan 
tukea maahanmuuttajien kotouttamista. 
Samoin varusmiespalvelus tukee syntype-
räisten suomalaisten asenteiden muokkaa-
mista ulkomaalaismyönteisemmäksi, kos-
ka kaikki aloittavat varusmiespalveluksen-
sa samalta viivalta. Tavoite on, että jokai-
sella on mahdollisuus menestyä syntype-
rästä, uskonnosta, vanhempien taloudelli-
sesta asemasta tai etnisestä taustasta riip-
pumatta. 

Hyviä kokemuksia asenteiden myöntei-
sestä muuttumisesta voi syntyä tilanteessa, 
jossa eri etnistä alkuperää olevat varusmie-
het toimivat yhdessä joukkona. Kotouttamis-
ta tukee se laaja yhteiskunnallinen tukiverk-
ko, joka varusmiespalvelusta suorittavalla on 
käytettävissään. Hän ei jää ongelmineen yk-
sin, vaan saa tukea vertaisiltaan, esimiehil-
tään sekä muun muassa sosiaalikuraattorilta 
ja sotilasopastorilta. 

”Erityisesti maahanmuuttajien 
kotouttamisessa voitaisiin hyvin 
hyödyntää varusmiespalvelusta.” 

Lainaus huhtikuun 2010 keskustelusta www.
oikeusvaivelvollisuus.fi -sivulta.
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Toimenpidesuositus Avainperusteet
Keskeiset

Otetaan Aikalisän toimintatapamalli käyttöön 
kaikissa kunnissa (STM).

Aikalisän toimintatapamallista on saatu hyviä 
kokemuksia syrjäytymisen ehkäisyssä. Toiminta-
tapamalli ei ole käytössä kaikissa kunnissa.

Palautetaan käyttöön kotiuttamisraha, joka por-
rastetaan jyrkästi palvelusajan mukaan. Kotiut-
tamisrahan saamisen edellytyksenä on varus-
miespalveluksen suorittaminen loppuun asti sekä 
siirtymissuunnitelman teko opintoihin tai työelä-
mään (PLM, VM, STM, OKM ja TEM)

Kotiuttamisraha on poistettu käytöstä vuonna 
1993. Kotiuttamisrahalla olisi syrjäytymistä eh-
käisevä ja palvelusmotivaatiota korottava vaiku-
tus.

Muut

Luodaan palautejärjestelmä puolustusvoimien ja 
julkisen terveydenhuoltojärjestelmän välille, jotta 
tieto tukea ja erityishuomiota tarvitsevista nuo-
rista välittyy tarvitsijoille.

Puolustusvoimat ei ole saanut riittävästi tietoa, 
mitä nuorelle tapahtuu muun muassa Aikalisään 
siirtymisen jälkeen. Henkilö saattaa myöhemmin 
palata jatkamaan varusmiespalvelustaan, minkä 
takia olisi tärkeää saada henkilöstä palveluksen 
kannalta tärkeää tietoa julkiselta terveydenhuol-
tojärjestelmältä.

5.3  Kansantalous

Tarkastelussa on eri näkökulmia

Asevelvollisuuden taloudellisia vaikutuksia 
voidaan tarkastella monesta eri näkökulmas-
ta. Näitä ovat ainakin puolustustalouden, ase-
velvollisiin kohdistuvan ”verorasituksen” tai 
kansantalouden näkökulma. Asevelvollisuu-
den kannattajat korostavat asevelvollisuu-
den edullisuutta verrattuna ammattiarmei-
jaan. Edullisuus näkyy nimenomaan pienenä 
puolustusbudjettina, koska asevelvollinen on 
huomattavasti edullisempi valtion budjetissa 
kuin ammattisotilas. Asevelvollisuutta vas-
tustavat taloustieteilijät taas asettavat tämän 
säästönäkökulman vähintäänkin kyseenalai-
seksi kansantalouden kannalta. 

Kansantaloudellinen näkökulma maan-
puolustukseen on haasteellinen. Maanpuo-

lustus sisältää monia muitakin kuin kansan-
talouden mittareilla mitattavia asioita. Puo-
lustusministeriö on teettänyt vuonna 2007 
selvityksen asevelvollisuusjärjestelmän yh-
teiskunnallisista vaikutuksista, jossa yhtenä 
osana on kansantalouden näkökulma. Selvi-
tyksessä käy ilmi, että kansantalouden vaiku-
tusketjut ovat usein hyvin pitkiä ja monimut-
kaisia. Näkökulmia on useita, eikä kaikille te-
kijöille voi antaa kansantaloudellisia arvoja.

Asevelvollisuus maksaa, mutta niin maksaa 
mikä tahansa julkinen palvelu. Asevelvollisuus 
tuottaa myös muuta hyvää kuin pelkän puolus-
tuskyvyn. Varsinkin tämän asevelvollisuuden 
sivutuotoksen, jota ovat esimerkiksi turvalli-
suus, oppiminen, sosiaalistuminen, johtajatai-
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dot ja henkinen kasvu, arvosta on erittäin vai-
kea esittää kansantaloudellisia arvioita.

 Julkisessa keskustelussa on usein esiinty-
nyt arvioita asevelvollisuuden kustannuksis-
ta. Silloin on yleensä korostettu vain sitä, mitä 
puolustusvoimien ja asevelvollisuuden ylläpi-
to maksaa. Tässä keskustelussa on usein tullut 
esille ajatus, mitä vaihtoehtoista puolustukseen 
sijoitetulla rahalla saisi aikaan. Tällöin tausta-
olettamuksena on, että puolustus ei olisi tar-
peellinen. Tämä ei ole oikea vaihtoehto, koska 
valtion yhtenä tehtävänä on huolehtia valtion ja 
kansalaisten turvallisuudesta. Vaikka sodan to-
dennäköisyys lähitulevaisuudessa on pieni, sen 
tuhovaikutus toteutuessaan olisi suuri. 

Puolustuksen kehittäminen vaatii pitkä-
jänteistä suunnittelua ja työtä. Maanpuolus-
tus on koko ajan pidettävä kunnossa, jotta se 
osaltaan tukisi kriisien ennaltaehkäisyssä ja 
olisi toimintakykyinen mahdollisen kriisin 
sattuessa. Puolustusvoimien tehtävien on ol-
tava kehittämisen lähtökohta. Kukaan ei voi-
ne ennustaa, millainen maailma on vuon-
na 2030. Puolustukseen tulisi varata rahaa 
sen verran kuin turvallisuusympäristön ke-
hitys ja puolustusvoimien tehtävät edellyttä-
vät. Määrärahasupistuksia ei saa tehdä pel-
kästään valtion talouden tilanteen perusteel-
la. Mahdollisten supistusten taustalla on aina 
oltava arvio turvallisuusympäristön kehitty-
misestä turvallisempaan suuntaan. 

Asevelvollisuuden kustannuksista voidaan 
esittää monia eri laskelmia sen mukaan, mitä 
menoeriä siihen lasketaan mukaan. Yksi arvio 
on, että asevelvollisuus maksaa valtion budjet-
tirahana noin 350 miljoonaa euroa vuodessa. 
Laskelmassa on arvioitu, että varusmiehiä on 
vuoden jokaisena päivänä palveluksessa keski-
määrin noin 19 000 ja yhden varusmiesvuoro-
kauden hinta on noin 45 euroa. Tähän on vie-

lä lisättävä asevelvollisten kertausharjoituksista 
aiheutuneet menot. Ammattiarmeijakin tarvit-
sisi kouluttajia ja tiloja, joten jos siirrytään am-
mattiarmeijaan, ei voida ajatella, että tämä raha 
siinä tapauksessa jotenkin säästyisi. Ammatti-
armeijan kustannuksia on käsitelty luvussa 2. 

Tasapainomallien rakenne 

Valtion taloudellinen tutkimuslaitoksella teet-
tämässämme tutkimuksessa kansantaloudelli-
sia vaikutuksia on arvioitu VATTAGE-mallin 
ja siihen perustuvan VERM-aluemallin avul-
la, jotka ovat dynaamisia yleisen tasapainon 
malleja. VATTAGE-mallia on sovellettu ennen 
kaikkea veropolitiikan ja energia- ja ympäris-
töpolitiikan vaikutusten arviointiin sekä pit-
kän aikavälin talousskenaarioiden laadintaan. 
VERM-malli puolestaan on aito aluemalli, jos-
sa kukin maakunta on kuvattu omalla alueelli-
sella mallillaan maakuntien linkittyessä toisiin-
sa tavaroiden ja tuotannontekijöiden välisin 
kauppavirroin. Laskentamallien perusteet on 
kuvattu liitteessä 6.

Arvioita puolustusvoimien 
kansantaloudellisista 
vaikutuksista

Tässä tarkastelussa on arvioitu kansantalouden 
näkökulmasta kolmea eri vaihtoehtoa puolus-
tuskyvyn säilyttämisestä joko nykyistä asevel-
vollisuusjärjestelmää kehittäen tai ammattiar-
meijaan siirtyen. Vertailun pohjaksi on laadittu 
skenaario 1, jossa puolustusvoimista luovutaan 
kokonaan. Laskelman perusteena on käytetty 
arviota puolustusvoimien nykyisestä organi-
saatiosta, jossa henkilökunnan lukumäärä on 
15  000 ja jossa palveluksessa on keskimäärin 
19 000 varusmiestä joka päivä.
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Vaihtoehtoja ja niiden keskeisiä oletuksia sekä vaikutuksia voidaan kuvata seuraavasti:

Skenaario 1   (Vertailuskenaario nykymallin hyvinvointivaikutusten arvioimiseksi): 
Puolustusvoimista luovutaan vaiheittain vuosina 2015 – 2018
•	 Julkishallinnon ja maanpuolustuksen toimialalta vapautuu yhteensä 34 000  

henkilötyövuotta (19 000 varusmiestä ja reserviläistä + 15 000 henkilökuntaa) 
•	Välitön verovaikutus on 2,7 miljardia euroa (vuoden 2009 puolustusbudjetti,  

arvonlisävero sisältyy tähän summaan).
•	Hyvinvointivaikutus on pitkällä aikavälillä 4,8 miljardia euroa positiivinen nykytilanteeseen 

verrattuna eli toisin sanoen nykyisen puolustusjärjestelmän hyvinvointikustannus on noin  
4,8 miljardia euroa vuosittain

Skenaario 2    (Ammattiarmeijaskenaario): 
Siirrytään 60 000 vahvuiseen ammattiarmeijaan vaiheittain vuosina 2015 – 2018 
•	Varusmiesten työpanos vapautuu muuhun talouteen, henkilökunnan määrää lisätään  

45 000; nettovaikutus 26 000 henkilötyövuoden lisäys julkisen hallinnon ja 
maanpuolustuksen toimialalla 

•	Verotusta on kiristettävä 2,2 miljardia euroa lisäkulujen kattamiseksi  
(henkilöstömenojen lisäys 1,5 miljardia euroa ja toiminta- ja materiaalihankinta-
määrärahojen lisäys 700 miljoonalla eurolla) 

•	Hyvinvointivaikutus on pitkällä aikavälillä skenaario 1:n peruskustannusten  
(4,8 miljardia euroa) lisäksi noin 3,8 mrd euroa negatiivinen nykytilanteeseen verrattuna. 
Yhteensä hyvinvointivaikutus on skenaario 1:n peruskustannukset (4,8 miljardia euroa) 
huomioon ottaen 8,6 miljardia euroa negatiivinen.

Skenaario 3    (Valikoiva skenaario): 
Asevelvollisuuden uudistaminen vaiheittain vuosina 2015 – 2018
•	Otetaan käyttöön valikoiva asevelvollisuus, jossa 50 % miespuolisesta ikäluokasta  

suorittaa varusmiespalveluksen; nettovaikutus 7000 henkilötyövuoden vapautuminen 
muuhun talouteen 

•	Säästöt jäävät puolustusministeriön hallinnonalalle (noin 120 miljoonaa euroa)
•	Verovaikutus on pitkällä aikavälillä neutraali
•	Hyvinvointivaikutus on pitkällä aikavälillä noin 890 miljoonaa euroa positiivinen 

nykytilanteeseen verrattuna

Skenaario 4    (4 kuukauden skenaario): 
Asevelvollisuuden uudistaminen vaiheittain vuosina 2015 – 2018
•	Otetaan käyttöön 4 kk palvelusaika (katso luku 3.2); nettovaikutus 7000 henkilötyövuoden 

vapautuminen muuhun talouteen 
•	Säästöt jäävät puolustusministeriön hallinnonalalle (noin 57 miljoonaa euroa)
•	Verovaikutus on pitkällä aikavälillä neutraali
•	Hyvinvointivaikutus on pitkällä aikavälillä noin 900 miljoonaa euroa positiivinen 

nykytilanteeseen verrattuna.
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Kuva 13. 
Puolustusjärjestelmien kustannus tarkastelluissa 
skenaarioissa pitkällä aikavälillä 

Skenaariot 3 ja 4 ovat verovaikutuksiltaan pit-
källä aikavälillä neutraalit, kun taas skenaario 
2 merkitsisi puolustusmenojen merkittävää 
kasvua. Arviot välittömistä kustannusvaiku-
tuksista on laskettu puolustusministeriön ny-
kyisen kustannusrakenteen perusteella.

Laskelmissa oletetaan, että skenaariossa 
1 ja 2 tuloverotusta sopeutettaisiin siten, että 
valtion budjettitasapaino säilyisi; skenaariossa 
1 verotuloa tarvittaisiin siis 2,7 miljardia ny-
kyistä vähemmän, kun taas skenaariossa 2 ve-
rotusta olisi kiristettävä 2,2 miljardia euroa.
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Vaikutus työllisyyteen 

Puolustusvoimien palveluksessa oleva hen-
kilökunta ja varusmiehet kuuluvat määritel-
mällisesti työvoimaan. Niinpä puolustusvoi-
mien koko ei suoraan vaikuta työn tarjontaan, 
mutta se vaikuttaa talouden muiden sektorien 
käytettävissä olevaan työvoimaan.

Skenaarioissa 3 ja 4 asevelvollisten työ-
panosta vapautuu muun talouden käyttöön. 
Skenaariossa 1 muille sektoreille vapautuisi 
huomattava työpanos, kun taas skenaariossa 
2 julkisen sektorin työllisten määrä kasvai-

si merkittävästi. Vaikutusta työllisyyteen on 
kuvattu kuvassa 14. Laskelmissa oletetaan, 
että lyhyellä aikavälillä reaalipalkat joustavat 
vain hitaasti, minkä takia vaikutuksiin kuluu 
joitakin vuosia. Pitkällä aikavälillä työmark-
kinat palautuvat tasapainoon kaikissa vaih-
toehdoissa eikä suuria eroja enää synny. Ly-
hyen tähtäimen vaikutukset ovat kuitenkin 
merkittäviä ja kuvaavat vaihtoehtojen ker-
rannaisvaikutusten työllistävyyttä koko kan-
santaloudessa.

Kuva 14. Työllisyys
Vaikutukset työllisyyteen
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Vaikutus pääomakantaan

Kuvassa 15 tarkastellaan vaikutuksia pää-
omakantaan. Kun talouden muut sektorit 
ovat julkisen hallinnon ja maanpuolustuk-
sen hallinnonalaa huomattavasti pääomain-
tensiivisempiä, parantaa suurempi työpanos 
pääoman tuottavuutta, mikä lisää investoin-
teja. Skenaariossa 1 vaikutus olisi suuri, pit-
källä aikavälillä noin 0,7 prosenttia kan-
santuotteesta. Ammattiarmeijan vaikutus 
skenaariossa 2 olisi päinvastainen, se pyr-
kisi laskemaan investointeja muualla talou-

dessa työvoimaintensiivisen julkishallinnon 
ja maanpuolustuksen toimialan vaatiessa li-
sätyövoimaa. Skenaariossa 4, jossa asevel-
vollisuusjärjestelmässä otettaisiin käyttöön 
4 kuukauden palvelusaika, vapautuisi noin 
7000 henkilötyövuoden lisäpanos muiden 
talouden sektorien käyttöön, mikä lisäisi in-
vestointeja noin 0,2 prosentilla perusuraan 
verrattuna. Skenaariossa 3 vaikutus olisi pit-
källä aikavälillä samansuuruinen.

Kuva 15. Pääomakanta
Vaikutukset pääomakantaan
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Vaikutus 
kansantuotteeseen

Vaikutuksen työllisyyteen 
ja pääomakantaan selittä-
vät valtaosan skenaarioi-
den kansantuotevaikutusten 
eroista. Kuvassa 16 maan-
puolustuksesta luopumi-
nen kasvattaisi kansantuo-
tetta vajaalla prosentilla, kun 
taas ammattiarmeijaan siir-
tyminen laskisi sitä lyhyellä 
tähtäimellä noin 0,4 prosen-
tilla ja pidemmälläkin noin 
0,2 prosentilla. Asevelvolli-
suusjärjestelmän kehittämi-
nen näkyisi kansantuotteen 
kasvuna noin 0,4 prosentilla 
molemmissa kehittämisske-
naarioissa.

Vaikutus veron- 
kantoon

Merkittävä ero skenaari-
oiden välille syntyy niiden 
vaikutuksista verotukselle. 
Skenaario 1 merkitsisi mer-
kittävää veronkevennyk-
sen mahdollisuutta, kun taas 
skenaariossa 2 verotusta oli-
si merkittävästi kiristettävä. 
Skenaarioissa 3 ja 4 verovai-
kutukset ovat lähes neutraa-
leja pitkällä aikavälillä. 

Kuva 16. Kansantuote
Vaikutukset kansantuotteeseen
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Kuva 17. Veronkanto
Vaikutukset nettoveronkantoon
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Vaikutus kulutuskysyntään

Skenaarioiden erot näkyvät myös yksityi-
sessä kulutuksessa. Tämä johtuu toisaalta 
palkansaajakorvauksissa tapahtuvista muu-
toksista, toisaalta verotuksen kautta tule-
vasta tulovaikutuksesta. Skenaario 1 antai-
si yksityiselle kulutuskysynnälle noin 2,4 
prosentin kasvusysäyksen nykyverotukseen 
verrattuna, kun taas skenaario 2 laskisi ku-
lutusta noin 1,9 prosentilla pidemmällä ai-
kavälillä. Skenaarioissa 3 ja 4 kulutusky-
syntä jäisi vajaat puoli prosenttia perusuraa 
korkeammalle.

Kuva 18. Kulutuskysyntä
Vaikutukset yksityiseen kulutuskysyntään
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Vaikutus kuluttajien 
hyvinvointiin

Vaikutuksia kuluttajien hyvinvointiin voidaan 
kuvata myös rahamääräisesti. Kuvassa 19 on 
kuvattu kuluttajien hyvinvoinnin muutos mi-
tattuna nk. ekvivalentin variaation avulla, ra-
hamääräisen hyvinvoinnin mittarin, joka 
ilmaisee politiikan vaikutukset sellaisena tu-
lotason muutoksena, jonka vaikutukset oli-
sivat samat kuin politiikan. Toisin sanoen, 
mittari kuvaa politiikan vaikutuksia rahamää-
ränä, joka kuluttajille olisi annettava tai heil-
tä vietävä vastaavan vaikutuksen saamiseksi. 
Kuvion perusteella puolustuksesta luopumi-
sen vaikutus hyvinvointiin olisi noin 4,8 mil-
jardia vuonna 2024. Kääntäen tämä voidaan 
tulkita – ja on tulkittukin - puolustusvoimien 
kansantaloudelliseksi kustannukseksi. Se, että 

kustannus on kerättyä verokertymää huomat-
tavasti suurempi heijastaa verotuksen vääris-
täviä vaikutuksia talouteen eli verojärjestel-
mäkustannuksia.

Samasta syystä palkka-armeijaskenaari-
on, skenaarion 2, hyvinvointikustannus on 
nykyjärjestelmän lisäksi yli 3,8 miljardia (yh-
teensä 8,6 miljardia) euroa, vaikka lisärahoi-
tuksen tarpeeksi on arvioitu vain reilut kaksi 
miljardia euroa.

Asevelvollisuusjärjestelmän kehittämi-
seen perustuvat vaihtoehdot tuovat laskel-
mien perusteella lieviä positiivisia hyvin-
vointivaikutuksia, joiden suuruus on noin 
890 miljoonaa euroa skenaariossa 3 ja noin 
900 miljoonaa euroa skenaariossa 4.

Kuva 19. Ekvivalentti variaatio
Vaikutukset kuluttajien hyvinvointiin
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6.  Lopuksi   

Viestintä - oikea sanoma on 
ymmärryksen avain

Asevelvollisen välittämän viestin lisäksi 
puolustusvoimien omalla viestinnällä on 
suuri vaikutus maanpuolustustahtoon ja 
puolustusvoimien julkisuuskuvaan. Sosi-
aalisessa mediassa on paljon keskustelua 
ja mielipiteitä, joita puolustusvoimat ei voi 
eikä sen tulekaan ohjata. Näitä mielipitei-
tä voi kuitenkin aktiivisella keskusteluun 
osallistumisella perustelluin argumentein 
korjata ja tarkentaa. Tärkeää on esittää to-
siasioihin perustuvaa oikeaa tietoa. Muu-
ten väärät mielikuvat jäävät kansalaisten 
mieliin. Jos väärää mielikuvaa ei edes yri-
tetä korjata, ajatellaan, että väärä mieliku-
va on tosi.

