
S T A K E S I N  R A P O R T T E J A  1 8  /  2 0 0 8

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut  PL 220, 00531 Helsinki 
puhelin: (09)  3967 2190, (09)  3967 2308 (automaatti) 

faksi: (09)  3967 2450 • Internet: www.stakes.fi

eIJA sTeNGÅRD, kAIJA APPeLQVIsT-sCHMIDLeCHNeR, 

MAILA uPANNe, kAI PARkkOLA, MARkus HeNRIkssON

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen 

Varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneiden miesten elämäntilanne 

ja psykososiaalinen hyvinvointi



© Kirjoittajat ja Stakes

Taitto: Christine Strid

ISBN 978-951-33-2166-6 (nid.)
ISSN 1236-0740 (nid.)
ISBN 978-951-33-2167-3 (PDF)
ISSN 1795-8210 (PDF)

Stakes, Helsinki 2008

Valopaino Oy
Helsinki 2008



�

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen

Stakes, Raportteja 18/2008

Esipuhe

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen on tutkimus- ja kehittämishanke, jota on toteutettu vuosina 
2004–2008 laaja-alaisessa yhteistyössä Stakesin, puolustusvoimien, työministeriön ja osallistu-
neiden kuntien kanssa. Hankkeen käynnisti huoli syrjäytymisvaarassa olevista nuorista miehistä 
ja tahto edistää nuorten miesten psykososiaalista hyvinvointia. Hankkeen tavoitteiksi asetettiin 
nuorille miehille soveltuvien psykososiaalisten tukitoimien kehittäminen sekä niiden tarkoi-
tuksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden tutkiminen. Lisäksi kehitettiin toimintamalleja palvelun 
organisoimiseksi. 

Tässä hankkeen ensimmäisessä raportissa verrataan varusmies- tai siviilipalveluksen ulko-
puolelle jääneiden miesten psykososiaalista hyvinvointia palvelukseen määrättyjen hyvinvointiin. 
Tutkimuksen yksi tavoite oli saada riittävät perusteet hankkeessa kehitetyn intervention kohden-
tamiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankkeen toisessa raportissa julkaistaan tukipalvelun 
vaikuttavuutta koskevat tulokset. Lisäksi toimintamallin käytännön toteuttaminen julkaistaan 
käsikirjana. 

Hankkeen tutkimus- ja kehittämistyöhön sitoutui suuri joukko ihmisiä, joista jokainen on 
antanut arvokkaan panoksen työn eteenpäin viemisessä. Hanke ei olisi koskaan käynnistynyt ilman 
puolustusvoimien myönteistä suhtautumista ja aktiivista yhteistyötä. Haluammekin lausua läm-
pimät kiitokset pääesikunnalle, Helsingin sotilasläänin esikunnalle, tutkimukseen osallistuneiden 
joukko-osastojen sosiaalikuraattoreilla ja terveysasemien henkilöstölle sekä Sotilaslääketieteen 
Keskukselle erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä. Työministeriö ja Lapinjärven koulutuskeskus 
mahdollistivat myös siviilipalveluksen keskeyttävien osallistumisen tutkimukseen, mistä heille 
kiitokset. Hankkeen suunnitteluryhmä vastasi ansiokkaasti aineiston keruun suunnittelusta ja 
mahdollisti näin keskeisen työvaiheen onnistuneen toteutuksen. Ohjausryhmä on koko hankkeen 
ajan ohjannut ja tukenut toiminnan toteuttamista. 

Hankkeen aineisto kerättiin Helsingin sotilasläänin kutsunnoissa Helsingissä ja Vantaalla. 
Kiitämme kaikkia kutsuntojen toteuttamiseen osallistuneita erinomaisesta yhteistyöstä. Hel-
singin ja Vantaan kaupungit tarjosivat hankkeen käyttöön 19 projektiohjaajan työnpanoksen. 
Ohjaajat osallistuivat oman työnsä ohella miesten rekrytointiin tutkimukseen ja tukiohjelman 
käytännön toteuttamiseen. Ilman projektiohjaajien innostunutta ja huolellista työtä tutkimuk-
sen toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista. Kiitämme myös projektissa työskennelleitä Tanja 
Haarakangasta, Juha Ahosta, Lea Söderblomia ja Jaakko Harkkoa huolellisesti tehdystä työstä 
aineiston keruuvaiheessa.