Kavereiden välittämien mielikuvien mer-
kitystä lisää se, että 60 % oli saanut tieton-
sa varusmiespalveluksesta pääosin kavereil-
taan ja 21 % internetistä. Vääriä mielikuvia 
saattaa lisätä se, että kavereiden ja sosiaalisen 
median vaikutus on ylivoimainen puolustus-
voimien viestintään verrattuna.

Varusmiespalvelukseen valmistaudut-
taessa tulee myös ottaa huomioon varus-
mieheksi tulevien vanhempien informoin-
ti. Porin Prikaatissa on käytössä suositel-
tava menettelytapa, jossa varusmieheksi 
tulevien vanhemmille järjestetään infor-
maatiotilaisuus varusmiespalveluksesta. 
Tilaisuudessa joukko-osaston, killan ja va-
rusmiestoimikunnan edustajat sekä varus-
miehenä olleen vanhempi kertovat asiois-
ta ja kokemuksista, jotka helpottavat va-
rusmiespalveluksen suorittamista. 

Olemme työmme aikana törmänneet lu-
kuisiin virhekäsityksiin, varusmiesten jou-
kossa kiertäviin huhuihin eli ”tornihuhui-
hin” sekä myytteihin, jotka eivät pidä paik-
kansa. Monesta myytistä kuultaa läpi käsi-
tys, ettei huhujen levittäjä tunne Suomen 
puolustusjärjestelmän perusteita, nykyis-
tä joukkotuotantojärjestelmää eikä vallitse-
vaa koulutuskulttuuria. Mielikuvat pohjau-
tuvat vanhoihin vuosikymmenten takaisiin 
kokemuksiin, elokuviin tai tornihuhuihin. 
Esimerkiksi koulutus on nykyään nousu-
johteista ja se perustuu yhdessä tekemisel-
le ja esimiesten esimerkille. Uuno Turhapu-
ro -elokuvien tyylistä on siirrytty kohti mo-
dernia oppimiskulttuuria, jossa tiimityöl-
lä, esimerkin näyttämisellä sekä rakenta-
valla palautteella on keskeinen merkitys. Il-
man laajempaa tutkimusta on vaikea sanoa, 
kuinka yleisiä nämä virhekäsitykset ovat 
suomalaisten keskuudessa, mutta selvää on, 
että nämä virhekäsitykset on kumottava ak-
tiivisella viestinnällä. Näitä myyttejä on kä-
sitelty liitteessä 7. 

Puolustusvoimien on nykyistä parem-
min tiedostettava tiedon ja käsitysten so-
siaalinen rakentuminen internetissä sekä 
lisättävä osallistumistaan keskusteluun 
epävirallisten medioiden kautta. Puolus-
tusvoimien tulee vahvistaa rooliaan tiedon 
ja käsitysten muodostamisessa ja pyrkiä 
avoimeen tiedon jakamiseen. Puolustus-
voimien tulee olla läsnä siellä, missä sosi-
aalisia normeja luodaan. 
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Puolustusvoimien tulee olla aktiivi-
sempi mediassa. Esimerkiksi varusmies-
ten loppukyselyiden tuloksia voisi julkis-
taa nykyistä enemmän. Puolustusvoimissa 
on tehty paljon hyvää työtä. ”Intti” ei ole 
enää sellainen kuin se oli 20 vuotta sitten, 
jolta ajalta monen ”inttikuva” on peräisin. 

Erityisen paljon myönteisiä uudistuksia on 
tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Muun muassa johtajakoulutuksen sisältö 
ja menetelmät ovat suurelle osalle tunte-
mattomia.  

Toimenpidesuositus Avainperusteet
Muut

Laaditaan puolustusvoimien sosiaalisen  
median strategia.

Puolustusvoimat ei ole sosiaalisessa mediassa, 
vaikka siellä on paljon puolustusvoimia koskevaa 
tietoa. Olemalla sosiaalisessa mediassa kyetään ny-
kyistä tehokkaammin seuraamaan puolustusvoi-
mista julkisuudessa liikkuvia tietoja ja tarvittaessa 
vaikuttamaan ainakin osaan virheellisestä tiedosta.

Tuodaan selkeästi ja säännönmukaisesti 
esille varusmiespalveluksen hyödyt, tarjol-
la olevat positiiviset kokemukset sekä va-
rusmiespalveluksen merkitys yhteiskunnan 
näkökulmasta.

Tiedot varusmiespalveluksesta, erityisesti mahdol-
liset negatiiviset kokemukset, saavat mediassa hel-
posti palstatilaa ja tulevat esille myös sosiaalisessa 
mediassa. Nämä vääristävät asevelvollisuuden ko-
konaiskuvaa.

Reagoidaan ”tornihuhuihin” nykyistä nope-
ammin ja tehokkaammin, jotta ne eivät jää 
elämään.  

Väärät tiedot ja huhut jäävät helposti elämään tosi-
asioina, jos niitä ei viestinnän keinoin korjata.
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Konserninäkökulma

Olemme työmme aikana tavanneet useita 
valtakunnallisia päättäjiä ja asiantuntijoita. 
Tapaamisissa työryhmän esityksiä eri hal-
linnonaloja yhteisesti koskevien ongelmien 
ratkaisuksi on pidetty hyvinä. Samalla on 
tullut esille, ettei toinen hallinnonala halua 
puuttua toisen hallinnonalan toimiin, vaik-
ka näkee parannettavan epäkohdan. Tyy-
pillinen esimerkki on siviilipalvelus, jon-
ka kehittämistä pidetään tärkeänä monella 
eri hallinnonalalla. Meitä on rohkaistu ot-
tamaan montaa eri hallinnonalaa hiertävät 
ongelmat esille, koska työryhmä on asiassa 
”ulkopuolinen”. 

Suomalaisessa julkishallinnossa tuntuu 
vallitsevan jyrkkä siiloajattelu, jossa koko-
naispäämäärät ja resurssien tehokas talou-
dellinen käyttö vaarantuvat. Hallinnonalat 
työskentelevät tiukasti omilla tonteillaan. 
Yhteistyötä eri hallinnonaloilla tarvitaan li-
sää. Ulkopuolisia työryhmiä tulisi edelleen 
käyttää puolueettomana tahona esittämään 
ongelmakohtiin parannuksia, joilla yhteis-
kuntaamme voidaan kehittää turvallisuut-
ta edistävään, taloudellisuuteen pyrkivään ja 
kansalaisia palvelevaan suuntaan.

Konserninäkökulman huomioon ottami-
nen eri hallinnonaloilla tehostaisi myös ase-
velvollisuuden tuottamia myönteisiä yhteis-
kunnallisia vaikutuksia.
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Asevelvollisuus kannattaa 
turvata ja sen myönteisiä 
yhteiskunnallisia vaikutuksia 
vahvistaa

Asevelvollisuudella on vahvat juuret suoma-
laisessa yhteiskunnassa. Muutosvauhti on 
ollut ja on edelleen nopeaa niin puolustus-
voimissa kuin muussa yhteiskunnassakin. 
Pidämme tärkeänä, että tässä muutoksessa 
asevelvollisuus nivotaan nykyistä paremmin 
koko yhteiskunnan toimintoihin. Suomalai-
nen asevelvollisuusjärjestelmä on säilyttä-
misen arvoinen. Se tuottaa lisäarvoa myös 
muille kuin puolustushallinnolle. Verkottu-
minen ja eri hallinnonalojen entistä tiiviim-
pi yhteistyö ovat asevelvollisuuden kannalta 
tarpeen tulevaisuudessa. 

Asevelvollisuus on nähtävä entistä sel-
keämmin osana suomalaista elinikäistä kou-

lutusjärjestelmää. Muun muassa tietojär-
jestelmäpalveluiden, terveystarkastusten ja 
oppisisältöjen tulisi olla nivottuna saumat-
tomasti muun yhteiskunnan toimintaan. 
Olemme työmme aikana päätyneet esittä-
mään lukuisia toimenpidesuosituksia ase-
velvollisuuden kehittämiseksi Suomen puo-
lustusvoimien tehtäviä, yksilön motivaatio-
ta sekä asevelvollisuuden myönteisiä yhteis-
kunnallisia vaikutuksia tukevaan suuntaan. 
Toimenpidesuosituksemme vaikuttavuus 
puolustusvoimien tehtävien tukemiseen, yk-
silön motivaatioon ja muuhun yhteiskun-
taan on liitteenä 1 ja toimenpidesuositusten 
oikeudelliset vaikutukset liitteenä 9.  

Toimenpidesuositus Avainperusteet 
Keskeiset

Ohjataan eri hallinnonaloja tehostamaan 
toimintaansa konserniohjauksen keinoin. 
Näin vähennetään asevelvollisuusjärjestelmään 
liittyvää tehottomuutta, joka on seurausta eri 
hallinnonalojen liian itsenäisestä toiminnasta 
(VN).

Eri hallinnonalat eivät puutu havaitsemiinsa 
epäkohtiin aktiivisesti, mikäli ongelma koskee 
toista hallinnonalaa.
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Käsitteet 

Aikalisä
Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen on tutkimus- 
ja kehittämishanke, jota on toteutettu vuodesta 2004 
alkaen yhteistyössä Stakesin, puolustusvoimien, 
työministeriön ja kuntien kanssa. Hankkeen tavoit-
teena on ollut nuorille miehille soveltuvan psyko-
sosiaalisten tukitoimien kehittäminen sekä niiden 
vaikuttavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tut-
kiminen. Lisäksi on kehitetty toimintamalleja pal-
velun organisoimiseksi. Aikalisä -hankkeeseen on 
koulutettu noin 300 ohjaajaa, 16 perehdyttäjää ja 
8 kouluttajaa. Syksyn 2009 kutsunnoissa Aikalisä 
-hanke oli käytössä siten, että sen piiriin kuului yli 
18 000 kutsunnoissa olevaa nuorta.

Alkukysely
Asevelvollisuustyöryhmän kehittämä kysely varus-
miespalveluksensa aloittaville. Kysely toteutetaan 
varusmiespalveluksen alussa, ja sillä kartoitetaan 
muun muassa varusmiespalvelukseen saapuneiden 
maanpuolustustahtoa, terveydentilaa, koulume-
nestystä, sosiaalisia arvostuksia, sosiaalista aktiivi-
suutta, toveripiiriä, taloudellista tilannetta, ennak-
kotietoja varusmiespalveluksesta, ennakkotietoja 
aseettomasta palveluksesta ja siviilipalveluksesta 
sekä tiedon saannin lähteitä ja helppoutta.

Alueellinen joukko
Alueellisilla joukoilla tarkoitetaan joukkoja, jotka 
ovat koko maan kattavaan puolustukseen perus-
tettavia, tietyille alueille rajoittuviin taistelu-, val-
vonta- ja tukitehtäviin tarkoitettuja joukkoja sekä 
paikallisesti käytettäviä rajoitettuihin taistelu- ja 
kohdepuolustustehtäviin soveltuvia joukkoja. Alu-
eellisia joukkoja ovat esimerkiksi jalkaväkiprikaatit 
ja taisteluosastot, kaupunkijääkärikomppaniat, sis-
siyksiköt, merivalvontayksiköt, yhteyslentueet, len-
totukikohdat sekä tukevat aselaji- ja huoltoyksiköt.

Ilmapuolustus
Kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla suojataan yh-
teiskunnan elintärkeät toiminnot, valvotaan ilmati-
la, turvataan ilmatilan koskemattomuus ja torjutaan 
ilmahyökkäykset.   Ilmapuolustukseen osallistuvat 
kaikki puolustushaarat, rajavartiolaitos ja siviilivi-
ranomaiset.

Joukkotuotanto
Niiden toimenpiteiden muodostama kokonaisuus, 
jolla koulutetaan, harjoitutetaan ja sijoitetaan sodan 
ajan joukkojen ja johtoportaiden henkilöstö sekä 
varustetaan joukot ja johtoportaat sotavarustuksel-
la, kuljetusvälineillä, aluksilla ja ilma-aluksilla.

Loppukysely
Varusmiespalveluksen lopussa tehtävä kysely, jolla 
kartoitetaan muun muassa maanpuolustustahtoa, 
palvelusmotivaatiota, koulutuksen tavoitteita ja jär-
jestelyitä, arviota esimiehistä, varusmiespalveluk-
sen haasteellisuutta, huollon toimivuutta ja puolus-
tusvoimien työnantajakuvaa.

Maapuolustus
Kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla suojataan 
elintärkeät yhteiskunnan toiminnot, valvotaan 
maa-alue, hidastetaan ja kulutetaan sekä valituilla 
alueilla torjutaan ja lyödään maitse suuntautuvat 
hyökkäykset. Maapuolustukseen osallistuvat kaik-
ki puolustushaarat, rajavartiolaitos ja siviiliviran-
omaiset.

Meripuolustus
Kaikki ne toimenpiteet, joiden avulla suojataan yh-
teiskunnan elintärkeät toiminnot, valvotaan meri-
alue, turvataan merialueen alueellinen koskematto-
muus ja meriyhteydet sekä torjutaan merialueelta 
tulevat hyökkäykset. Meripuolustukseen osallistu-
vat kaikki puolustushaarat, rajavartiolaitos ja sivii-
liviranomaiset.
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Normaaliolojen häiriötilanne
Turvallisuustilanne, jossa normaalioloissa tapahtuu 
poikkeava, odottamaton tai äkillinen turvallisuusti-
lan muutos, joka aiheuttaa uhkaa yhteiskunnan toi-
mivuudelle ja väestön turvallisuudelle. Tilanne voi 
vaatia valtionjohdon ja viranomaisten erityisiä toi-
mia, joita ovat muun muassa normaaliolojen sää-
döksiin sisällytetyt, erityistilanteisiin liittyvät toi-
mivaltuudet, joilla voidaan rajoittaa kansalaisten 
oikeuksia. Normaaliolojen häiriötila saattaa edel-
lyttää myös säädösten tarkistamista. 

Normaaliolot
Jokapäiväinen tila jossa esiintyvät uhkat voidaan 
ehkäistä ennalta, torjua ja niiden vaikutuksista toi-
pua voimassa olevilla säädöksillä ja voimavaroilla. 

Operatiiviset joukot
Valtakunnan puolustusvalmiuden kohottamiseksi 
nopeimmin perustettavat puolustushaarojen suori-
tuskykyisimmät joukot, joilla luodaan puolustuksen 
painopiste. Operatiivisia joukkoja voidaan käyttää 
keskitetysti koko valtakunnan alueella. Operatiivisia 
joukkoja ovat esimerkiksi valmiusprikaatit, jääkäri-
prikaatit, erikoisjääkäripataljoona, valtakunnalliset 
ilmatorjunta-, suojelu-, tiedustelu- ja valvontayksi-
köt, tärkeimmät rajajoukot, ilmavoimien lentoyksi-
köt, merivoimien tärkeimmät taistelualus-, ohjus-, 
tykistö- ja rannikkojoukkoyksiköt sekä tärkeimmät 
maa-, meri- ja ilmavoimien aselaji- ja toimialajoukot. 

Perustaminen
Asevelvollisten määrääminen sodan ajan puolustus-
voimien ja rajavartiolaitoksen joukkojen kokoonpa-
nojen edellyttämiin tehtäviin sekä näin muodostet-
tavien joukkojen varustaminen sotavarustuksella, 
kuljetusvälineillä, aluksilla ja ilma-aluksilla. 

Puolustusvoimien vapaaehtoinen harjoitus
Puolustusvoimien johtama koulutustilaisuus, johon 
osallistuminen on vapaaehtoista. Reserviläisen oi-
keudet ja velvollisuudet ovat samat kuin kertaus-
harjoituksessa. Harjoituksesta ei makseta palkkaa.

Suorituskyky  
Muodostuu järjestelmän ja/tai joukon henkilös-
tön osaamisesta, materiaalista ja toimintaohjeis-
ta ja -periaatteista sekä näitä tukevasta infrastruk-
tuurista.

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus
Viranomaisen ohjaamaa ja tukemaa toimintaa, jolla 
kehitetään hallinnonalojen sekä kansalaisten valmi-
utta selvitä häiriötilanteista ja poikkeusoloista.

Virka-apu
Lainsäädäntöön perustuvaa tai viranomaisten kes-
ken erikseen sopimaa resurssien tilapäistä käyttöä 
toisen osapuolen toiminnan tukemiseksi.

Yhteiset suorituskyvyt
Yhteiset suorituskyvyt ovat puolustusvoimallisia 
järjestelmiä ja toimintoja, joiden avulla tai tuella 
kaikki joukot ja johtoportaat toteuttavat tehtäviään. 
Tällaisia ovat muun muassa johtamis- ja verkosto-
rakenteen, logistiikan sekä tiedustelun ja valvonnan 
sellaiset suorituskyvyt, jotka eivät kuulu puolustus-
haaroille tai niiden joukkorakenteeseen. Yhteinen 
toiminto on esimerkiksi joukkojen perustaminen
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Liite 1  Toimenpidesuositusten vaikuttavuus

Toimenpidesuositus 

Keskeiset toimenpidesuositukset korostettu sivu

Puolustus-
voimien 
tehtävät

Yksilön 
motivaatio

Muut yhteis-
kunnalliset 
vaikutukset

Koulutettava ikäluokka ja kutsunnat

1 Koulutetaan koko miespuolinen palveluskelpoinen 
ikäluokka. 

32 x x x

2 Kehitetään kutsuntajärjestelmää nykyjärjestelmän perusteella 
siten, että
•	Rakennetaan asevelvollisen tietojärjestelmä ja kehitetään 

menettelytapoja siten, että koko 16 - 17-vuotiaiden 
ikäluokka (miehet ja naiset) on mahdollista informoida 
henkilökohtaisesti asevelvollisuudesta ja naisten 
vapaaehtoisesta asepalveluksesta.

•	Käytetään tietojärjestelmää perustietojen keräämisessä ja 
tiedotusväylänä tuleville varusmiehille.

•	Siirrytään ikäluokkaa koskevasta kutsunnasta 
palvelukseenastumisvuosittain tapahtuvaan 
kuntakutsuntaan.

•	Mahdollistetaan vapaaehtoisten palvelukseenastuminen 
18-vuotiaana. 

59 x x

3 Pilotoidaan kutsuntojen käyttö nykyistä laajempana kansa-
laisinfona siten, että tilaisuuden yhteiskunnalliset vaikutus-
mahdollisuudet maksimoidaan (PLM, STM, TEM, OKM). 

61 x x

4 Otetaan asevelvollisen erityisosaaminen ja toiveet entistä pa-
remmin huomioon selvittämällä urasuuntautuminen etu-
käteen sekä osaamisen kehittyminen reservin aikana. Käy-
tetään varusmiehiä nykyistä enemmän erityisosaamista 
vaativissa tehtävissä. Koulutetaan erityisosaajia reservinup-
seereiksi erikoiskursseilla.  

41 x x x

5 Järjestetään tuleville varusmiehille tutustumispäiviä 
varuskunnissa. 

61 x

6 Vapautetaan henkilö, joka on yhtäjaksoisesti asunut ulko-
mailla täytettyään 12 vuotta, hänen omasta anomuksestaan 
asevelvollisuudesta. 

42 x

7 Mahdollistetaan aluetoimistoille palvelukelpoisuusluokka-
muutosten tekeminen jokaisena työpäivänä ja tarpeen vaati-
essa ilman asevelvollisen henkilökohtaista läsnäoloa. Muute-
taan lakia siten, että henkilö on voitava määrätä T-luokkaan 
myös muun erityisen painavan syyn takia.  

65 x x
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Toimenpidesuositus 
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Naisten osallistuminen

8 Säilytetään varusmiespalvelus vapaaehtoisena naisille. Jae-
taan etukäteisinformaatio varusmiespalveluksesta kaikille 
nuorille (naiset ja miehet) ja parannetaan naisten mahdolli-
suutta saada netin kautta tietoa naisten vapaaehtoisesta ase-
palveluksesta. Naiset osallistuvat internetkutsuntoihin ja va-
paaehtoiset naiset voivat osallistua kuntakutsuntaan miesten 
mukana. Ennakkoterveystarkastus on naisillekin maksuton. 

48 x x x

9 Tuetaan työelämässä jo olevien naisten osallistumista naisten 
vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan niin, että vapaaeh-
toisjärjestöjen edustajat rinnastetaan muuhun maanpuolus-
tustyöhön (vrt kertausharjoitus). 

49 x x

Joukkotuotanto ja kouluttajat

10 Kohdennetaan henkilöstöä varusmieskoulutusta antaviin 
perusyksiköihin. 

35 x x

11 Keskitetään ja pyritään karsimaan hallinnollisia tehtäviä 
joukko-osastossa, jotta perusyksikön päälliköllä on aikaa 
kouluttaa henkilökuntaansa ja johtaa koulutusta. 

99 x x x

12 Hankitaan lisää simulaattoreita, jolloin joukkoa voidaan 
kouluttaa mahdollisimman lähellä sodan ajan olosuhteita. 

73 x x

13 Otetaan puolustusvoimissa käyttöön tulospalkkiojärjestelmä, 
joka mahdollistaa hyvien kouluttajien palkitsemisen. 

99 x x

14 Ei määrätä aliupseereita varusmiesten kouluttajiksi ilman 
sotilasammatillisella opintokokonaisuudella 1 opetettavaa 
peruskoulutusta. 

99 x x

15 Selvitetään mahdollisuudet siirtyä osin neljän kuukauden 
palvelusaikaan taloudellisen liikkumavaran saavuttamiseksi. 

37 x x x

16 Kehitetään absoluuttisia mittareita, joilla voidaan mitata 
joukon sodan ajan suorituskykyä. 

73 x x

17 Lyhennetään varusmiespalveluksen kestoa noin kahdella 
viikolla siten, että kotiutumispäivät ovat ennen juhannusta ja 
joulua. 

35 x x x

18 Selvitetään, voidaanko yhdeksän kuukauden palvelusajasta 
luopua kokonaan. 

34 x x

19 Lisätään reserviupseerikurssille oppitunti, jolla käsitellään 
yhteiskunnan kokonaisvarautumisen periaatteita. 

52 x x
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20 Otetaan käyttöön varusmiesten alkukysely, johon liittyy lop-
pukysely siten, että yksilön antamat vastaukset ovat vertail-
tavissa. Sisällytetään niihin kysymyksiä, joilla saadaan tietoa 
toiminnan parantamiseksi.

80 x x

21 Kehitetään palautejärjestelmää siten, että varusmiehet voivat 
antaa rehellistä palautetta myös motivaatiota haittaavista asi-
oista. Kannustetaan kaikenlaisen palautteen antamiseen. 

70
106

x

22 Tehdään varusmiehiä kouluttavissa perusyksiköissä palau-
tekyselyitä kouluttajan toiminnasta siten, että jokainen am-
mattisotilas saa palautteen toiminnastaan esimieheltään, ver-
taisiltaan sekä alaisiltaan. Pienennetään ammattisotilaiden ja 
varusmiesten välistä kuilua. 

99 x x

23 Laitetaan perusyksikön seinälle kyvykkyystaulu, josta käy 
ilmi koulutuksessa tavoiteltava osaamisen taso. Taulussa ku-
vataan aikaan sitoen ja aiempiin saapumiseriin verraten se, 
miten tavoitteeseen ollaan pääsemässä.

71 x x

24 Kehitetään erilaisia motivointi- ja palkitsemismalleja. 74 x
25 Jatketaan jo aloitettua selvitystyötä mahdollisuudesta siirtyä 

merivoimien alusyksiköiden osalta erillishakuun ja yhteen 
saapumiserään vuosittain. 

76 x x

26 Annetaan varusmiehille nykyistä enemmän vastuuta eri toi-
minnoissa esimerkiksi tietojärjestelmien käyttäjinä ja urhei-
lukerhojen vetäjänä.

98 x x

27 Tiedotetaan kertausharjoituskirjeen välityksellä työnantajille 
nykyistä paremmin kertausharjoituksen merkityksestä osana 
joukkotuotantoa. 

103 x x

Tietojärjestelmät 

28 Kehitetään asevelvollisen tietojärjestelmä, jolla mahdollis-
tetaan tietojen vaihto ja vuoropuhelu asevelvollisen ja puo-
lustusvoimien välillä ennen kutsuntaa, kutsunnan ja varus-
miespalveluksen välissä, varusmiespalveluksen aikana sekä 
reservin aikana.  

105 x x x

29 Kehitetään keskitetty henkilöiden varausrekisteri, jossa on 
muiden viranomaisten poikkeusolojen tehtävät (SM). 

52 x x x

30 Kehitetään kansallisen terveydenhuollon tietojärjestelmä 
(KanTA) siten, että sen avulla saadaan välitettyä tarvitsijoille 
tarvittavat tiedot myös mielenterveysasioista (STM).  

111 x x

31 Rakennetaan majoituskasarmeihin langaton internetverkko, 
jotta varusmiehet voivat vapaa-ajallaan käyttää tietojärjestel-
miä. 

105 x
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Taloudelliset ja sosiaaliset edut

32 Korotetaan pitkään palvelevien varusmiesten päivärahaa. 83 x
33 Palautetaan käyttöön kotiuttamisraha, joka porrastetaan jyr-

kästi palvelusajan mukaan. Kotiuttamisrahan saamisen edel-
lytyksenä on varusmiespalveluksen suorittaminen loppuun 
asti sekä siirtymissuunnitelman teko opintoihin tai työelä-
mään (PLM, VM, STM, OKM ja TEM). 

124 x x

34 Muutetaan asevelvollisten kaikki kotimaan lomamatkat mak-
suttomiksi ja siirrytään järjestelmään, jossa puolustusvoimat 
maksaa kullekin palveluntuottajalle vuosittaisen kertalaskun 
asevelvollisten kotimaan matkoista ja luovutaan matkalippu-
jen kirjoittamisesta perusyksiköissä. 

86 x

35 Selvitetään mahdollisen kokonaisverouudistuksen yhteydes-
sä, voidaanko varusmiespalveluksen sekä naisten vapaaeh-
toisen asepalveluksen suorittaminen loppuun ja sitoutumi-
nen sodan ajan tehtävän mukaisiin kertausharjoituksiin ottaa 
huomioon varusmiespalvelusta seuraavien kymmenen vuo-
den aikana alentamalla ansiotulojen verotusta palvelusajan 
mukaan porrastettuna (VM).  

84 x

36 Harkitaan, voiko varusmiespalveluksen sekä naisten vapaa-
ehtoisen asepalveluksen ajalta kertyä eläkettä, mikäli palvelus 
on suoritettu loppuun (VM). 

85 x

37 Pidennetään varusmiehen isyysvapaa 18 vuorokauteen.  98 x

Asevelvollisuus osana elinikäistä koulutusjärjestelmää 

38 Aikaistetaan yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeiden 
ajankohtaa toukokuulle (OKM). 

92 x x

39 Pilotoidaan Maanpuolustuskorkeakoulun, Aalto-yliopiston 
ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa hanke, jolla pyri-
tään kehittämään asevelvollisuuden ja opintojen yhteyttä. Pi-
lotin avulla tehdään ratkaisut näkyviksi muille. Pilotissa et-
sitään kokonaisuuksia, joissa yliopistot hyötyisivät toistensa 
osaamisesta. Samalla etsitään opintokokonaisuuksia, joita va-
rusmiehet voisivat suorittaa varusmiespalvelusaikanaan. Ke-
hitetään malli, jossa asevelvollisuus on osa elinikäistä koulu-
tusjärjestelmää. 

89 x x

40 Tarkistetaan lainsäädäntö ja käytänteet siten, ettei nuorelle 
tule varusmiespalveluksen suorittamisen takia ylimääräisiä 
taukoja opiskelussa. 

92 x x
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41 Annetaan B-miehille palveluskelpoisuuden sallimissa rajois-
sa mielekästä koulutusta ja etsitään heille sopivia komennus-
paikkatehtäviä. Annetaan todistus suoritetusta komennus-
paikkatehtävästä. 

74 x x

42 Lisätään oppilaitosten ja työnantajien tietoa varusmiespalve-
luksen aikana saatavasta osaamisesta sekä todistuksista. 

89 x x

43 Selvitetään tutkimuksella keinoja vähentää varusmiespalve-
luksen kielteisiä vaikutuksia opiskeluun ja työuraan (PLM, 
OKM, TEM). 

91 x x

44 Annetaan varusmiesjohtajille mahdollisuus suorittaa 
opintoja Maanpuolustuskorkeakoulussa. 

93 x x

45 Parannetaan palvelustodistusta siten, että siitä käy ilmi, mitä 
osaamista varusmies on palveluksen aikana saanut. Varus-
miespalveluksen aikana hankitusta osaamisesta annetaan to-
distus.

89 x x

46 Palautetaan sotilaspassiin yleisarvio sekä kenttäkelpoisuus, 
mikäli nämä ovat hyviä tai kiitettäviä. 

89 x x

Kansanterveys ja syrjäytymisen ehkäisy

47 Perehdytetään kutsuntalääkäreitä, jotta ennakkotarkastus-
ten laatu ja palveluskelpoisuuden määrittämisessä vaadittava 
linja olisi samanlainen. Laaditaan opetuspaketti perustervey-
denhuollon ja erikoislääkäreiden koulutukseen sekä otetaan 
käyttöön ”Kutsuntalääkäreiden ajokortti”  (PLM, STM). 

110 x x x

48 Huolehditaan siitä, että mahdollisimman moni käy ennak-
koterveystarkastuksissa ja/tai terveystarkastuksessa kutsun-
noissa.  

109 x x

49 Otetaan Aikalisän toimintatapamalli käyttöön kaikissa kun-
nissa (STM). 

123 x

50 Kartoitetaan loppukyselyn yhteydessä syrjäytymisvaaras-
sa olevat selvittämällä kenellä ei ole opiskelupaikkaa (anne-
taan opinto-ohjausta) tai työpaikkaa (annetaan työvoimapo-
liittista neuvontaa). Kehitetään menetelmä, jolla mahdolliset 
pudokkaat ohjataan keskusteluun asiantuntijoiden kanssa 
(PLM, STM, OKM, TEM). 

80 x

51 Luodaan palautejärjestelmä puolustusvoimien ja julkisen ter-
veydenhuoltojärjestelmän välille, jotta tieto tukea ja erityis-
huomiota tarvitsevista nuorista välittyy tarvitsijoille. 

123 x

52 Tehdään ennakkoterveystarkastuksessa elämäntapojen kar-
toitus ja tuetaan nuorta asettamaan muutostavoitteita  
(PLM, STM). 

110 x
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53 Varmistetaan, että puolustusvoimien modernit liikuntastra-
tegiat toteutuvat arjessa. Seurataan tavoitteiden toteutumista. 

115 x x

54 Tuetaan liikuntakoulutuksen käytäntöä erityisesti niissä toi-
mipisteissä, joissa koulutus ei sisällä riittävästi fyysistä ele-
menttiä. Tuetaan varusmiesten vapaa-ajalla tapahtuvaa lii-
kuntaa ja huolehditaan siitä, että varuskunnissa on hyvät 
mahdollisuudet harrastaa monipuolista liikuntaa. 

115 x x

55 Kehitetään kolmannen sektorin kanssa malleja ja yhteistyötä, 
jolla nuoria voitaisiin aktivoida ja tukea liikuntaharrastuksen 
aloittamisessa jo ennen varusmiespalveluksen alkua. 

115 x x

56 Kehitetään eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä, jotta ase-
velvollisuusjärjestelmän avulla voidaan parantaa elämäntapa-
ohjausta, liikunnallista aktivointia sekä terveitä elämäntapoja 
(PLM, STM, OKM).  

119 x

57 Hyödynnetään alan asiantuntijoita kansanterveysluentojen 
pitäjinä, jolloin motivaatio ja osaaminen aiheeseen lisäänty-
vät. 

111 x x

58 Jatketaan varusmiehille suunnattua liikenneturvallisuustyötä. 117 x
59 Aloitetaan puolustusvoimissa tupakoinnin vastainen 

kampanja, jolla
•	Vähennetään tupakoinnin asemaa palveluksessa siten, 

että tupakointi ei tuo vapauksia ja hyötyä suhteessa 
tupakoimattomiin

•	Lisätään valistusta tupakoinnin ja nuuskan käytön 
vaaroista ammattisotilaille ja varusmiesjohtajille ja 
rohkaistaan/palkitaan tupakoinnin lopettavia

•	Pyritään löytämään tupakkapaikalle epävirallisen 
yhdessäolon vaihtoehtoja. 

115 x

60 Turvataan muonituskeskusten riittävä rahoitus. Erityises-
ti turvataan kasvisten monipuolinen ja houkutteleva tarjon-
ta muonituskeskuksessa. Edistetään varusmiesten mahdolli-
suuksia käyttää muonituskeskuksen palveluita hyväksi, mikä 
tarkoittaa muun muassa riittävää ruokamäärää maastossa, 
riittävää ruokailuaikaa muonituskeskuksessa tarjottavilla ate-
rioilla sekä joustavaa mahdollisuutta nauttia iltapala muoni-
tuskeskuksessa. 

116 x
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61 Huolehditaan sotilaskodin terveellisestä valikoimasta
•	 Joukko-osaston komentajan ja sotilaskodin vihreän veljen 

tulee huolehtia ja motivoida, että hyvät käytänteet säilyvät, 
eikä palata vanhaan

•	Sotilaskotiin linjastossa laitetaan esille ensin terveelliset 
vaihtoehdot, ja vasta sitten munkit.

•	Epäterveellisistä tuotteista, kuten perunalastut, laitetaan 
näyttävämmin esille pienet annokset ja suuret pakkaukset 
laitetaan taakse 

116 x

62 Huolehditaan, että kasarmeissa olevissa välipala-automaa-
teissa ja juoma-automaateissa on terveellisiä vaihtoehtoja. 

116 x

63 Kannustetaan esimiehiä näyttämään terveellistä esimerkkiä  
•	Syö muonituskeskuksessa.
•	Ei tupakoi julkisesti. 

116 x

64 Laitetaan asevelvollisuudesta kertyneet tilastot ja tutkimuk-
set internetiin, jotta ne ovat paremmin tutkijoiden hyödyn-
nettävissä. Parannetaan tutkimusyhteistyötä, jotta asevel-
vollisuuden tuottamaa tietoaineistoa voidaan hyödyntää 
yhteiskunnan hyväksi nykyistä paremmin (PLM, OKM, 
TEM, STM, SM). 

118 x

65 Tutkitaan asevelvollisuuden pitkän aikavälin terveysvaiku-
tuksia (PLM, STM). 

118 x

Reservin aika 

66 Säilytetään yhteys reserviin alueellisella tasolla myös tule-
vaisuudessa. Parannetaan reserviläisen sitoutumista sodan 
ajan joukkojen avaintehtäviin. Välitetään tietoa reserviläisel-
le puolustusvoimien ajankohtaisista asioista tietojärjestelmän 
kautta. 

101 x x

67 Laitetaan osa esikuntien tehtävistä ja erikoistehtävistä ha-
kuun siten, että reserviläiset voivat hakea tietojärjestelmän 
kautta näihin tehtäviin. 

104 x x

68 Kehotetaan asevelvollisia hakeutumaan sodan ajan sijoituk-
sen purkautumisen jälkeen muun yhteiskunnan poikkeus-
olojen organisaatioihin. 

52 x x

69 Otetaan käyttöön aktiivinen sijoitusaika-käsite. Informoi-
daan reserviläistä sodan ajan tehtäväsijoituksen purkautumi-
sesta. 

101 x
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Muut hallinnonalat

70 Ohjataan eri hallinnonaloja tehostamaan toimintaansa kon-
serniohjauksen keinoin. Näin vähennetään asevelvollisuus-
järjestelmään liittyvää tehottomuutta, joka on seurausta eri 
hallinnonalojen liian itsenäisestä toiminnasta (VN).  

137 x

71 Uudistetaan siviilipalvelus. Perustetaan ulkopuolinen työ-
ryhmä, jolta voidaan edellyttää rohkeutta arvioida siviilipal-
velusjärjestelmää osana laajaa kokonaisuutta ja tarvittaessa 
ehdottaa merkittäviä uudistustoimia (TEM).  

44 x x

72 Selvitetään mahdollisuudet siirtyä siviilipalvelukseen suo-
raan varusmiespalveluksesta, mikäli henkilö haluaa varus-
miespalveluksen aikana siirtyä siviilipalvelukseen (PLM ja 
TEM). 

45 x x

73 Parannetaan tiedonvälitystä eri viranomaisten välillä siten, 
että poliisiviranomainen saa halutessaan tietoja turvallisuus-
riskihenkilöistä. 

53 x

74 Laitetaan pelastuslaitosten ja kuntien internet-sivuille tieto 
avoinna olevista poikkeusolojen organisaatioiden tehtävistä, 
joita reserviläiset voivat hakea (SM). 

53 x x

Viestintä

75 Laaditaan puolustusvoimien sosiaalisen median strategia. 135 x x x
76 Tuodaan selkeästi ja säännönmukaisesti esille varusmiespal-

veluksen hyödyt, tarjolla olevat positiiviset kokemukset sekä 
varusmiespalveluksen merkitys yhteiskunnan näkökulmasta. 

135 x x x

77 Reagoidaan ”tornihuhuihin” nykyistä nopeammin ja tehok-
kaammin, jotta ne eivät jää elämään. 

135 x x x
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Varusmiespalveluksesta 
luopuneiden maiden kokemuksia

Belgiassa ei ole ollut varusmiehiä kesän 
1992 eikä Alankomaissa kesän 1997 jäl-
keen. Ranskan asevelvollisuusarmeija oli 
1990-luvulla Euroopan suurimpia, mut-
ta vuonna 2001 Ranska luopui asevelvolli-
suudesta. Saman vuoden lopulla viimeiset 
varusmiehet poistuivat kasarmeilta myös 
Espanjassa. Varusmiespalvelusta pidet-
tiin laajalti ajanhukkana ja asevelvollisuu-
den kannatus oli laskenut matalalle. Vain 
5 - 9 % espanjalaisista kannatti asevelvolli-
suuden säilyttämistä sen loppuvaiheessa ja 
moni yrittikin kaikin keinoin vältellä pal-
velusta. Loppuaikana varusmiespalveluk-
sesta vapautettiin helposti. 300 000 miehen 
ikäluokasta jopa 90 000 vapautettiin palve-
luksesta ennen sen alkamista.

Alankomaiden asevoimissa oli vuonna 
1990 104 000 sotilasta, joista 45 % oli va-
rusmiehiä. Vuonna 2009 asevoimien vah-
vuus oli 70  000. Vakinaisten sotilaiden 
määrä oli puolitettu ja sopimussotilaiden 
määrä moninkertaistettu. Sopimussoti-
lailla pyritään paikkaamaa miehistövajet-
ta taistelevissa joukoissa. Alankomaiden 
puolustusbudjetti on 8,4 miljardia euroa 
eli kolminkertainen Suomen puolustus-
budjettiin verrattuna.

Varusmiespalveluksesta luopuminen on 
aiheuttanut asevoimissa pitkäaikaisen ra-
kenteellisen ongelman. Varusmiespalve-
luksesta luovuttaessa tarvitaan nuorta hen-
kilökuntaa palvelukseen lyhytaikaisilla so-
pimuksilla, jotta ikärakenne pysyy taistelu-

tehtävien vaatimusten mukaisesti nuorena. 
Samalla on ollut vaikea vähentää vanhan 
henkilökunnan määrää.  Ongelma on joh-
tanut tilanteeseen, jossa asevoimien ikä-
rakenne on vääristynyt. Keski-ikä kohoaa 
taistelutehtävien kannalta liian korkeak-
si ja henkilöstömenot nousevat. Merkittä-
vää on, että varusmiespalveluksesta luopu-
neiden maiden henkilöstömenojen osuus 
on noussut rajusti ja samalla suorituskykyä 
kehittävän materiaalihankintojen osuus on 
laskenut. Asevoimista on tullut ”henkilös-
töpainotteisia”. 

Vanhan henkilöstön määrää on pyrit-
ty vähentämään maksamalla eroraha. Sa-
malla on kuitenkin kohdattu ongelmia nuo-
ren henkilöstön rekrytoinnissa. Hakijoiden 
määrä ja laatu on laskenut varusmiespalve-
luksen poistamisen vietyä rekrytointipoh-
jan. Alankomaissa kohdattiin jo kaksi vuot-
ta varusmiespalveluksesta luopumisen jäl-
keen tämä ongelma; vain 85 % henkilöstötar-
peesta saatiin täytettyä. Vastaavasti Espanjas-
sa on jouduttu tinkimään sotilaiden aloitus-
iän enimmäisrajasta, ja niinpä aloitusikänä 
käytetään jo 28 vuotta. Tämä on aivan liian 
korkea ikä, koska yleensä vaatimuksena on, 
että taistelijat ovat fyysisten vaatimusten ta-
kia alle 30-vuotiaita (katso luku 5.1). Lisäk-
si älykkyystasovaatimuksia on jouduttu las-
kemaan alle keskimääräisen espanjalaisen 
älykkyystason sekä muun muassa näkökyky-
vaatimuksia ja fyysisen kunnon vaatimuksia 
on jouduttu laskemaan. Samalla ulkomaa-

Liite  2  Kansainvälinen vertailu
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laisten sotilaiden osuus asevoimissa on nous-
sut 7 prosenttiin.

Ranskassa oli varusmiespalvelukses-
ta luovuttaessa tavoitteena lisätä ulkomaan 
operaatioihin osallistumista vähintään 
50  000 - 60  000 sotilaan tasolle sen hetki-
sestä 10 000 sotilaasta. Se ei kuitenkaan on-
nistunut ja taso on jäänyt noin 12 000 soti-
laaseen. Perussyynä ovat olleet rekrytointi-
ongelmat, pääasiallisesti henkilöstön määrä 
ja laatu, sekä operaatioiden kohonneet kus-
tannukset. Myös Espanjassa, Alankomaissa 
ja Belgiassa kehitys on ollut samansuuntai-
nen. Varusmiespalveluksesta luopumisella 
ei ole selkeää yhteyttä siihen, että ulkomaan 
operaatioiden sotilasmäärä olisi merkittä-
västi kasvanut.

Varusmiespalveluksesta luopuneissa 
maissa ongelmaksi on nähty puolustusvoi-
mien eristäytyminen muusta yhteiskunnas-
ta. Jotta puolustusvoimat on edes jollain ta-
valla tunnettu ja sillä olisi jonkinlainen ase-
ma yhteiskunnassa, nähdään yleisesti tär-
keänä kertoa muun muassa kouluissa ase-
voimien tarjoamista ura- ja työmahdolli-
suuksista. Myös asevoimien olemassaolon 
merkitystä on nähty tärkeäksi korostaa, 
koska asevelvollisten kautta säilynyt koske-
tus yhteiskuntaan on poistunut. Esimerkiksi 
Alankomaissa on kehitetty ”yhteiskunnalli-
nen orientaatiovuosi”, jolla vahvistetaan 12 
- 16-vuotiaiden tietämystä asevoimista. Tä-
hän kuuluvat erilaiset tietoiskut kouluissa ja 
näytökset varuskunnissa. 

Taulukko 1. 
Varusmiespalveluksesta luopuneiden maiden ja Suomen vertailu. Tilanne vuonna 2009.

Espanja Alanko-
maat

Ranska Belgia Suomi

Asevoimien vahvuus 120 000 65 000 27 000 35 000 350 000

Ulkomaan operaatioiden 
vahvuus / % asevoimien 
vahvuudesta  

2 500/
2,1 %

2000/
3,0 %

12 000/
4,4 %

1 000/
2,8 %

500/
0,14 %

Puolustusmenojen osuus 
bruttokansantuotteesta

1,2 % 1,5 % 2,6 % 1,3 % 1,5 %

Henkilöstömenojen osuus 
puolustusbudjetista

50 % 36 % 37 % 58 % 30 %

Materiaalihankintojen osuus 
puolustusbudjetista

12 % 22 % < 25 % 9 % 26 %
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Ruotsi  

Sotilaallisesti liittoutumaton Ruotsi muutti 
asevelvollisuuslakiaan 1.7.2010 lukien. Uu-
den lain mukaan asepalvelus on vapaaehtois-
ta kaikille. Asevelvollisuutta ei sovelleta nor-
maalioloissa. Poikkeusoloissa, mikäli lakia 
sovelletaan, asepalvelukseen voidaan määrä-
tä sekä miehet että naiset. 

Ruotsi on kouluttanut 2000-luvun alkuun 
saakka noin 25  000 varusmiestä vuodessa, 
mutta vuodesta 2004 alkaen enää 4 500 - 8 000 
(Suomi 23 000) varusmiestä. Puolustusvoimia 
kehitetään kriisinhallintaan kykeneviksi. Ta-
voitteena on tulevaisuudessa ylläpitää noin 
50  000 (Suomi 350  000) sotilaan vahvuinen 
sodan ajan asevoima ja pitää noin 2 000 soti-
laan joukkoa kansainvälisissä kriisinhallinta-
tehtävissä. Puolustusbudjetti on noin 4 (Suo-
mi 2,7) miljardia euroa. Ulkomaan tehtävissä 
palvelee noin 740 (Suomi noin 500) sotilasta. 

Varusmiespalveluksen on viime vuo-
sina suorittanut 10 - 12 % (Suomi noin 
80 %) miespuolisesta ikäluokasta. Keskeyt-
tämisprosentti on ollut noin 12 % (Suomi 
15 - 20 %). Varusmiespalvelus on kestänyt 11 
(Suomi 6 - 12) kuukautta. Naisten asepalve-
lus on ollut vapaaehtoista. Vuosittain 400 - 
500 (Suomi noin 300) naista on suorittanut 
varusmiespalveluksen, mikä on noin 0,8 % 
(Suomi noin 1 %) naispuolisesta ikäluokas-
ta. Naisilla keskeyttämisprosentti on sama 
kuin miehillä (Suomi noin 25 %). Naisilla ei 
ole tehtävärajoituksia. Uudessa järjestelmäs-
sä naisten osuutta pyritään kasvattamaan 
20 - 25 %:iin.

Ruotsissa kutsuntakirje on lähetetty 
120 000 (Suomessa lähetetään miespuolisel-

le noin 34 000 vahvuiselle ikäluokalle) vah-
vuiselle nais- ja miespuoliselle 17-vuotiaalle 
ikäluokalle. Kirjeessä on lähetetty käyttäjä-
tunnus ja salasana internetin kautta vastatta-
vaan kyselyyn, johon vastaaminen on pakol-
lista sekä miehille että naisille. Kyselyssä on 
noin 60 kysymystä, joista viimeisessä kysy-
tään, onko vastaaja halukas astumaan varus-
miespalvelukseen. Jos vastaus on ollut ei asia 
on henkilön osalta loppuun käsitelty. 

Vapaaehtoiset on kutsuttu valintatilai-
suuteen. Valintatilaisuus on useampipor-
tainen, joista yleiskysely on ensimmäinen. 
6 - 12 kuukautta yleiskyselyn jälkeen kaik-
ki vapaaehtoiset on kutsuttu kahden päi-
vän mittaisiin testeihin. Testejä järjestet-
tiin viidessä kutsuntakeskuksessa. Osallis-
tujamäärä on ollut noin 25  000 henkilöä 
vuosittain. Testattavat ovat tuoneet muka-
naan todistuksen terveydentilastaan.  Kah-
den päivän aikana on järjestetty lääkärin-
tarkastus sekä psykologisia ja fyysisiä tes-
tejä. Testien perusteella henkilö on mää-
rätty palvelukseen 6 - 12 kuukauden ku-
luttua. Samalla henkilölle on kerrottu hä-
nen tarkka tehtävänsä, johon hänet koulu-
tetaan ja lisäksi hänet on ohjattu tulevan 
joukko-osastonsa internetsivuille.

Ruotsissa on tultu siihen johtopäätök-
seen, että kriisinhallintaoperaatiot ovat 
niin vaativia, ettei asevelvollisten koulu-
tustaso ole niihin riittävä. Koska sotilai-
ta tarvitaan Ruotsin näkemyksen mukaan 
ulkomaan tehtäviin, ei kannata kouluttaa 
10  000 varusmiestä vuosittain. Taloudel-
lisesti kannattavampaa on kouluttaa 4 000 
sotilasta vuosittain. Asevelvollisuus on jo 
jonkin aikaa ollut käytännössä vapaaehtoi-

Asevelvollisuus vertailukelpoisissa maissa
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nen, koska on koulutettu vain 10 % mies-
puolisesta ikäluokasta eikä kertausharjoi-
tuksia ole pidetty.

Asevelvollisuuden säilyttämisen puolesta 
Ruotsissa on käytetty seuraavia perusteluita:
•	 uusi järjestelmä tulee kalliimmaksi 

ulkomaan operaatioiden takia
•	 rekrytointi vaikeutuu ja 

sotilashenkilöstön laatu laskee
•	 pelätään, että uudessa järjestelmässä 

Ruotsiin tulee ”palkkasotilaiden” 
armeija

•	 puolustusvoimien ja yhteiskunnan 
side katkeaa ja kansalaisten silmissä 
puolustus ”ulkoistetaan kansalta” 
uudessa järjestelmässä

Varusmiespalveluksesta on aikaisemmin 
hyväksi luettu siviiliopinnoissa samanlainen 
tutkinto, joka tehdään myös siviilissä. Näi-
tä ovat radiosähköttäjän tutkinto ja ajokortti. 

Norja  

Natomaa Norjan puolustusbudjetti on noin 
4,2 miljardia euroa. Puolustusvoimien ke-
hittämisen painopistealueet ovat pohjois-
ten alueiden hallinnassa, Norjan alueellisen 
koskemattomuuden valvonnassa ja turvaa-
misessa sekä kansainvälisessä sotilaallisessa 
kriisinhallinnassa. Puolustusvoimien sodan 
ajan vahvuus on noin 60 000 sotilasta, jois-
ta 45 000 palvelee kodinturvajoukoissa. Vuo-
dessa koulutetaan noin 8  000 varusmiestä. 
Norjalla on noin 900 sotilasta kansainvälisis-
sä kriisinhallintatehtävissä.  

Norjassa asevelvollisuutta puoltavina te-
kijöinä pidetään puolustusvoimien ja muun 
yhteiskunnan välisen hyvän siteen säilyttä-

mistä. Asevelvollisuuden ansiosta voidaan 
norjalaisen näkemyksen mukaan rekrytoi-
da pätevää henkilöstöä puolustusvoimiin ja 
kriisinhallintatehtäviin sekä tasoittaa Norjaa 
jakavia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia eroja.  
Monipuolisen ja kaikista yhteiskuntaluokista 
tulevan asevelvollisuusaineksen nähdään yl-
läpitävän ja takaavan puolustusvoimien ole-
massaolon perusteet ja hyväksyttävyyden. 

Asevelvollisuus kestää miehistöllä 44 ikä-
vuoteen ja upseereilla 55 ikävuoteen saakka. 
Varusmiespalvelus kestää 12 kuukautta, ja se 
aloitetaan yleensä 19-vuotiaana. Asevelvol-
lisella on velvoite palvella yhteensä 19 kuu-
kautta 44-vuotiaaksi saakka. Loput enintään 
7 kuukautta pakollisesta palveluksesta suo-
ritetaan kodinturvajoukoissa tai kertaushar-
joituksissa. 

Norjan ikäluokan koko (miehet ja naiset 
yhteensä) on 62 000 henkilöä. Miesten osuus 
varusmiehistä on 90 % ja naisten osuus 10 %. 
Miehistä varusmiespalveluksen aloittaa vuo-
sittain 9 000 ja naisista 1 000. Eli noin 30 % 
miespuolisesta ikäluokasta otetaan varus-
miehiksi ja noin 25 % miespuolisesta ikäluo-
kasta suorittaa varusmiespalveluksen lop-
puun. Noin 20 % keskeyttää varusmiespalve-
luksen. Poliittisena tavoitteena on lisätä nais-
ten osuus varusmiehistä 15 %:iin.  

Asevelvollisuus on vuonna 2010 muuttu-
nut siten, että naistenkin on pakko osallistua 
alustaviin kutsuntoihin, ellei heillä ole sel-
vää lääketieteellistä estettä. Kutsuntojen jäl-
keen miespuolisilla palvelukseen kelpaavil-
la on velvollisuus käskettäessä suorittaa va-
rusmiespalvelus ja vapaaehtoisilla naisilla on 
mahdollisuus suorittaa varusmiespalvelus. 
Järjestelmä on valikoiva. Norja ottaa vuoden 
2010 aikana käyttöön kaksiportaisen inter-
net-pohjaisen valintajärjestelmän. Perustee-
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na uudistuksille on tarve saada rekrytoitua 
entistä enemmän naisia sekä parantaa valin-
tajärjestelmää. Asevelvollisuusaines on yhä 
monipuolisempaa. Uudella järjestelmällä ha-
lutaan saada valittua henkilöt heille soveltu-
viin tehtäviin. 

Kutsuntaprosessin ensimmäinen osa on 
internet-perusteinen. Kutsunnanalaiset saa-
vat kirjeen, jossa kehotetaan lukemaan puo-
lustusvoimien internet-sivuja. Toisessa osas-
sa asevelvollinen ja puolustusvoimien edus-
taja tapaavat kasvotusten. Kansallisista re-
kistereistä kootaan tietoa sotilasrekisteriin. 
Sen jälkeen kutsuntaan tulevia informoi-
daan kutsunnasta. Ensimmäisessä vaiheessa 
kartoitetaan internetiä hyväksikäyttäen hen-
kilöiden perustietoja ja halukkuuksia, kerä-
tään henkilöiltä vastauksia laajalla kysely-
aineistolla ja esivalitaan henkilöitä. Uuden 
järjestelmän ansiosta esivalintaan voidaan 
ottaa 60  000 asevelvollista vuosittain aikai-
semman 30  000 sijaan. Tavoitteena on, että 
30 000, joista noin 5 000 olisi naisia, suorittaa 
toisen vaiheen. Toisessa vaiheessa internetin 
perusteella esivalitut henkilöt kutsutaan päi-
vän kestävään tiedon- jakotilaisuuteen, haas-
tatteluun ja testeihin. Testit sisältävät lääke-
tieteellisiä, fyysisiä, psykologisia ja älykkyys-
testejä. Testien jälkeen henkilöt luokitellaan 
ja jaetaan palveluspaikkoihin 3 - 9 kuukaut-
ta ennen palvelukseen astumista.  Tavoittee-
na on saada palvelukseen noin 10 000 varus-
miestä.

Kaikkien testivaiheiden välillä palveluk-
seen tuleville lähetetään kirje, jossa kerro-
taan prosessin etenemisestä ja kehotetaan 
lukemaan puolustusvoimien internet-sivuja. 
Lisäksi kolme kuukautta ennen palvelukseen 
astumista postitetaan palvelukseen astumis-
määräys. Vielä ennen palvelukseen astumis-

ta lähetetään käytännön ohjeita sekä sotilaan 
käsikirja.

Jos henkilöllä on vakaumus, hän voi suo-
rittaa siviilipalveluksen. Siviilipalveluksen 
kesto on sama kuin varusmiespalveluksen eli 
12 kuukautta. Siviilipalvelus on mahdollista 
suorittaa monessa eri paikassa muun muassa 
museoissa, lastentarhoissa ja radioasemilla.  
Aikaisemmin siviilipalveluksen suoritti vuo-
sittain 2 000 henkilöä, mutta nykyisin vain 
550 henkilöä. Noin 70 % miespuolisesta vä-
estöstä ei suorita mitään varusmiespalvelusta 
eikä siviilipalvelusta. 

Tanska

Natomaa Tanskan puolustusbudjetti on 2,7 
miljardia euroa. Tanskan asevoimien kehit-
tämisen painopiste on kansainvälisessä so-
tilaallisessa kriisinhallinnassa. Tanskan so-
dan ajan puolustusvoimien vahvuus on noin 
70 000, joista 48 000 palvelee kodinturvajou-
koissa. Vuosittain koulutetaan noin 6 300 va-
rusmiestä. Näistä 90 % palvelee lyhimmän, 
noin neljän kuukauden mittaisen palveluk-
sen, jonka päätarkoituksena on rekrytointi 
Tanskan asevoimiin. Tanskalla on ulkomaan 
operaatioissa noin 1 500 sotilasta. 

Asevelvollisuus on suoritettava, jos mies 
on lääketieteellisesti sellaisessa kunnossa, 
että hän voi palveluksen suorittaa. Tanska-
laisen näkemyksen mukaan noin 45 % mies-
puolisesta ikäluokasta ei ole lääketieteellises-
ti sellaisessa kunnossa, että he voivat suorit-
taa varusmiespalveluksen. Noin 37 % mies-
puolisesta ikäluokasta kutsutaan palveluk-
seen. Kaikille naisille lähetään kutsu, jossa 
kerrotaan mahdollisuudesta suorittaa varus-
miespalvelus, mutta varusmiespalveluksen 
suorittaminen on vapaaehtoista. Varusmies-
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palveluksen pituus on neljästä kahteentoista 
kuukauteen.  

Vuosittain noin 6 000 miestä ja 500 naista 
saapuu varusmiespalvelukseen. Näistä noin 
83 % miehistä ja 74 % naisista suorittaa pal-
veluksen loppuun asti, joten keskeytyspro-
sentti on miehillä noin 17 ja naisilla 26. Noin 
13 % miespuolisesta ja 0,9 % naispuolises-
ta ikäluokasta suoritti varusmiespalveluksen 
vuonna 2008. 

Ennen kutsuntoja varusmieheksi tuleva 
saa kirjeessä yleistä tietoa varusmiespalve-
luksesta sekä terveystietolomakkeen, joka pi-
tää palauttaa ennen kutsuntoihin saapumis-
ta. Myös naiset saavat kutsun, mutta osallis-
tuminen on vapaaehtoista.

Asevelvollisen on pääsääntöisesti saavut-
tava kutsuntoihin sinä vuonna, jolloin hän 
täyttää 18. Viimeistään on saavuttava silloin, 
kun hän täyttää 30 vuotta. Yleensä palveluk-
seen astutaan 1 - 1,5 vuotta kutsuntojen jäl-
keen. Kutsunnat kestävät 5 - 6 tuntia. Niis-
sä on kerrallaan 30 - 40 mahdollista palve-
lukseen tulijaa, joille järjestetään psykologi-
sia testejä, varusmiespalveluksesta sisältäviä 
tietoiskuja ja lääkärintarkastus. 

Asevelvollinen saa kirjeitse tiedon siitä, 
mihin ja milloin hänet määrätään palveluk-
seen.  Kirjeessä on myös käytännön tietoa 
talousasioista, matkoista, fyysisestä valmen-
tautumisesta varusmiespalvelukseen sekä 
palveluksen käytännön järjestelyistä. 

Varusmiehiä ei käytetä ulkomaantehtä-
vissä. Sen sijaan varusmiespalveluksen suo-
rittaneita voidaan käskeä kotimaan kriisin-
hallintatehtäviin enintään kolme vuotta va-
rusmiespalveluksen päättymisen jälkeen. 

Varusmiespalveluksen aikana varusmie-
hille annetaan peruskoulutus ja pääsääntöi-
sesti vain henkilökohtaisen aseen käyttötai-

to. Suurin joukko, jossa toimitaan, on ryhmä 
(10 - 12 sotilasta). Koulutus sisältää pelastus-
palvelua ja lääkintätaitoja. Varusmieskoulu-
tuksen aikana ryhmää suurempia joukkoja ei 
kouluteta, eikä kertausharjoituksia järjestetä. 
Varusmiehiä ei sijoiteta sodan ajan joukkoi-
hin.

Jos asevelvollinen ei halua mennä varus-
miespalvelukseen, häntä voidaan kouluttaa 
kansallisessa pelastusorganisaatiossa koti-
maan kriisien tehtäviin. Pelastusorganisaa-
tio tarvitsee 750 nuorta asevelvollista vuo-
dessa kuuden kuukauden mittaiseen koulu-
tukseen. Koulutus on sotilaskoulutuksen kal-
taista, mutta se tapahtuu ilman asetta. Hiu-
kan pienempi osa hakeutuu vaihtoehtoiseen 
palvelukseen, jossa muun muassa autetaan 
vanhoja ihmisiä ja hoidetaan pieniä lapsia. 
Palvelusaika näissä on samanpituinen kuin 
varusmiespalvelus. Varusmiespalvelukseen 
saapuvista 6  000 varusmiehestä noin 84 % 
suorittaa varsinaisen varusmieskoulutuksen, 
10,5 % suorittaa pelastuspalvelukoulutuksen 
ja 5,5 % vaihtoehtoisen (hoiva)palveluksen.

Naisille ei ole asetettu mitään rajoituk-
sia palvelustehtävien suhteen. Vuonna 1992 
naisille avautui mahdollisuus päästä hävittä-
jälentäjiksi ja vuonna 1998 naisia on pyritty 
entistä aktiivisemmin rekrytoimaan varus-
miehiksi. Kaikki nuoret saavat kutsun osal-
listua ”Tanskan puolustuksen päivään”, joka 
on suunnattu varusmiehiksi tuleville. Tänä 
päivänä Tanskan puolustusvoimat esittäytyy 
ja pyrkii luomaan myönteistä kuvaan nuori-
son keskuuteen.  
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Saksa

Natomaa Saksan puolustusbudjetti on 31 mil-
jardia euroa. Talousongelmien takia Saksas-
sa on suuria puolustusbudjetin laskupaineita 
ja alustavan suunnitelman mukaan puolus-
tusbudjettia supistetaan vuosina 2011 - 2014 
yhteensä 8,3 miljardia euroa. Samalla keskus-
tellaan varusmiespalveluksen lopettamises-
ta. Saksan asevoimien päätehtävä on kansain-
välinen kriisinesto- ja kriisinhallinta mukaan 
lukien taistelu kansainvälistä terrorismia vas-
taan. Saksan asevoimien vahvuus on 252 000 
sotilasta. Palveluksessa on 188  000 ammat-
ti- ja sopimussotilasta, 38 000 varusmiestä ja 
26 000 vapaaehtoisessa varusmiespalveluksen 
jatkopalveluksessa olevaa. Ulkomaan operaa-
tiossa Saksalla on noin 7 500 sotilasta. 

Asevelvollisuutta puolustetaan Saksassa 
taloudellisuudella, kansalaisten kytkennäl-
lä maanpuolustukseen, eri sosiaaliryhmien 
yhteistyön lisäämisellä sekä kansallisen tun-
nesiteen ja puolustuksen tehtävien hyväk-
syttävyyden vahvistamisella. Lisäksi asevel-
vollisuuden puolustamisessa on pitkälti kyse 
puolustusvoimien ammattisotilaiden rekry-
tointikanavan säilyttämisestä. Tämä näkö-
kulma on viime aikoina noussut asevoimien 
piirissä käytetyissä puheenvuoroissa ensisi-
jaiseksi asevelvollisuuden säilyttämistä puol-
tavaksi tekijäksi. Oleellista on myös säilyttää 
mahdollisuus jatkaa vapaaehtoisesti varus-
miespalvelusta ja osallistua kansainvälisiin 
operaatioihin. 

Saksassa asevelvollisia ovat kaikki 18 - 
45-vuotiaat miehet. Varusmiespalveluksen 
suorittaa 16 % miespuolisesta ikäluokasta eli 
noin 30 000 miestä. Varusmiespalvelus kes-
tää yhdeksän kuukautta. 

Lähtökohtaisesti kaikki miehet ja palve-
lukseen haluavat vapaaehtoiset naiset osal-
listuvat kutsuntoihin. Varusmiespalvelus on 
ensisijainen vaihtoehto, mutta siitä voi kiel-
täytyä ja mennä siviilipalvelukseen. Kutsun-
noissa tehdään sekä lääketieteellisiä että psy-
kologisia testejä. Kutsuntojen ja palveluk-
seen astumisen väli pyritään pitämään enin-
tään vuoden mittaisena. Sinä aikana varus-
mieheksi tulevat saavat vielä lisätietoa varus-
miespalveluksesta.

Varusmiespalveluksen voi korvata myös 
muulla palveluksella, kuten esimerkiksi palve-
lemalla yli kuusi vuotta avustustehtävissä, esi-
merkiksi punaisen ristin tai vapaaehtoisen pa-
lokunnan tehtävissä tai yli kaksi vuotta kehitys-
aputyössä tai poliisin palveluksessa työskente-
lemisen ajalta tai siviilipalveluksella. Noin 25 
% miespuolisesta ikäluokasta suorittaa siviili-
palveluksen eli useampi suorittaa siviilipalve-
luksen kuin varusmiespalveluksen. Siviilipal-
veluksen voi pääsääntöisesti suorittaa sosiaa-
lialalla tai ympäristönsuojelutehtävissä. Sosiaa-
lialan tehtävät ovat pääosin vanhustenhoitoa, 
vammaisten auttamista ja sairaiden auttamista. 
Ympäristönsuojelulliset tehtävät voivat olla esi-
merkiksi luonnonsuojelualueiden hoitamista. 
Siviilipalvelus kestää yhdeksän kuukautta. 

Varusmiespalvelus ja siviilipalvelus ly-
henevät kuuteen kuukauteen. Perussyynä va-
rusmiespalveluksen lyhentämiselle pidetään 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Yli 
puolet miespuolisesta ikäluokasta ei suorita 
varusmiespalvelusta eikä siviilipalvelusta. 

Siviilipalvelusta on pidetty merkittävä-
nä koko Saksan julkiselle taloudelle. Viime 
vuosina siviilipalveluksessa on ollut keski-
määrin 97 000 miestä vuosittain. Sosiaalia-
lalla on yhteensä 111  000 tehtävää, joihin 
siviilipalvelusmiehiä on suunniteltu käy-
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tettävän. Näistä kolmasosa on jäänyt täyt-
tämättä. Siviilipalveluksessa oli 1.12.2009 
yhteensä 77  349 henkilöä. Hoitoalan 
70  000 siviilipalvelustehtävästä 26  000 on 
täyttämättä. Pääosa siviilipalvelusmiesten 
tehtävistä on sairaaloissa, vanhainkodeis-
sa, vammaistenhoidossa sekä pelastuspal-
velussa.

Siviilipalveluksen jatkuminen on sidok-
sissa asevelvollisuuden olemassaoloon, min-
kä takia siviilipalveluksen on katsottu tukevan 
voimakkaasti asevelvollisuuden säilyttämistä. 
Asiantuntijat pitävät yleisesti erittäin haasteel-
lisena ja ennen muuta kalliina korvata sivii-
lipalvelusmiesten työpanos muilla tavoilla tai 
edes lyhentää palvelusaikaa oleellisesti.

Uudessa kuuden kuukauden palvelus-
aikamallissa siviilipalveluksen arvioidaan 
muodostuvan haasteelliseksi, koska sosiaa-
lialan tehtäviin koulutuksen saavien varsi-
nainen palvelusaika jää lyhyeksi. Tämän ta-
kia siviilipalvelusmiesten koulutus sosiaa-
lialan tehtäviin ei enää kannata. Siviilipalve-
luspaikkoja tarjoavat taas näkevät, että tule-
vaisuudessa siviilipalvelusmiehille voidaan 
tarjota enää yksinkertaisempia tukitehtäviä.

Sveitsi 

Sveitsin puolustusbudjetti on 2,6 miljar-
dia euroa. Sveitsin asevoimien tehtävät ovat 
osallistuminen kansainväliseen rauhantur-
vaamiseen ja kriisinhallintaan, väestönsuoje-
lu ja virka-apu muille viranomaisille ja maan 
sotilaallinen puolustaminen. Asevoimien so-
dan ajan vahvuus on noin 220 000 sotilasta. 
Sveitsillä on kriisinhallintaoperaatioissa va-
jaat 300 sotilasta.

Sveitsissä kaikki tytöt ja pojat saavat 
16-vuotiaana asepalvelusta esittelevän kirjeen. 

Asevelvollisuus alkaa virallisesti 18-vuotiaa-
na. Tätä ennen kaikki asevelvolliset ja vapaa-
ehtoiset naiset kutsutaan puolustusvoimien 
järjestämään informaatiopäivään. Varsinai-
nen kutsuntatapahtuma järjestetään 19-vuo-
tiaana kuudessa rekrytointikeskuksessa. Kol-
me päivää kestävä perusteellinen kutsuntati-
laisuus järjestetään 3 - 12 kuukautta ennen va-
rusmiespalveluksen alkamista. Kutsuntatilai-
suudessa tehdään psyykkisiä ja fyysisiä testejä 
ja jaetaan informaatiota.  

Palveluksen voi suorittaa asepalveluk-
sena, siivilipuolustuspalveluksena (ja mak-
saa alennettua lisäveroa) tai vaihtoehtoise-
na siviilipalveluksena. Ne, jotka eivät näi-
tä mitään edellä mainittuja kykene suorit-
tamaan, maksavat tuloistaan kantonikoh-
taisesti 3 prosenttiyksikön suuruista lisä-
veroa 30 - 34 ikävuoteen saakka. Noin 60 
% miespuolisesta 38 000:n vahvuisesta ikä-
luokasta suorittaa varusmiespalveluksen. 
Sveitsissä arvioidaan, että noin 66 % mies-
puolisesta ikäluokasta soveltuu varusmies-
palvelukseen, 16 % soveltuu siviilipuolus-
tuksen tehtäviin ja 18 % ei ole sopiva kum-
paankaan edelliseen tehtävään. Siviilipal-
velus kestää 1,5 kertaa niin kauan kuin va-
rusmiespalvelus. 

Naiset voivat hakeutua vapaaehtoisena 
palvelukseen. Tällöin heitä koskevat samat 
velvoitteet kuin miehiä (muun muassa kerta-
usharjoitusvelvoite). Puolustusvoimissa kaik-
ki tehtävät ovat avoinna naisille. 

20-vuotiaana alkava varusmiespalveluk-
sen peruskoulutus kestää 21 viikkoa, jota 
seuraavat kertausharjoitukset. Yleensä kerta-
usharjoituksia on 6 - 7 kertaa noin 19 vuoro-
kauden ajan. Yhteensä lasketut palvelusvuo-
rokaudet on määritetty sotilasarvon mukaan 
vaihdellen 260 ja 600 vuorokauden välillä.  
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Itävalta 

Perustuslakinsa mukaan pysyvästi puolu-
eettoman Itävallan puolustusbudjetti on 
2,1 miljardia euroa. Asevoimien päätehtä-
vät ovat sotilaallinen maanpuolustus, maan 
asukkaiden ja kohteiden suojaaminen, virka-
apu katastrofi- ja onnettomuustapauksissa 
sekä osallistuminen kansainväliseen sotilaal-
liseen kriisinhallintaan. Asevoimien vahvuus 
on noin 21 000 sotilasta. Vuosittain koulute-
taan 24  000 varusmiestä. Varusmiespalve-
lus kestää kuusi kuukautta. Reserviläisillä 
täydennetty kriisiajan vahvuus on yhteensä 
55  000 sotilasta, mutta kertausharjoitukset 
ovat vapaaehtoisia ja siten pienimuotoisia. 
Ulkomaanoperaatioissa palvelee noin 1  000 
sotilasta. 

Itävallassa asevelvollisuus koskee kaik-
kia miehiä sen vuoden alusta, jolloin mies 
täyttää 17 vuotta. Miehistön asevelvollisuus 
päättyy hänen täyttäessään 50 vuotta. Upsee-
reiden, aliupseereiden sekä tekniikan, vie-
raiden kielien ja lääkintä-alan reserviläisille 
sekä joillekin erityisosaajille asevelvollisuus 
päättyy heidän täyttäessään 65 vuotta. Mie-
histä noin 60 % suorittaa vuosittain varus-
miespalveluksen. 

Asevelvollisuutta perustellaan Itävallas-
sa sillä, että se on paras tapa luoda rekry-
tointiperusta ammattisotilaiksi. Lisäksi ase-
velvollisuus opettaa nuoret miehet palvele-
maan maataan sekä opettaa arvoja ja asentei-
ta koko elämänuraa varten

Naiset voivat hakeutua vapaaehtoisesti 
varusmiespalvelukseen. Varusmiespalveluk-
seen otetaan vapaaehtoisia naisia sen takia, 
että he valitsisivat varusmiespalveluksen jäl-
keen sotilasuran. 

Asevelvolliselle lähetetään sinä vuonna, 
jolloin hän täyttää 18 vuotta kirje, jolla hä-

net kutsutaan valintatilaisuuteen. Kirjees-
sä tulee myös matkalippu sekä täytettäväk-
si tarkoitettu terveystietolomake. Kutsunto-
ja järjestetään kuudessa kutsuntakeskukses-
sa. Kutsunta kestää noin 1,5 päivää. Sinä ai-
kana tehdään psykologiset ja lääketieteelliset 
kokeet sekä mitataan fyysinen suorituskyky. 
Lääketieteelliset tutkimukset ovat laajoja ja 
perusteellisia.  Lisäksi psykologi haastattelee 
kaikki asevelvolliset. Asevelvollinen saa pa-
lautteen testeistä kutsuntojen jälkeen. Kut-
suntojen aikana asevelvollinen saa tietoa va-
rusmiespalveluksesta uramahdollisuuksista 
asevoimissa. Jos asevelvollinen haluaa pyrkiä 
varusmiespalvelukseen jo 17-vuotiaana va-
paaehtoisena, hän voi hakeutua testeihin ai-
kaisemmin. 

Asevelvollinen voi hakeutua varusmies-
palveluksen sijaan siviilipalvelukseen. Si-
viilipalvelus on varusmiespalvelusta 3 kuu-
kautta pitempi. Siviilipalveluksen suorittaa 
vuosittain noin 14  000 miestä. Siviilipalve-
luksen voi suorittaa muun muassa hoiva-
tehtävissä, oikeuslaitoksessa, pakolaiskes-
kuksissa tai ympäristönsuojelutehtävissä. 
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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen päätavoite oli selvittää sellaisia 
varusmiesten palvelusaikaan liittyviä sosiaali-
sen pääoman ja psykososiaalisen toimintaky-
vyn muutoksia, jotka voivat liittyä aikuistuvan 
nuoren yhteisölliseen kasvuun ja yhteiskunta-
suhteen kehittymiseen. 

Sosiaalinen pääoma on tässä ymmärretty 
yksilön resurssina ja hänen henkilökohtaista 
yhteiskuntasuhdettaan varioivana tekijänä. 

Aikuistumista käsitellään psykologisena 
siirtymävaiheena, jolle on ominaista sosiaa-
lisen toimintakyvyn kehittyminen, itseluot-
tamuksen kasvu ja henkistä tasapainoa häi-
ritsevien tekijöiden väheneminen. 

Kotipaikkakuntana yli 20 000 asukkaan kau-
punki oli 55 %:lla vastaajista. Ruuhka-Suomes-
sa (Uusimaa, Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi, 
Satakunta, Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja 
Kymenlaakso) asui 78 % vastaajista.

Vastaajien talous
•	 Perheensä arvioi varakkaaksi tai 

hyvätuloiseksi 22 %, keskituloiseksi  
60 % ja vähävaraiseksi 17 %.

•	 7 %:lla vastaajista paljon velkaa. 16 % arvioi 
varusmiespalveluksen aiheuttavan suuria tai 
melko suuria taloudellisia vaikeuksia.

Koulutus
•	 20 % oli käynyt peruskoulun,  

43 % ammattikoulun ja  
35 % lukion.

•	 Koulumenestyksensä hyväksi arvioi
•	 lukuaineissa 19 %
•	 matematiikassa 24 %
•	 kielissä 25 %
•	 liikunnassa 45 %

Liikunnalliset harrastukset 
•	 Harrastaa aktiivisesti 33 %
•	 Ei harrasta mutta on kiinnostunut 53 %
•	 Ei ole kiinnostunut 14 %
•	 Luontoa, retkeilyä tai metsästystä harrastaa 

aktiivisesti 10 %

Ihmissuhteet
•	 Seurusteli vakituisesti tai oli  

avo-/avioliitossa 41 %
•	 Hyviä kavereita on erittäin tai  

melko paljon 84 %:lla
•	 Hyvät tai melko hyvät suhteet vanhempiin 

on 87 %:lla ja  opettajiin 85 %:lla
•	 Ystävät ja perhe ovat 72 %:lle  

erittäin tärkeitä
•	 Vähintään kolme läheistä ihmistä  

on 70 %:lla
•	 Kiusatuksi on tullut usein 4 % ja  

joskus 45 % vastaajista

Liite 3  Varusmiehille suunnatun alkukyselyn tuloksia
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Sosiaalisuus
•	 Helppo solmia ystävyyssuhteita 78 %
•	 Uskoo saavansa hyviä tupakavereita 79 %
•	 Viihtyy ryhmätilanteissa 65 %
•	 Tuntee velvollisuudekseen auttaa  

kaveria 95 %
•	 Pitää yhteisten sääntöjen noudattamista 

tärkeänä 79 %
•	 Ei kestä komentamista 26 %

Suomalaisuuden kokeminen
•	 Kansallisuusidentiteettinä suomalainen 

71 %, EU-kansalainen 10,3 % ja 
pohjoismaalainen 9 %

•	 Suomalaisuudestaan on 59 %  
erittäin ylpeä

•	 Suomessa erittäin paljon arvostaa
•	 rauhallisia oloja 69 %
•	 kieltä 67 %
•	 taloudellista hyvinvointia 59 %
•	 maanpuolustusta 39 %
•	 luontoa 38 %
•	 osaamista 28 %
•	 demokratiaa 26 %
•	 urheilusaavutuksia 24 %
•	 kulttuuria 6 %

Yhteiskunnallinen luottamus  
(luottaa erittäin paljon tai melko paljon)
•	 Poliisi 81,7 %
•	 Puolustusvoimat 81,4 % 
•	 Tuomioistuimet 66,5 %
•	 Ammattiliitot 55 %
•	 Yhdistyneet kansakunnat 50,1 % 
•	 Televisio 48,7 %
•	 Euroopan Unioni 46,2 %
•	 Maan hallitus 43,7 %
•	 Hyväntekeväisyys- ja humanitaariset 

järjestöt 41,7 %
•	 Suuryritykset 36,4 %
•	 Valtion virkamieskunta 33,7 %
•	 Kirkot 32,5 %

•	 Ympäristöjärjestöt 29,8 %
•	 Eduskunta 28,7 %
•	 Lehdistö 26,4 %  
•	 Naisjärjestöt 23 %
•	 Poliittiset puolueet 20 %

Suomessa ihmisiä kohdellaan 
•	 täysin oikeudenmukaisesti 10 % ja 

enimmäkseen oikeudenmukaisesti  
75 %.

Puolustusvoimissa ihmisiä kohdellaan
•	 täysin oikeudenmukaisesti 21 % ja 

enimmäkseen oikeudenmukaisesti 66 %.

Tärkeät asiat elämässä
•	 Perhe ja ystävät ovat 72 %:lle vastaajista 

erittäin tärkeitä
•	 Vapaa-aika on erittäin tärkeä 54 %:lle,  

työ 35 %:lle ja opiskelu 15 %:lle.

Tiedon saanti varusmiespalvelusta tai 
siviilipalveluksesta
•	 Tietoa aseellisesta palveluksesta katsoi 

saaneensa riittävästi 30 %, jonkin verran  
64 %, ja ei lainkaan 6 %.

•	 Tietoa aseettomasta palveluksesta tai 
siviilipalveluksesta oli saanut riittävästi 23 %, 
jonkin verran 50 % ja ei lainkaan 27 %.

•	 Tiedon lähteinä kaverit 60 %, internet 21 %, 
vanhemmat 8 % ja puolustusvoimien 
esitteet 7 %.

•	 Tiedon saantia piti vaivattomana 94 % ja 
hankalana 5 %.
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Suhtautuminen varusmiespalvelukseen
•	 Olisi tullut asepalvelukseen, vaikka se 

olisi ollut vapaaehtoista: samaa mieltä 
16 % ja yhteensä samaa mieltä tai osittain 
samaa mieltä 32,3 % Tässä suunta on ollut 
lineaarisesti heikkenevä: vuonna 2002 
loppukyselyssä samaa mieltä tai osittain 
samaa mieltä oli 56 % ja vuonna 2005 43 %.   

•	 Olisi valinnut aseettoman, tasaveroisen 
kansalaispalveluksen: samaa mieltä 12,6 %  
ja eri mieltä 63,7 %.

•	 Vastaajista 53 % suhtautui 
varusmiespalvelukseen myönteisesti.

•	 Vastaajien vanhemmista 
varusmiespalvelukseen myönteisesti 
suhtautui 86 % ja ystävistä 55 %.

•	 Mahdollisimman hyvin 
varusmiespalveluksesta haluaa suoriutua  
44 %. Vuoden 2000 loppukyselyssä näin 
vastasi 40 % ja vuonna 2008 41 %.

•	 Nykyisen sotilaskoulutuksen uskoo olevan 
asiallista ja ajan vaatimuksia vastaavaa 74 %.

•	 12 % ei usko sopeutuvansa sotilaskuriin ja 
komentamiseen.

•	 Varusmiespalvelun fyysisistä 
suoritusvaatimuksista uskoo selviytyvänsä 
69 % ja henkisestä rasituksesta 69 %.

•	 Kouluttajien asiallisuuteen ja 
ammattitaitoon luottaa 84 % vastaajista.

•	 Palvelusajan pituuteen varautuminen:  
6 kk – 56 %; 9 kk – 6,7 %; 12 kk – 36,6 %

Maanpuolustustahtokysymyksiä
•	 Jos Suomeen hyökätään, suomalaisten 

olisi puolustauduttava aseellisesti 
kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi 
epävarmalta. Samaa tai osittain samaa mieltä 
on 77 % (vuonna 2000 loppukyselyssä 81 %)

•	 Jos Suomeen hyökätään, olen itse 
valmis osallistumaan sotilaalliseen 
maanpuolustukseen omassa sodan ajan 
tehtävässäni. Samaa tai osittain samaa mieltä 
on 75 % (vuonna 2000 loppukyselyssä 83 %)

Muodostetut summamuuttujat ja niiden 
väliset yhteydet

Nuoren sosiaalisen pääoman perustekijöik-
si määriteltiin asuinpaikan kaupungistuneisuu-
teen, hänen terveydentilaansa, koulutukseensa, 
sosiaaliseen aktiivisuuteensa ja perheen talou-
delliseen tilaan liittyvät tekijät. Niiden varaan ra-
kentuu hänen yhteiskuntasuhteensa perusta, jota 
varusmiespalveluksesta saadut kokemukset voi-
vat muuntaa tämän tutkimuksen teorian mukaan 
vastuulliseen tai syrjäytyvään suuntaan. 

Tutkimuksen kannalta sosiaalisen pääoman 
perustekijät ovat selittäviä summamuuttujia. 
Aikuistumista käsiteltiin psykologisena siirty-
mävaiheena, jolle on ominaista sosiaalisen toi-
mintakyvyn kehittyminen, itseluottamuksen 
ja vastuunoton kasvu sekä henkistä tasapai-
noa häiritsevien tekijöiden väheneminen. Va-
rusmiehen aikuistumiseen liittyvää muutos-
ta tutkittiin kuudella yleisesti tutkimuskäytös-
sä olevalla mittarilla. Ne ovat tutkimusasetel-
man kannalta niin sanottuja välittäviä muuttu-
jia. Tarkoitus oli siis tutkia, millainen merkitys 
henkilökohtaisilla luonne- ja temperamentti-
tekijöillä on taustaltaan erilaisista olosuhteista 
tulevien nuorten yhteiskuntasuhteen muovau-
tumiseen varusmiespalveluksen aikana.

Selitettävänä käsitteenä oli nuoren suhde 
yhteiskuntaan. Varusmiespalveluksen perus-
tehtävä on kouluttaa aseellisen maanpuolus-
tuksen erilaisiin tehtäviin kykeneviä miehiä ja 
naisia. Varusmiespalvelusaika on nuorelta kui-
tenkin pitkäkestoinen yhteiskunnallinen pa-
nostus, joka rauhan tilan jatkuessa vaaditaan 
vain kerran elämässä. On syytä olettaa, että sil-
lä on merkitystä nuoren yhteiskuntasuhteen 
rakentumiseen, erityisesti maanpuolustustah-
don, kansallisen identiteetin ja sopimusyhteis-
kuntaan kuuluvan luottamuksen kannalta.
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Alkukysely oli poikkileikkaustutkimus, jos-
sa edellä kuvattuihin kausaalisuhteisiin liitty-
viä mallinnuksia ei ole tilastollisesti mielekästä 
yrittää rakentaa. Kuitenkin summamuuttujien 
välisiä suhteita voidaan kuvata korrelatiivises-
ti eli niiden välisten yhteyksien voimakkuuden 
kannalta. Tilastomenetelminä käytettiin pää-
asiassa varianssianalyysia, faktorianalyysia ja 
Pearsonin korrelaatioanalyysia.

Selittävät summamuuttujat
•	 Ruuhka-Suomi
•	 Terveydentila 
•	 Koulumenestys
•	 Sosiaaliset arvostukset
•	 Perheen talous
•	 Sosiaalinen aktiivisuus (harrastuneisuus)
•	 Sosiaalinen pääoma 
•	 Liikunta- ja luontoharrastukset

Välittävät muuttujat
Psykososiaalisen toimintakyvyn summamuut-
tujien keskinäiset korrelaatiot olivat suhteellisen 
vahvoja. Niiden faktorirakenteiden tutkimuksella 
selvitettiin, millaisista alakäsitteistä ne muodos-
tuivat ja voidaanko kysymysten määrää seuranta-
tutkimuksessa vähentää hukkaamatta olennaista 
informaatiota. Psykososiaalisen toimintakyvyn 
mittareiden faktorirakenteet vastasivat suunnil-
leen aikaisemmissa tutkimuksissa löydettyjä. 
•	 Sosiaalisuus (Varusmiesten 

loppukyselymittari): ystävyyssuhteet, 
vastuuntunto, ryhmäkuriin sopeutuminen

•	 Minäkäsitys (Core Self Evaluations): 
hallinnan tunne, menestysodotukset

•	 Itseluottamus (Rosenberg Self Esteem 
Scale): itsearvostus, onnistumisodotukset

•	 Psyykkinen tasapainoisuus: 
•	 Stressin hallinta (Positive affectivity - 

Negative Affectivity; PANAS): energisyys, 
häiriytymisalttius 

•	 Luonneominaisuudet (Big Five Inventory): 
neuroottisuus, tunnollisuus  

•	 Stressioireet: psyykkiset oireet, henkinen 
vireys

Selitettävät summamuuttujat korreloivat keske-
nään. Niiden faktorirakenteet olivat seuraavat.
•	 Maanpuolustusasenteet: 

maanpuolustustahto ja palvelusmotivaatio
•	 Suomalaisuuden arvostaminen: perinteinen 

suomalaisuus, kulttuurisuomalaisuus, 
hyvinvointisuomalaisuus

•	 Luottamus instituutioihin: luottamus 
edustuksellisen demokratian instituutioihin, 
luottamus kansainvälisiin instituutioihin, 
luottamus turvallisuusinstituutioihin, 
luottamus viestintäinstituutioihin

•	 Varusmiespalvelukseen kohdistuvat 
odotukset ja käsitykset: Sotilaselämään 
sopeutuminen, sotilaskoulutukseen 
kohdistuvat odotukset, sosiaaliset odotukset

•	 Kansallinen identiteetti (indeksoitu 
muuttuja)

Johtopäätöksiä

Tämä alkukyselytutkimus oli ensimmäinen 
osa varusmiesten yhteiskuntasuhteen kehitty-
mistä ja aikuistumista käsittelevässä seuranta-
tutkimuksessa. Tutkimusasetelman luontees-
ta johtuen tulokset voivat olla vain kuvailevia 
ja korrelatiivisia. Kausaalisista yhteyksistä voi-
daan toki esittää teoriaan perustuvia hypotee-
seja, mutta tilastotieteellisen analyysin menetel-
mät eivät tutkimusasetelmasta johtuen voi niitä 
vielä tukea tai kumota. Seurantavaiheen jälkeen 
kausaalisuhteita voidaan analysoida paremmin.

Tulokset ovat kuitenkin jo tässä vaiheessa 
mielenkiintoisia. Tutkimus toi uutta tietoa eri-
tyisesti varusmiespalvelusta aloittavan nuoren 
psykososiaalisen toimintakyvyn, sosiaalisen 
pääoman ja varusmiespalvelukseen kohdistu-
vien odotusten välisistä yhteyksistä.
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Kouluttajakyselyn avokysymyksiin saatiin 
runsaasti vastauksia. Tämä osoittaa, että 
kouluttajat ovat kiinnostuneita kehittämään 
asevelvollisuutta itseään sekä koulutettavaa 
motivoivaan suuntaan. 

Kouluttajien mielestä varusmies- 
palveluksen tulisi olla
•	 fyysisesti haastavampaa (87 %),
•	 henkisesti haastavampaa (76 %) ja
•	 tiedollisesti haastavampaa (70 %).

Varusmiespalveluksessa tulisi kouluttajien 
mielestä ottaa huomioon myös yksilön tai-
dot nykyistä paremmin (74 %). 

Kuva 1.  
Mikä motivoi varusmiehiä kouluttajien 
näkemyksen mukaan?

Kouluttajat kykenevät eniten vaikuttamaan 
omasta mielestään varusmiesten palvelus-
motivaatioon omalla asenteellaan ja esimer-
killään. Keskeistä motivoinnissa ovat myös 
vastuun antaminen varusmiehille sekä asioi-
den perustelu. Käytännössä kouluttajat kyke-
nevät oman arvionsa mukaan vaikuttamaan 
erityisesti varusmiesten palvelusmotivaati-
oon ja liikuntatottumuksiin. Toisaalta Ter-
veyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuk-
sen mukaan varusmiesaika vaikuttaa myös 
nuorten ruokailuun ja päihdekäyttäytymi-
seen, vaikka kouluttajat eivät itse kokeneet 
kykenevänsä vaikuttamaan näihin. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %
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Varusmiehiä motivoivat asiat kouluttajien näkemyksen mukaan

Liite 4  Kouluttajakyselyn keskeisiä tuloksia
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80 % kouluttajista oli jokseenkin tai täy-
sin samaa mieltä siitä, että kansalaiskasvatus 
on tärkeä osa varusmiespalvelusta. Koulutta-
jien kokemukset puolustusvoimien ulkopuo-
lisista kouluttajista olivat myönteisiä, mutta 
yli puolet (58 %) ei lisäisi ulkopuolisten kou-
luttajien käyttöä kansalaiskasvatuksessa.

Kuva 2. 
Kouluttajien näkemys 
vaikuttamismahdollisuuksistaan 

Kouluttajakyselyn avovastausten mukaan 
kouluttajien työmotivaatiota laskevat eniten 
jatkuva kiire, suuri työmäärä ja resurssipula.

Lisäksi erilaisten muuttuvien määräysten 
asettamat rajoitteet lisäävät stressiä.

Kouluttajat tuntevat, että kurinpidossa on 
menty liian väljään suuntaan. Koulutuksen 
haasteina kouluttajat pitävät aikapulan lisäk-
si varusmiesten huonoa fyysistä ja psyykkis-
tä kuntoa, nuorten erilaisia siviilitaustoja ja 
lähtötasoeroja sekä varusmiesten palvelus-

motivaation suuria eroja. Kouluttajien mie-
lestä kurin ylläpitämiseen ei ole enää riittä-
viä keinoja. 

Kouluttajia motivoi oman osaamisen huo-
mioiminen. Heidän mielestään oma osaami-
nen otetaan hyvin huomioon puolustusvoi-
missa. Lisäksi kouluttajat pitävät etenemis-
mahdollisuuksiaan melko hyvinä. Esimies-
ten tulisi käydä enemmän kentällä (85 %). 

Kouluttajat kokevat, ettei kaikkea ohjeis-
tusta voida laittaa sellaisenaan käytäntöön 

”Jatkuva kiire, joka ei mahdollista  
itsensä ja koulutuksen kehittämistä.  

Vanhoilla  pohjilla mennään, kun  
muutakaan ei ehditä”. 

Lainaus kouluttajakyselyn vastauksesta  
huhtikuussa 2010.

Pystyn vaikuttamaan varusmiesten...

palvelusmotivaatioon liikunnallisiin tottumuksiin ravitsemustottumuksiin päihdekäyttäytymiseen
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Olen täysin eri mieltä
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(66 %). Koulutuksen tuntimäärät ovat liian 
tarkkaan määriteltyjä (67 %). Näin on eri-
tyisesti peruskoulutuskaudella. Yli kolmas-
osa joutuu jättämään osia koulutuksesta pois 
usein ja kolmasosa silloin tällöin.  Liikuntaa 
on kouluttajien mielestä liian vähän, mut-
ta toisaalta liikunta on se, mistä varusmies-
koulutuksessa herkimmin aikapulan yllättä-
essä karsitaan.

”Jatkuvasti muuttuvat ja tiukentuvat 
määräykset, pelko siitä, että rikkoo jotain 

määräystä tietämättään kun ei ole tiennyt 
päivittää tietojaan/ei ole mahdollisuuksia 

päivittää tietojaankunnolla ajan  
tai rahan puutteen vuoksi” 

Lainaus kouluttajakyselyn vastauksesta  
huhtikuussa 2010.
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Kuva 3 
Kouluttajien näkemys siitä, mistä aikapulan yllättäessä karsitaan (%)
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Yleiskuvaus

16 - 17-vuotias henkilö saa postissa käyttä-
jätunnuksen ja salasanan tietojärjestelmään, 
johon hän alkaa täydentää tietojaan. Vastaa-
minen on pakollista. Käyttäjä saa tietoa ase-
velvollisuudesta eri vaihtoehtoineen ja ohjei-
ta asevelvollisuuteen valmistautumisesta.  

Tietojärjestelmäkokonaisuus

Ennen kutsuntoja
•	 yhteystiedot/perustiedot väestötieto-

järjestelmästä (päivittyy viikoittain, ml 
kansalaisuus ja ulkomailla asuminen)

•	 ajokorttitiedot
•	 mahdolliset KELA-tiedot
•	 mahdolliset riketiedot
•	 opiskelutiedot/osaamistiedot 
•	 sähköpostiosoite rekisteröitymisen kautta
•	 ennakkokysely kutsuntoja varten
•	 palvelukseenastumisaika ja -paikka
•	 harrastukset
•	 toiveet ja odotukset
•	 koulutushalukkuus
•	 terveystiedot, joilla merkitystä 

asepalveluksen suorittamiselle
•	 fyysinen kunto  –> annetaan ohjeita kunnon 

kohottamiseksi
•	 ravitsemustottumukset  –> annetaan ohjeita 

terveellisiksi elämäntavoiksi
•	 kutsuntavuoden ajoittaminen mahdolli-

simman lähelle palvelukseen astumista
•	 asevelvollisen oma terveyskysely kutsuntoja 

varten
•	 mahdollinen sähköinen puolustusvoimien 

lääkärintodistus

Kutsunnat
•	 käsky osallistua/ilmoitus ettei tarvitse 

osallistua
•	 kutsunnoista vapautetuille kutsuntapäätös 

(hallinnollinen päätös)

Kutsuntojen jälkeen ennen  
varusmiespalvelusta
•	 osaamistietojen päivitys
•	 toiveet palveluksesta
•	 ohjeet palvelukseen valmistautumiseen, 

jotka sisältävät ohjeet myös fyysisen kunnon 
kohottamisesta 

•	 palveluskelpoisuuden muuttumiseen 
liittyvät asiat ja terveystietojen päivitys

•	 hakemukset
•	 mahdollisten ennakkotehtävien vastaukset
•	 varusmiespalveluksen lukujärjestys

Varusmiespalveluksen aikana
•	 omien koulutustietojen seuranta
•	 koulutustoiveet
•	 kursseille hakeutuminen
•	 lomien ja matkojen anominen/

ilmoittaminen
•	 palautekanava

Reservissä
•	 omien osaamistietojen päivittäminen
•	 heti varusmiespalveluksen jälkeen 

päivitetään oma tilanne, onko 
opiskelupaikkaa/työpaikkaa. Tietojen 
päivitys on  ehtona kotiuttamisrahalle.

•	 reservin harjoitukset (kertausharjoitukset  
ja vapaaehtoiset harjoitukset) 

•	 käskyt, kutsut
•	 oman sijoituksen tarkastus ja tulevat 

suunnitellut harjoitukset

Liite 5  Asevelvollisen tietojärjestelmän peruskuvaus
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•	 hakemukset
•	 palveluskelpoisuuteen vaikuttavien tietojen 

ilmoittaminen
•	 krisinhallintakoulutukseen/-palvelukseen 

hakeutuminen
•	 hakeutuminen puolustusvoimien 

koulutukseen
•	 hakeutuminen puolustusvoimien  

virkoihin ja tehtäviin
•	 ilmoitus asevelvolliselle reserviajan 

päättymisestä
•	 hakeutuminen sodan ajan tehtäviin
•	 tietokanava puolustusvoimien tapahtumista
•	 linkit eri toimijoiden sivuille, muun muassa 

MPKK ja MPK

Fyysisen aktiivisuuden 
kysymyssarja

Tuottaa arvion kyvykkyydestä eri tehtäviin. 
Järjestelmä antaa myös ohjeet kunnon ko-
hottamisesta. Kysymyksillä kartoitetaan lii-
kunta-aktiivisuutta sekä arvioidaan fyysistä 
kuntoa.

Fyysisen aktiivisuuden luokitus maksimaali-
sen hapenkulutuksen arvioimiseksi tehdään 
”Non-Exercise” -menetelmää käyttäen. 

•	 Mikä on fyysinen aktiivisuutesi  
(valmis asteikko 0 - 7)?

•	 Mikä on ikäsi?
•	 Mikä on painosi (kg)?
•	 Mikä on pituutesi (cm)?

Edellisen perusteella saadaan kestä-
vyyskunnon arvio hapenkulutuksena 
(VO2max; ml/kg/min) sekä kehon pai-
noindeksi (pituus-painosuhde, BMI). 
Tämä tieteellisesti validoitu kysymyssar-
ja on kansainvälisesti käytössä ja tulok-
sia voidaan verrata esimerkiksi puolustus-
voimien tehtävien fyysisiin vaatimuksiin. 
BMI-tieto puolestaan antaa kansantervey-
dellisesti merkittävää tietoa ikäluokan yli-
painon yleistymisestä.
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Lisäksi kysytään pääasiallista  
liikuntaharrastusta:

•	 Valitse seuraavista liikuntamuodoista 
pääasiallisin liikuntaharrastuksesi 
(valitse yksi kohta):
•	 Kestävyysliikuntalaji (kävely, juoksu, 

hiihto, pyöräily, uinti, tms.)
•	 Joukkuelaji (jalkapallo, salibandy, 

jääkiekko, lentopallo, tms.)
•	 Mailapeli (sulkapallo, tennis, 

pöytätennis, golf, tms.)
•	 Taitolaji (laskettelu, lautailu, ammunta, 

voimistelu, kiipeily, tms.)
•	 Musiikkiliikunta (tanssi, aerobic, tms.)
•	 kamppailulaji (nyrkkeily, paini, 

budolajit, tms.)
•	 Voimaharjoittelulaji 

(kuntosaliharjoittelu, painonnosto, 
tms.)

•	 Joku muu laji
•	 En harrasta juuri mitään liikuntaa

Mikä seuraavista tekijöistä ensisijaisesti 
rajoittaa liikkumistasi (valitse yksi kohta):
•	 Liikunta ei kiinnosta minua
•	 Laiskuus
•	 Minulla ei ole riittävästi aikaa
•	 Väsymys
•	 En mielestäni hallitse riittävän hyvin 

liikunnassa tarvittavia taitoja
•	 Mieleiseni liikuntamuodon harrastaminen 

on liian kallista
•	 Liikuntapaikat ovat liian kaukana
•	 Minulla on sairaus tai vamma, joka estää 

liikunnan harrastamista
•	 Minulla ei ole liikuntaa rajoittavia tekijöitä

Fyysisen aktiivisuuden asteikko:

En harrasta säännöllistä vapaa-ajan liikuntaa tai 
raskaita fyysisiä ponnisteluja 

0 -  Vältän kävelyä ja ylimääräistä ponnistelua, 
esim käytän aina liukuportaita ja kävelyn si-
jasta ajan autolla aina kun se on mahdollista

1 -  Kävelen huvin vuoksi, käytän pääasiassa 
portaita, toisinaan harrastan liikuntaa niin, 
että hikoilen ja hengästyn 

Harrastan säännöllistä vapaa-ajan liikuntaa tai 
teen töitä, jotka vaativat kohtuullista fyysis-
tä ponnistelua, esim. Golf, ratsastus, voimiste-
lu, pöytätennis, keilailu, kuntosali-harjoittelu tai 
puutarhatyöt 

2 -  Harrastan liikuntaa 10 - 60 minuuttia  
viikossa 

3 -  Harrastan liikuntaa yli tunnin viikossa

Harrastan säännöllisesti raskasta vapaa-ajan lii-
kuntaa, esim. juoksua tai hölkkää, uintia, pyö-
räilyä, soutua, naruhyppelyä tai muuta raskasta 
aerobisesti kuormittavaa lajia, kuten tennis, kori- 
tai käsipallo 

4 -  Juoksen vähemmän kuin 2 km viikossa tai 
harrastan vähemmän kuin 30 min rasituk-
seltaan vastaavanlaista lajia 

5 -  Juoksen 2 - 10 km viikossa tai harrastan 30 - 
60 min rasitukseltaan vastaavanlaista lajia

6 -  Juoksen 10 - 15 km viikossa tai harrastan 1 - 
3 tuntia rasitukseltaan vastaavanlaista lajia

7 -  Juoksen yli 15 km viikossa tai harrastan yli 3 
tuntia rasitukseltaan vastaavanlaista lajia
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Tutkimuksessa on käytetty laskennallista 
yleisen tasapainon aluemallia, joka perustuu 
tuotannon, kulutuksen ja julkisen sektorin 
yksityiskohtaisiin kuvauksiin. Mallissa olete-
taan, että kuluttajat ja yritykset toimivat ra-
tionaalisesti. Mallissa kuluttajien ja yritysten 
valintoja kuvataan optimointiongelmina, joi-
den ratkaisuina saadaan erilaisten tuotteiden 
kulutuskysyntä tai vaikkapa työvoiman ja in-
vestointien kysyntä.  Mallissa kaikki mark-
kinat (hyödyke ja panosmarkkinat) ovat 
tasapainossa (kysyntä on yhtä suuri kuin tar-
jonta), ja tasapaino saavutetaan suhteellisten 
hintojen muutosten kautta.  

Malleilla voidaan tuottaa rahamääräisiä 
arvioita talouden reagoinnista erilaisiin poli-
tiikan tai ympäröivän maailman muutoksiin. 
VERM-mallin lähestymistapa mahdollistaa 
myös sellaisen aluepolitiikan analyysin, jos-
sa vaikutukset kumpuavat aidosti aluetasol-
ta.  Skenaariokäytössä mallin avulla voidaan 
tarkastella erilaisten rakenteellisten tekijöi-
den yli ajan tapahtuvan muutoksen aikaan-
saamaa kasvua ja tuotanto- ja kulutusraken-
teen muutosta. Varsinaisista ennustemalleis-
ta tasapainomallissa ei ole kysymys. Pikem-
minkin mallit mahdollistavat erilaisia raken-
teellisia tekijöitä koskevien ennusteiden ja 
näkemysten yhdistämisen kokonaistaloudel-
lisiksi skenaarioiksi.  

Talouden kuvauksen perustana malleis-
sa on tietokanta, joka kuvaa talouden toimi-
joiden välisiä taloustoimia ja kunkin toimi-
jan joko välituotteisiin tai lopputuotteisiin 
kohdistamaa kysyntää. Perustaltaan malli on 
suuri joukko kuluttajan ja yrityksen teorias-
ta johdettuja käyttäytymissääntöjä, kysyn-
tä- ja tarjontafunktioita, jotka kattavat kaikki 
markkinat niin tuotteet kuin tuotannonteki-
jätkin sekä kysynnän ja tarjonnan ja tulojen 
ja menojen kohdentumista koskevia tasapai-
noehtoja. Mallin rakentumista ja siinä esiin-
tyviä vuorovaikutuksia havainnollistaa seu-
raava kuvio.

Liite 6  Kansantalouden laskentamallien perusteita
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Tasapainomallin rakenne

Teoria Käyttäytymissäännöt Reaaliset ja rahamääräiset virrat

Kuluttaja

Yritykset

Julkinen sektori

Muu maailma

Hyödynmaksimointi-
ongelma

Kulutuskysyntä
Työn tarjonta
Säästäminen

Kulutus
Työ
Tuotannontekijätulot
Kulutusmenot
Verot ja tuet
Tulonsiirrot
Investoinnit

Voitonmaksimointi-
ongelma

Tuotteiden hinnoittelu
Työvoiman kysyntä
Pääoman kysyntä
Välituotteiden kysyntä

Tuotanto
Tuotannontekijöiden 
käyttö
Myyntitulot
Tuotannontekijöiden 
korvaukset
Verot ja tuet
Investoinnit

Politiikkatavoitteet Työvoiman kysyntä
Pääoman kysyntä
Välituotteiden kysyntä
Verotus ja tulonsiirrot

Vientikysyntä
Tuontitarjonta
Maailmanmarkkinahinnat

Eksogeeninen

Palveluiden tuotanto
Tuotannontekijöiden 
käyttö
Tuotannontekijöiden 
korvaukset
Verot
Tulonsiirrot

Tuontimenot
Vientitulot
Pääomavirrat
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Mallilla tehtävät arviot perustuvat tietokan-
taan ja talouden toimintaa kuvaavaan ma-
temaattiseen malliin. Tyypillinen toimi-
alatietokanta on panos-tuotos -taulu, joka 
määrittelee talouden toimijoiden keskinäi-
sen vaihdannan yhden vuoden aikana. Tä-
män lisäksi on määriteltävä tulojen lähteet 
ja saajat talouden eri sektoreilla. Esimerkiksi 
palkkatulojen lähteenä ovat yritykset ja julki-
nen sektori ja saajana kotitaloudet. Tällaisia 
tietoja panos-tuotosaineisto ei sisällä, vaan 
ne on kerättävä muista lähteistä. 

Mallin tietokanta rakentuu koko maan 
tasolla yksityiskohtaisten tarjonta- ja käyt-
tötaulukkojen pohjalle, joita on täydennet-
ty kattavalla julkisten sektorien ja muun mu-
assa vaihtotaseen kuvauksilla. Esimerkiksi 
aluetasolla aineisto on käytettävissä noin 100 
hyödykkeen ja toimialan tasolla. Käytännös-
sä aineisto aggregoidaan muutaman kymme-
nen hyödykkeen ja toimialan tasolle, mutta 
laajaa tausta-aineistoa voidaan erityiskysy-
myksissä aina hyödyntää myös disaggregoi-
dummassa analyysissä. Tyypillisessä toimi-
ala-aggregoinnissa pyritään säilyttämään 
esimerkiksi metsäteollisuuden keskeisten 
tuotelinjojen erilliset kuvaukset niiden suu-
ren merkityksen vuoksi. Palvelujen osalta 
malli mahdollistaa julkisen ja yksityisen pal-
velutuotannon erillisen tarkastelun, joskaan 
tätä ominaisuutta ei ole toistaiseksi täysin 
hyödynnetty. Aluetasolla mallin aineisto kat-
taa lähtökohtaisesti maakuntatason, mutta 
erityissovelluksia varten tietokanta on disag-
gregoitavissa myös seutukuntatasolle. 

Mallin tietoaineistot ovat Tilastokeskuk-
sen tuottamia. Yleisen tasapainon malleissa 
otetaan huomioon kaikki taloudessa tapah-
tuva taloudellinen aktiviteetti, joka vaikuttaa 
talouden eri toimijoiden väliseen vuorovai-

kutukseen. Vastaavasti kansatalouden tilin-
pito on tilinpitokehikko, jossa pyritään ku-
vaamaan koko kansatalous käsitteellisesti 
yhtenäisenä kokonaisuutena. Kansantalou-
den tilinpito on myös eräänlainen malli, jos-
sa yleisesti määriteltyjen periaatteiden mu-
kaan erilaiset taloudelliset tapahtumat, tran-
saktiot, määritellään ja luokitellaan yhtenäi-
sellä tavalla. Koska kansatalouden tilinpidol-
la ja numeerisilla yleisen tasapainon malleil-
la on selvästi yhtäläisyyksiä, kansatalouden 
tilinpito on käytännöllinen aineistokehikko 
ja luonnollinen lähtökohta yleisen tasapai-
non malleilla tehtäville tarkasteluille.

Malli jakautuu pääpiirteissään kuvion 
mukaisiin teoreettisiin osiin, joissa kuvataan 
talouden toimijoiden käyttäytyminen. Toi-
sen osan muodostavat tasapainoehdot, min-
kä lisäksi malli käsittää suurehkon määrän 
erilaisia simulointitulosten analyysiä helpot-
tavia raportointimuuttujia. 

Kuluttaja kuvataan mallissa hyödynmak-
simoijana, jonka hyvinvoinnin muutoksia 
mitataan kulutuksen kautta. Mallissa olete-
taan kulutuksen seuraavan lineaarista meno-
järjestelmää, jonka joustoparametrit on es-
timoitu aikasarja-aineiston perusteella. Me-
nojärjestelmän budjettiosuudet määräytyvät 
suoraan Tilastokeskuksen tarjonta- ja käyt-
tötaulujen perusteella. Kuluttajan valintaa 
rajoittavat tuotannontekijätulot ja julkiselle 
sektorille maksetut verot sekä julkiselta sek-
torilta saadut tulonsiirrot. Kuluttajan säästöt 
kohdentuvat sekä kotimaisiin että ulkomai-
siin vaateisiin, joiden osalta tietokanta kattaa 
toteutuneen historian useiden vuosien ajalta. 

Yritykset kuvataan voitonmaksimoijina, 
jotka toimivat vakioskaalatuottojen ja täy-
dellisen kilpailun mukaisesti. Tuotantofunk-
tiot noudattavat YTP-malleissa yleisesti käy-
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tössä olevaa useampitasoista rakennetta, jos-
sa välituotekäyttö muodostaa oman, lineaa-
risen osansa, jossa suhteelliset hinnat eivät 
vaikuta eri hyödykkeiden kysyntään, mutta 
jossa primaarituotannontekijöiden välinen 
substituutio on mahdollista. Mallissa olete-
taan lisäksi, että energiahyödykkeet ja pri-
maarituotannontekijät ovat substituoitavissa 
keskenään. Pääoman ja työpanoksen välisek-
si substituutiojoustoksi on mallissa oletettu 
kirjallisuuden perusteella 0,5. Energiapanos-
ten ja primaarituotannontekijöiden välinen 
substituutiojousto noudattaa kansainvälisel-
lä aineistolla tehtyä arviota.  

Investoinnit määräytyvät mallissa pää-
oman tuottoasteen mukaisesti. Investoin-
nit ohjautuvat niille toimialoille, joilla pää-
oman tuoton odotetaan olevan kasvussa. Pit-
källä aikavälillä investointien tuoton odote-
taan kuitenkin noudattavan trendiä, mikä 
tarkoittaa sitä, että (efektiivisen) työpanok-
sen ja pääoman suhde on pitkällä tähtäimel-
lä vakio. Investointihyödykkeet on mallissa 
kuvattu toimialoittain Kansantalouden tilin-
pidosta saatavien investointi- ja hyödyketie-
tojen perusteella. 

Julkinen sektori on VATTAGE-mallissa 
kuvattu varsin kattavasti. Julkista kysyntää 
on mahdollista tarkastella valtion, kuntasek-
torin ja sosiaaliturvarahastojen osalta erik-
seen, minkä lisäksi jokaisen sektorin kerää-
mät verot ja maksut sekä verotuksen kautta 
maksetut tuet on mallinnettu erikseen. Mal-
li kattaa myös tulonsiirrot julkisen ja yksityi-
sen sektorin välillä sekä kuntasektorin, ra-
hastojen ja valtion välillä. Tästä syystä eri-
laisten julkisen sektorin tilaa kuvaavien ali-
jäämäkäsitteiden käyttö on mahdollista. Jul-
kisen sektorin mallinnus perustuu kansan-
talouden tilinpitoon ja osittain sen lähde-

aineistoihin. Julkisen sektorin menokehitys-
tä voidaan kuvata eri tavoin, mutta pääpiir-
teissään menot riippuvat julkispalvelujen ky-
syntään vaikuttavien eri väestöryhmien kas-
vusta mallin arvioidessa kustannuskehityk-
sen julkispalveluja tuottavilla toimialoilla, 
kun taas siirtomenot voidaan esimerkiksi in-
deksoida hinta- ja palkkakehitykseen tai nii-
tä voidaan kohdella päätösmuuttujina.

VATTAGE- ja VERM-mallien keskeinen 
piirre on julkisten rahavirtojen kiertokulun 
yksityiskohtainen kuvaus. VATTAGE -mal-
lissa julkisen sektorin tuloja ja menoja sekä 
niiden välisen eron vaikutuksia valtion vel-
kaan on tarkasteltu erikseen koskien kol-
mea eri julkista alasektoria; keskushallintoa, 
paikallishallintoa ja sosiaaliturvarahastoja. 
VERM -mallia varten vastaavat tiedot on las-
kettu erikseen koskien jokaista maakuntaa 
niin, että sektoreiden ja alueiden väliset tran-
saktiot tulee huomioitua.

Koska tuotantoa kuitenkin tarkastellaan 
yksityiskohtaisen toimialarakenteen avulla, 
ja koska julkisten tuotteiden tuotanto keskit-
tyy pääasiassa muutamille toimialoille (esi-
merkiksi terveydenhuoltopalvelut ja sosiaa-
liturvapalvelut) on suurin osa julkisten pal-
velujen tuotannosta helposti identifioitavissa 
tarkastelemalla panos-tuotostaulujen toimi-
alarakennetta.

Muun maailman osalta VATTAGE-mal-
li rajoittuu tarkastelemaan vientiä ja tuon-
tia EU-maihin ja EU:n ulkopuoliseen maa-
ilmaan. Ulkomaankaupan lisäksi tietokan-
ta käsittää maksutaseen. Sekä kotitalouksi-
en että julkisen sektorin vaateet ja vastuut ul-
komaille on mallinnettu eksplisiittisesti, sa-
moin ulkomaisten omistukset Suomessa. Fi-
nanssi-investoinnit eivät ole mallin kannalta 
keskeinen kiinnostuksen kohde, mutta niil-
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lä on merkitystä hyvinvointivaikutusten ar-
vioinnissa, jos esimerkiksi osa suomalaisyri-
tyksiä koskevista vaikutuksista valuu ulko-
maille.

Mallien dynamiikkaan liittyy kaksi kes-
keistä piirrettä. Ensimmäinen näistä koskee 
investointeja fyysiseen pääomaan ja arvopa-
pereihin, toinen puolestaan palkkojen mää-
räytymistä. Investoinnit jakautuvat toimialo-
jen välillä pääoman odotetussa tuotossa ta-
pahtuvien muutosten mukaisesti. Odotuk-
sien sopeutumisen voidaan joko olettaa ole-
van hidasta tai sitten malli voidaan ratkaista 
rationaalisin odotuksin. Rahoitusvaateilla on 
siinä mielessä tärkeä osa mallin dynamiikas-
sa, että ne kuvaavat talouden eri sektorien ja 
koko kansantalouden varallisuuden kehitys-
tä. Palkkojen osalta malli mahdollistaa useita 
eri lähestymistapoja, joista yksi olettaa reaa-
lipalkkajäykkyyden yli ajan. Reaalipalkkojen 
sopeutumisvauhti onkin yksi keskeisiä ta-
louden sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
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Liite 7  Myytit 

Tässä liitteessä on lueteltu myytit, joihin olemme törmänneet selvitystyömme aikana.  
Taulukossa on esitetty myytti ja sen jälkeen on esitetty, miten asia todellisuudessa on. 

Myytti Todellisuus

Suomea puolustetaan  
varuskunnista käsin.

Varuskunnat ovat koulutuskeskuksia, joissa sodan ajan joukko-
ja koulutetaan. Varuskunnan sijainnilla ei ole  juuri merkitystä 
poikkeusolojen tehtävän kannalta. 

Asevelvollisuus on turha, koska 
Suomea ei enää koskaan uhkaa 
kukaan sotilaallisesti. 

Suomea ei nähtävissä olevassa tulevaisuudessa uhkaa kukaan. 
Emme voi tietää millainen maailma on 20 vuoden kuluttua. 
Jos puolustuskyky ajetaan alas, ei sen ylösnostaminen ole 
mahdollista muutamassa vuodessa. Puolustuskykyä on 
pidettävä yllä jatkuvasti.

Asevelvollisuusjärjestelmä ei 
tuota riittävää suorituskykyä 
Suomen puolustamiseen ja 
kansainväliseen sotilaalliseen 
kriisinhallintaan.

Asevelvollisuus on hyvä järjestelmä Suomen puolustukseen tar-
koitettujen joukkojen kouluttamiseen.Kansainvälisessä kriisin-
hallinnassa suomalaiset ovat saaneet osakseen kiitosta ja ihailua 
asenteestaan ja ammattitaidostaan. Asevelvollisuus mahdollis-
taa siviilissä hankitun erityisosaamisen hyödyntämisen reservin 
tehtävissä.

Ammattiarmeija tulisi 
halvemmaksi kuin 
asevelvollisuusarmeija.

Jo 60 000 sotilaan ammattiarmeijan pelkkiin henkilöstökului-
hin tarvitaan noin 1,5 mrd euroa lisää rahaapuolustusbudjettiin. 
Kokonaiskustannuksiltaan 60 000 sotilaan ammattiarmeija olisi 
lähes 4 miljardia euroa kalliimpi kuin nykyinen asevelvollisuus-
armeija. Asevelvollisuus on kustannustehokas. Suuren reservin 
kouluttamiseksi asevelvollisuusarmeija on Suomelle ainoa mah-
dollisuus.

Mies, rynnäkkökivääri ja kypärä 
riittävät Suomen puolustamiseen.

Kaikkien sodan ajan varalle suunniteltujen joukkojen sotava-
rustuksen on oltava tehtävään nähden riittävä.Rynnäkkökivääri 
ja ase eivät ole nykyaikaisessa sodassa riittäviä välineitä taistelu-
kentällä menestymiseen.

Varusmiespalveluksessa 
huudetaan ja simputetaan.

Johtamisessa keskeistä ovat esimerkin näyttäminen, asioiden 
perustelu ja alaisen inhimillinen kohtelu. Jos epäasiallista käyt-
täytymistä esiintyy, siihen puututaan. Epäasiallinen käyttäyty-
minen ja simputus ovat kiellettyjä.  
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Myytti Todellisuus

Varusmiehet leikkivät 
terveydellään (muun muassa 
pakkasessa pidetään sulkeisia 
alushoususillaan).

Koulutuksen perusvaatimus on turvallisuus. Mikään tekijä ei 
ole puolustusvoimien ohjeistuksen mukaan turvallisuutta tär-
keämpää. Varusmiehille opetetaan oikea pukeutuminen. Sul-
keisjärjestysharjoituksia pidetään maastopuvussa, johon kuulu-
vat takki, housut, lakki ja kengät.

Varusmiespalveluksessa mikään  
ei ole muuttunut 20 vuoteen.

Varusmiespalvelus on merkittävästi uudistunut vuoden 1998 
jälkeen, jolloin siirryttiin nykyiseen joukkotuotantojärjestel-
mään. Kaikki varusmieskoulusta säätelevät normit on vastikään 
uusittu ja niitä uusitaan säännöllisesti tarpeen mukaan.

Varusmiespalvelusta voidaan 
suorituskyvyn kärsimättä 
huomattavasti lyhentää. 

Varusmiespalvelus on tiivis opetuspaketti. Jokaiselle opetusta-
pahtumalle on tarkat läpivientisuunnitelmat ja aikalaskelmat. 
Palvelusajan merkittävä lyhentäminen heikentää sodan ajan 
suorituskykyä. 

Varusmiehiä koulutetaan ilman 
järkevää tietoa kokonaisuudesta  
ja ilman tarveharkintaa. 

Sodan ajan joukon henkilöstötarpeet on tarkasti suunniteltu. 
Jokaiseen miehistötehtävään valitaan sopiva henkilö peruskou-
lutuskauden jälkeen. Tämän jälkeen hän saa tehtävän mukaisen 
erikoiskoulutuksen. Sodan ajan joukko muodostetaan joukko-
koulutuskaudella ja tässä kokoonpanossa harjoitellaan varus-
miespalveluksen loppuaika. Samassa kokoonpanossa joukko 
siirretään reserviin. 

Varusmiesjohtajakoulutuksessa  
ei oteta yksilöä huomioon. 
Tämän takia suomalaiset 
esimiehet ovat huonoja 
(huudetaan ja räyhätään).

Johtajakoulutus perustuu muun muassa luottamuksen raken-
tamiselle ja alaisen kunnioittamiselle. Varusmiesjohtajat ope-
tetaan ottamaan vastaan palautetta, oppimaan palautteesta ja 
kehittämään vuorovaikutteisesti omaa johtamistoimintaansa. 
Epäasiallinen käytös on kiellettyä. Jos ylilyöntejä tapahtuu, esi-
miesten tulee puuttua niihin. 

Varusmiespalveluksessa ei ole 
tasoittain nousevia kursseja, 
kaikki on yhtä massaa.

Koulutus etenee peruskoulutuksesta erikoiskoulutukseen. Vas-
taavasti johtajien koulutus etenee ryhmän johtamisesta joukku-
een/jaoksen johtamiseen. Erikoiskoulutuksen jälkeen tehtäviä 
harjoitellaan sodan ajan kokoonpanossa osana isompaa jouk-
koa.

Varusmiehet ovat tyytymättömiä 
varusmiespalvelukseensa.

Varusmiehille pidetään ennen kotiutumista loppukysely, jossa 
kysytään laajasti heidän kokemuksiaan ja mielipiteitään.  Valta-
osa on tyytyväinen varusmiespalvelukseensa.

Siviilipalvelukseen hakeutuneiden 
määrä on kasvanut.

Siviilipalvelukseen hakeutuneiden määrä on ollut 1990-luvun 
alkuvuosista alkaen noin 7 % miespuolisesta ikäluokasta, eikä 
määrässä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
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Valtion ylin johto ja poliittiset vaikuttajat

Tasavallan presidentti Tarja Halonen

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö

Pääministeri, keskustan puheenjohtaja,  
Matti Vanhanen 

Valtiovarainministeri, kokoomuksen 
puheenjohtaja, Jyrki Katainen

Puolustusministeri Jyri Häkämies

Työministeri, vihreiden puheenjohtaja,  
Anni Sinnemäki

Peruspalveluministeri Paula Risikko

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen

Virkamiesjohto ja asiantuntijat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
erikoistutkija Pilvikki Absetz

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
erikoistutkija Katja Borodulin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija 
Heikki Frilander

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri 
Antero Heloma

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö 
(31.12.2009 asti) kenraaliluutnantti Hannu 
Herranen

Puolustusvoimien komentopäällikkö 
prikaatikenraali Sakari Honkamaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja 
Sakari Karjalainen

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö  
kontra-amiraali Antero Karumaa

Rajavartiolaitoksen päällikkö 
kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen

Puolustusvoimien ylilääkäri 
lääkintäkenraalimajuri Pentti Kuronen

Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri  
Jarmo Lindberg

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
erikoistutkija Helena Miranda

Puolustusvoimien asessori Hanna Nordström

Maavoimien operaatiopäällikkö 
prikaatikenraali Veli-Pekka Parkatti

Pelastusylijohtaja Pentti Partanen

Puolustusvoimien suunnittelupäällikkö 
kenraalimajuri Mika Peltonen

Liite 8  Selvitystyön aikana tavatut henkilöt 
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Puolustusvoimain komentaja kenraali  
Ari Puheloinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
pääjohtaja Pekka Puska

Aalto-yliopiston vararehtori Martti Raevaara

Merivoimien komentaja vara-amiraali  
Juha Rannikko

Siviilipalveluskeskuksen johtaja  
Mikko Reijonen

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
kansliapäällikkö Harri Skog

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yksikön 
päällikkö Eija Stengård

Pääesikunnan oikeudellisen osaston 
apulaisosastopäällikkö Tuija Sundberg

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yksikön 
päällikkö Jaana Suvisaari

Naisten valmiusliiton puheenjohtaja  
Anneli Taina

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yksikön 
päällikkö Christoffer Tigerstedt

Sisäasiainministeriön poliisijohtaja  
Jorma Toivanen

Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri  
Pertti Torstila

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori 
kenraalimajuri Vesa Tynkkynen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osaston 
johtaja Antti Uutela

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos 
Birgitta Vuorinen

Selvitysryhmä on kokouksissaan kuullut 
seuraavia henkilöitä:

Yksikönjohtaja Juha Honkatukia, Valtion 
talouden tutkimuslaitos. Aihe: Kansantalous 

Komentajakapteeni Jyrki Kivelä, Pääesikunta. 
Aihe: Kutsunnat 

Everstiluutnantti Ahti Kurvinen, 
puolustusministeriö. Aihe: Kokemukset 
asevelvollisista Afganistanissa

Toimitusjohtaja Hannu Laakso, PMI Oy.  
Aihe: Maanpuolustustahto

Eversti Pertti Laatikainen, Pääesikunta.  
Aihe: Reservin koulutus

Professori Jukka Leskinen, 
Maanpuolustuskorkeakoulu. Aihe: 
Varusmiesten alkukysely ja loppukysely

Tutkija Liisa Myyry, Helsingin Yliopisto.  
Aihe: Maanpuolustustahto

Yliluutnantti Juha Mäkinen, Porin Prikaati. 
Aihe: Asevelvolliset ja kriisinhallinta

Kersantti Martti Nikunoja, Porin Prikaati. 
Aihe: Asevelvolliset ja kriisinhallinta

Eversti Eero Pyötsiä, Porin Prikaati.  
Aihe: Kansainvälinen koulutus
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Asevelvollisuus
Koko miespuolisen palveluskelpoisen ikä-
luokan kouluttamiseen pyritään jo nyky-
mallissa. Asevelvollisuuslain uudistuksessa 
(1438/2007) ja sen myöhemmässä muu-
toksessa (147/2010) korostettiin palvelus-
turvallisuuden merkitystä palveluskelpoi-
suutta arvioitaessa. Myös siviilipalveluslaki 
(1446/2007) uudistettiin 1.1.2008 lukien. Se-
kin pyrittiin laatimaan linjassa asevelvolli-
suuslain uudistamisen kanssa palveluskel-
poisuutta korostaen.

Yhdeksän kuukauden palvelusajasta luo-
puminen on oikeudellisesti ongelmatonta 
asevelvollisuuslain palvelusaikaa koskevan 
sääntelyn muuttamisella (AsevL 37 ja 41 §). 
Kyse on tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. 
Johdonmukaisuussyistä edellyttäisi myös 43 
§:n muutosta (henkilökohtaisista lomista jä-
tettäisiin vaihtoehto 12 päivää pois).

Kouluttajien kohdentaminen perusyksi-
köihin ei edellytä säädösmuutoksia, jos uu-
sia virkoja ei perusteta uusin kelpoisuuseh-
doin. Toteuttamistapana esitetty puolustus-
voimien hallintojärjestelmän keventäminen 
voi aiheuttaa muutostarpeita puolustusvoi-
mista annettuun lakiin, erityisesti sen 3 lu-
kuun (puolustusvoimien organisaatio ja hal-
linto), jos esimerkiksi hallinnon tasoja vä-
hennetään. Lisäksi joukko-osastojen sisäl-
lä tehtävällä hallinnon keventämisellä saat-
taisi olla seurannaisvaikutuksia esimerkik-
si sotilaskurinpitojärjestelmään (mahdolliset 

muutostarpeet sotilaskurinpitolakiin, kurin-
pitotoimivallan jakaantuminen joukko-osas-
ton sisällä).

Varusmiespalvelusajan lyhentäminen 
onnistuu lakiteknisesti asevelvollisuuslakia 
muuttamalla (37 ja 41 §), mutta se avaa to-
dennäköisesti myös keskustelun siviilipal-
velusajan lyhentämisestä. Lisäksi asevelvol-
lisuuslaissa tulee harkittavaksi henkilökoh-
taisten lomien määrän oikeellisuus suhteessa 
lyhennettyyn palvelusaikaan (43 §), samoin 
kuntoisuuslomien maksimimäärään (45 §) 
puuttuminen.

Kertausharjoitusvuorokausien maksimi-
määrien muutos edellyttää muutosta asevel-
vollisuuslain 50 §:ään. Saapumiserien vuosit-
taista määrää voidaan muuttaa muuttamalla 
puolustusministeriön asetusta yleisistä pal-
velukseenastumispäivistä.

Varusmiesten erityisosaamisen hyödyn-
tämiseen pyritään myös nykysäännöksillä, 
jotka mahdollistavat tietojen rekisteröinnin 
ja ylläpidon. Koulutuksen muutos ei edel-
lyttäne lainsäädäntömuutosta, mikäli reser-
viupseerikoulutus toteutetaan kuten lääkin-
täreserviupseerikurssi nykyisin ja yhdenver-
taisuudesta huolehditaan.

Internet-pohjaisen tietojärjestelmän käyt-
töönotto saattaa vaatia sen ottamista huomi-
oon henkilörekisterilainsäädännön puolella. 
Toisaalta PLM on jo käynnistänyt hankkeen 
henkilötietojen käsittelemistä puolustusmi-
nisteriön hallinnonalalla koskevien säännös-

Liite 9   Toimenpidesuositusten oikeudellisia vaikutuksia

Olemme alustavasti tarkastelleet, mitä oikeudellisia vaikutuksia esittä-
millämme toimenpidesuosituksilla olisi. Nämä alustavat vaikutukset on 
koottu tähän liitteeseen.
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ten kokoamisesta yhteen säädökseen. Joka 
tapauksessa muun muassa tietojärjestelmän 
sisältö, tietojen luovuttaminen, mahdollinen 
rekisterien yhdistäminen vaikuttavat siihen, 
tarvitaanko uusia lainsäännöksiä. Tietotur-
va on myös merkittävä kysymys. Mikäli tar-
koitus on käyttää asevelvollisen itsensä tie-
tojärjestelmän kautta antamaa tietoa palve-
lukseen määräämisen tai koulutukseen mää-
räämisen perustana, tämä lienee mahdollista 
ainakin miehistön erityistehtävien osalta jo 
nykyisen lain 28 ja 38 §:n mukaan. 

Henkilön ulkomailla asumiseen liitty-
vä vapauttamisperusteiden muutos olisi jat-
koa jo edellisessä muutoksessa käynnistetyl-
le vapauttamisperusteiden laajentamiselle ja 
edellyttäisi asevelvollisuuslain 7 luvun laa-
jentamista koskemaan myös henkilöitä, jot-
ka ovat pelkästään Suomen kansalaisia. Ny-
kyisin 7 luvun vapauttamisperusteet koske-
vat vain henkilöitä, joilla on Suomen kansa-
laisuuden lisäksi toisen valtion kansalaisuus.

Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän 
perustaminen ei edellytä säädösmuutoksia. 
Työryhmän perustaminen olisi kuitenkin 
myös hyvän lainvalmistelun näkökulmasta 
erittäin perusteltua jo senkin arvioimiseksi 
miten edellinen muutos on käytännössä vai-
kuttanut. Seuranta ja sen perusteella tehtävät 
johtopäätökset edesauttaisivat todennäköi-
sesti myös edellisessä muutoksessa tavoitel-
tujen vaikutusten saavuttamista.

Varusmiehen suora siirtyminen siviilipal-
velukseen vaatii säännöksen sekä asevelvolli-
suuslakiin että siviilipalveluslakiin ja riittävi-
en resurssien varmistamisen vastaanottaval-
le taholle. Muutosta edellyttäisivät lisäksi ko-
tiuttamista koskeva asevelvollisuuslain 60 § 
3 momentti ja siviilipalveluslain 3 luku.

Naisten rooli
Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen 
liittyvillä suosituksilla ei ole lainsäädäntö-
muutoksia edellyttäviä vaikutuksia, pois 
lukien yhteiset kutsunnat miesten kanssa. 
Yhteiset kutsunnat ja kutsunnan /valintati-
laisuuden kesto (mikäli useita päiviä) edel-
lyttänevät naisten vapaaehtoisesta asepalve-
luksesta annetun asetuksen tarkentamista ja 
sen täsmentämistä, tuleeko naisista kutsun-
nanalaisia ja miltä osin asevelvollisuuslain 
3 luvun mukaiset kutsunnanalaisen velvol-
lisuudet mahdollisesti koskevat vapaaehtoi-
sia naisia. 

Järjestely, jossa ilman lainmuutosta ase-
tuksen 1 §:n mukaisella Pääesikunnan mää-
räyksellä naisten valintatilaisuuden ajan-
kohdasta valintatilaisuus siirrettäisiin ikään 
kuin omaksi tilaisuudekseen ”kutsuntojen 
sisään”, vaikuttaa keinotekoiselta. Näin on 
etenkin kun todetaan, että kutsunnat ovat 
kuntakohtaiset, ja naisten valintatilaisuu-
det asetuksen ja puolustusvoimista anne-
tun lain siirtymäsäännöksen mukaan alue-
toimistokohtaiset.

Muiden viranomaisten tukeminen
Muiden viranomaisten toiminnan tukemi-
seksi suositelluilla toimilla ei ole vaikutuk-
sia lainsäädäntöön, pois lukien mahdolliset 
tietojen luovuttamista ja vastaanottamista 
koskevat uusien säännösten tarpeet viran-
omaisten välisen tiedonvälityksen paranta-
miseksi.
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Kutsuntajärjestelmä
Perustietojen kerääminen ennen sen vuo-
den alkua, jolloin henkilö täyttää 17 vuot-
ta, edellyttää asevelvollisuuslain 96 §:n 
muutosta. Samoin naisten tietojen saami-
nen väestötietojärjestelmästä ennen kuin he 
ovat oma-aloitteisesti hakeutuneet palveluk-
seen edellyttää asevelvollisuuslain 91 ja 96 
§:n täsmentämistä. Yhteystiedot täytynee in-
formoinnin kattavuuden varmistamiseksi 
hankkia nimenomaan väestötietolain 4 §:ssä 
tarkoitetuista tiedoista väestötietojärjestel-
mästä. Alaikäisten informointi ei ole kansain-
välisoikeudellisen lapsisotilaskiellon vastaista 
(kun on kysymys tiedottamisesta, ei värväyk-
sestä, ja informaatiossa käy ilmi, minkä ikäi-
senä voi astua palvelukseen), mutta vaatinee 
perustelua siltä osin kun tietoja kerätään mui-
den viranomaisten tietojärjestelmistä.

Siirtyminen ikäluokkakutsunnoista pal-
velukseenastumisvuosittain tapahtuvaan 
kuntakutsuntaan edellyttää muutosta kut-
suntoja koskevaan asevelvollisuuslain 3 lu-
kuun ja palvelukseen määräämistä koske-
vaan 4 lukuun (erityisesti 28 §). Lisäksi eh-
dotus edellyttää sen sääntelemistä, milloin 
viimeistään kutsunnanalaisen on osallistut-
tava kutsuntaan. Samoin pelkästään tietojär-
jestelmäkyselyn ja lääkärintodistuksen pe-
rusteella palvelukseen määrääminen edellyt-
tää muutosta läsnäolovelvollisuutta kutsun-
nassa koskevaan asevelvollisuuslain 16 §:n 
säännökseen.

Vapaaehtoisten 18-vuotiaiden palveluk-
seen astumisen mahdollistaminen edellyt-
tää ennen 1.1.2008 lainmuutosta voimassa 
olleen sääntelyn kaltaisen mahdollisuuden 
palauttamista asevelvollisuuslakiin (4 luku 
palvelukseen määrääminen), siten että muu-
toinkin kuin erikoisjoukkohaun perusteella 

on mahdollista määrätä asevelvollinen pal-
velukseen ennen kutsuntaa.

Kutsuntojen käytön kansalaisinfona pilo-
toinnin mahdolliset oikeudelliset vaikutuk-
set riippuvat toteutustavasta ja intensiteetis-
tä. Mikäli kysymys on eri yhteiskunnallisten 
sidosryhmien kutsumisesta nykyistä laajem-
min seuraamaan kutsuntojen yleistä osuutta, 
asia ei edellytä lainsäädäntöä.

Varusmieskoulutuksen perusyksiköissä 
noudatettavan viikko-ohjelman uudistami-
nen ei edellytä laintasoista säätelyä.

Varusmiespalvelus

Kyselyt
Varusmiespalveluksen parantamiseen täh-
täävät suositukset eivät pääsääntöisesti edel-
lytä laintasoista sääntelyä.

Joukko-osastoihin luotavat motivointi- ja 
palkitsemismallit saattavat joiltain osin edel-
lyttää muutosta lainsäädäntöön (esim. kun-
toisuuslomista on säädetty asevelvollisuus-
laissa). Myös yhdenvertaisuusnäkökohdat 
tulee ottaa kokeiluvaiheessa huomioon.

Syrjäytymisvaarassa olevien selvittämi-
nen saattaa edellyttää lainsäädäntöä, mikäli 
kartoitus ei ole puhtaasti suostumukseen pe-
rustuvaa.  Suostumuksen tulisi kattaa myös 
tietojen edelleen luovuttaminen työvoima-
poliittisiin tarkoituksiin. Toisena vaihtoeh-
tona on asevelvollisrekisterin tietosisältöä 
koskevan (AsevL 94 §) säännöksen laajenta-
minen ja luovuttamisoikeuden kirjaaminen 
asevelvollisuuslain 97 §:ään. Vastaavasti oi-
keus saada tietoja asevelvollisrekisteristä tu-
lisi kirjata myös tietoja vastaanottavan viran-
omaisen (esimerkiksi työhallinto, opetushal-
linto) lainsäädäntöön.
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Taloudelliset edut
Verohelpotukset edellyttävät sääntelyä ve-
rolainsäädäntöön. Vaihtoehtoisia toteutta-
mistapoja voisivat olla esimerkiksi varus-
miespalvelukseen perustuvan määräaikaisen 
vähennysoikeuden lisääminen tuloverola-
kiin tai viittaussäännöksellä tuloveroasteik-
kolakiin.

Eläkkeen kertyminen varusmiespalve-
lusajalta edellyttäisi muutoksia eläkelain-
säädäntöön. Varusmiespalvelusaika tu-
lisi lisätä esimerkiksi työntekijän eläke-
lain (395/2006) 74 §:ään, yrittäjän eläke-
lain (1272/2006) 68 §:ään, merimieseläke-
lain (1290/2006) 80 §:ään, valtion eläkelain 
(1295/2006) 62 §:ään ja kunnallisen eläke-
lain 52 §:ään (713/2004).

Asevelvollisten lomamatkojen maksutto-
muus edellyttäisi asevelvollisuuslain muu-
tosta. Tällä hetkellä maksuttomia lomamat-
koja koskevaa sääntelyä on asevelvollisuus-
lain 104 §:ssä ja puolustusministeriön ase-
tuksessa asevelvollisuuslaissa ja terveyden-
huollon järjestämisestä puolustusvoimis-
sa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista 
(1444/2007, 8-9 §).

Isyysvapaan pituudesta on säädetty ase-
velvollisuuslain 44 §:ssä. Pidentämises-
tä 18 vuorokauteen oli keskustelua jo lain 
1438/2007 eduskuntakäsittelyn aikana.

Opintoedut
Opintoetuihin liittyvät suositukset vaativat 
mahdollisia säädöstäsmennyksiä vain siltä 
osin kuin kyse on oppilaitosten valintako-
keiden ajankohdasta. Nykyinen järjestelmä 
perustuu lakiin opiskelijavalintarekisteristä 
ja ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1999) 
ja yliopistolain 36 §:ään. Yliopistoista anne-
tun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) ja 
ammattikorkeakoulujen yhteishausta anne-
tun asetuksen (1044/2009) mukaan (molem-
mat voimassa 1.1.2010 alkaen) opetusminis-
teriö vahvistaa yhteishaussa noudatettavat 
aikataulut.

Varusmiesjohtajien opinto-oikeudes-
ta Maanpuolustuskorkeakoulussa voisi to-
teuttamistavasta riippuen olla tarpeen sää-
tää Maanpuolustuskorkeakoulusta annetus-
sa laissa, ainakin jos kyseessä olisi subjektii-
vinen oikeus. 

Hyväksiluettavuusehtojen osalta tode-
taan, että nykyisin valtioneuvoston asetusten 
tasolla on esimerkiksi yliopistojen ja ammat-
tikorkeakoulujen osalta määritelty, että opis-
kelija saa tutkintoa suorittaessaan oppilai-
toksen päätöksen mukaan lukea hyväkseen 
muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa kor-
keakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa 
suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkin-
toon kuuluvia opintoja muilla samantasoi-
silla opinnoilla. Opiskelija saa oppilaitok-
sen päätöksen mukaan lukea hyväkseen sekä 
korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös 
muulla tavoin osoitetulla osaamisella. Op-
pilaitoksilla on autonomiansa puitteissa siis 
varsin laaja harkintavalta, jonka rajoittami-
nen tai yhdenmukaistaminen esimerkiksi 
”muulla tavoin osoitetun osaamisen” osalta 
vaatinee lainsäädännön täsmentämistä.
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Vapaa-ajan toimintojen johtaminen 
Varusmiehen vastuuta vapaa-ajan toiminto-
jen johtamisesta tulee tarkastella asevelvolli-
suuslain palvelusta ja vapaa-aikaa koskevien 
säännösten valossa toteuttamistavan tarken-
tuessa. Riippuu mitä vastuuta on tarkoitettu 
annettavan, miten ammattisotilaan viimekä-
tinen valvontavelvollisuus toteutetaan ja mi-
ten varusmiehille jää omaa vapaa-aikaa va-
paa-ajan toiminnan johtamisen lisäksi. Muilta 
osin esitykset eivät vaikuta säädöksiin.

Reservin motivointi
Sijoitusaika-käsitteen lisäämistä asevelvol-
lisuuslakiin asevelvollisuusajan ja reser-
vin ja varareservin käsittelyn yhteyteen oli-
si tarpeen harkita. Toisaalta reserviläisten 
sijoittaminen on puhtaasti tarkoituksenmu-
kaisuusharkintaa, eikä reserviläisellä ole sub-
jektiivista oikeutta tiettyyn sijoitukseen tai 
sijoitusaikaan. Näin ollen ”sijoitusajan” tai 
”aktiivisen sijoitusajan” käsitteen määrittele-
minen lainsäädäntöä alemmalla tasolla jät-
täisi joustavuutta toimintaan.

Varausrekisteristä pitäisi myös olla sään-
nökset, joiden paikka olisi asevelvollisuus-
laissa, mikäli rekisteri tulisi asevelvollisre-
kisterin yhteyteen (91 §). Mikäli rekisteri 
olisi kokonaan uusi, tulisi harkittavaksi uu-
den lain säätäminen. Tietoja muiden viran-
omaisten ja elinkeinoelämän poikkeusolojen 
tehtävistä on henkilösidonnaisena jo asevel-
vollisuuslain 84 ja 89 §:n vuoksi asevelvollis-
rekisterissä. Jos rekisteri olisi tehtäväpohjai-
nen, myös muut lainsäädännölliset toteutta-
misratkaisut tulevat kyseeseen (esimerkiksi 
sisäasiainhallinnon alan rekisteriksi, mikä-
li pääpaino olisi kuntien tehtävien varausten 
kokoamisella yhteen).

Syrjäytymisen ehkäiseminen
Aikalisämallin tapaisen mallin vieminen 
kaikkiin kuntiin (mahdollisesti vastoin kun-
nan toimielinten tahtoa) edellyttänee kun-
nallinen itsehallinto huomioon ottaen lain-
säädäntöä, sillä esityksellä luotaisiin kunnille 
velvollisuuksia. Tähän asti kuntien osallistu-
minen on perustunut kuntakohtaisiin pää-
töksiin.

Kotiuttamisrahan palauttamisesta on sää-
dettävä lailla. Vaihtoehtona on sääntelyn si-
joittaminen asevelvollisuuslain etuuksia kä-
sittelevään 11 lukuun, tai sotilasavustuslakiin 
tai kokonaan uuden lain laatiminen. Säänte-
lyn paikkaan vaikuttanee myös, minkä hal-
linnonalan budjettiin määräraha varataan. 
Aiemmin kotiuttamisrahaa koskeva sääntely 
on kuulunut sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalalle, mikä olisi luonteva paikka 
ottaen huomioon se, ettei kysymys olisi pal-
velusaikaisesta, vaan välittömästi palveluk-
sen päättymiseen liittyvästä etuudesta.

Palautejärjestelmän luominen tiedon vä-
littämiseksi erityishuomioita vaativista nuo-
rista on säänneltävä asevelvollisuuslain tai 
mahdollisen tulevan hallinnonalan henkilö-
rekisterilain säännöksissä.  Asevelvollisuus-
lain viimeaikaisilla uudistuksilla on jo huo-
mattavasti lisätty tiedonvaihtoa mm. kutsun-
toihin liittyen ja tehty se mahdolliseksi suo-
raan lääkärien välillä. Tietojenvaihdon laa-
jentaminen on jo tähän mennessä herättänyt 
paljon vastusta, joten edelleen laajentaminen 
voi olla erittäin vaikeaa.
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Kansanterveys
Sotilaslääketieteen keskus on jo tehnyt mer-
kittäviä toimenpiteitä kutsuntalääkäreiden 
kouluttamisessa. Koulutuksessa voidaan käyt-
tää esimerkiksi internetin kautta jaettavaa 
koulutuspakettia tai verkkokurssia. Vapaaeh-
toisina nämä eivät edellytä lainsäädäntöä. 

Mikäli koulutus tai perehdytys halutaan 
pakolliseksi, edellyttää lain tasoista säänte-
lyä (esimerkiksi asevelvollisuuslain 14 ja 27 
§:ään maininta riittävästä koulutuksesta tai 
perehtyneisyydestä). Pakollinen perehdytys-
vaatimus edellyttänee myös siirtymäaikaa ja 
voi siitä huolimatta aiheuttaa ongelmia esi-
merkiksi lääkärin sairastuessa tai muissa yl-
lättävissä sijaistamistapauksissa.

KanTA:n kehittäminen edellyttänee lain 
tasoista sääntelyä. Tietojen vaihtoa on lisät-
ty viimeisissä asevelvollisuuslain muutoksis-
sa.  Erityisesti arkaluonteisten tietojen vaih-
to (esimerkiksi mielenterveystiedot) on he-
rättänyt vastustusta.

Muonituskeskusten rahoitustarve ja mah-
dolliset aukioloaikojen laajennukset tulisi 
ottaa huomioon Puolustusvoimien Ruoka-
huollon yhtiöittämisen yhteydessä siitä an-
nettavan lain valmistelussa.
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