Hanke on rahoitettu Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sotilaslääketieteen Keskuksen myön-
tämillä määrärahoilla.
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Tiivistelmä

Eija Stengård, Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Maila Upanne, Kai Parkkola, Markus Henriksson. 
Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen. Varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneiden 
miesten elämäntilanne ja psykososiaalinen hyvinvointi. Stakes, Raportteja 18/2008. 96 sivua, 
hinta 20 €. Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2166-6

Vuosi-ikäluokasta noin viidennes eli noin 6 600 nuorta miestä koko maassa ei suorita varus-
miespalvelusta. Kutsunnoissa joka kymmenes vapautetaan palveluksesta joko kokonaan tai 
määräajaksi, noin puolet heistä mielenterveydellisistä syistä. Jo aloitetun varusmiespalveluksen 
keskeyttää niin ikään joka kymmenes, heistä noin puolet mielenterveydellisistä syistä. Palveluksen 
ulkopuolelle jääneiden psykososiaaliset ongelmat eivät ole jääneet viranomaisilta huomaamatta. 
Ongelmana tämän ryhmän kohdalla on ollut se, että mikään taho ei ole tuntunut olevan vastuussa 
näistä miehistä ryhmätasolla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, muodostavatko 
palveluksen ulkopuolelle jääneet miehet riskiryhmän, joka on yhteiskunnan tarjoaman tuen 
tarpeessa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, onko palveluksen ulkopuolelle jääminen osuva ja 
tarkoituksenmukainen kriteeri Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -hankkeessa kehitettyyn 
tukiohjelmaan ohjaamiselle. 

Tutkimukseen osallistui vuosina 2004–2005 yhteensä 356 varusmiespalveluksen tai sivii-
lipalvelun ulkopuolelle jäänyttä sekä 440 palvelukseen määrättyä nuorta miestä Helsingistä ja 
Vantaalta. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla ja rekisteritietoja hyödyntämällä. 

Varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneet miehet erosivat taustoiltaan, elämän-
tavoiltaan ja -tilanteeltaan sekä psykososiaaliselta hyvinvoinniltaan merkitsevästi palvelukseen 
määrätyistä miehistä. Palveluksen ulkopuolelle jääneet miehet olivat jo lapsuusajan elinolojen 
suhteen lähtökohtaisesti palvelukseen määrättyjä miehiä heikommassa asemassa. Aikuisikään 
päästyään heidän tielleen oli kasautunut palvelukseen määrättyjä enemmän erilaisia psyykkisiä ja 
sosiaalisia ongelmia: päihteiden ongelmakäyttöä, taloudellisia ongelmia, työttömyyttä, asunnot-
tomuutta ja psyykkistä oireilua. Myös terveyskäyttäytyminen oli heikompaa kuin palvelukseen 
määrätyillä. Palveluksen ulkopuolelle jääneille miehille ominainen piirre oli ongelmien kasautu-
minen. Heillä oli tämän lisäksi vähemmän epäsuotuisalta kehitykseltä suojaavia tekijöitä, kuten 
itseluottamusta, sosiaalista tukea sekä kodin ulkopuolista harrastustoimintaa. 

Tutkimuksessa esiin tulleet erot palvelukseen määrättyjen ja ulkopuolelle jääneiden välillä 
antavat perustelun Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -hankkeessa kehitetylle toimintamallille. 
Ongelmien kasautuminen asettaa haasteen nuorille suunnattujen tukitoimien kehittämiselle. 
Ongelmien kasautuessa on nuorta pystyttävä tukemaan laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti, ei 
vain yhden tietyn oireen tai ongelmakäyttäytymisen kautta. Kutsunnat tarjoavat ainutlaatuisen 
väylän tavoittaa nuoret miehet viimeisen kerran kokonaisena ikäluokkana. Tätä nuoren ja yhteis-
kunnan kohtaamista tulisi käyttää hyväksi psykososiaalisen syrjäytymiskehityksen aktiivisessa 
ehkäisyssä.

Avainsanat: nuoret, miehet, psykososiaalinen hyvinvointi, elämäntilanne, varusmiespalvelus
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Sammandrag

Eija Stengård, Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Maila Upanne, Kai Parkkola, Markus Hen-
riksson. Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen. Varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle 
jääneiden miesten elämäntilanne ja psykososiaalinen hyvinvointi [Time Out! Livet på rätt spår. 
Livssituationen och det psykosociala välbefinnandet bland män som blivit utanför militär- och 
civiltjänstgöringen]. Stakes, Rapporter 18/2008. 96 sidor, pris 20 €. Helsingfors 2008. 
ISBN 978-951-33-2166-6

Av årets åldersklass fullgör cirka en femtedel, dvs. ungefär 6 600 unga män i hela landet, inte 
värnplikten. Vid uppbåden befrias var tionde från tjänstgöring helt eller för en viss tid, och cirka 
hälften av dem på grund av mentala orsaker. Av dem som påbörjat sin tjänstgöring avbryter var 
tionde. Också hälften av dem på grund av mentala orsaker. De psykosociala problemen bland 
dem som blivit utanför tjänstgöringen har inte gått myndigheterna obemärkt förbi. Problemet har 
varit att ingen instans har verkat ansvara för dessa män på gruppnivå. Syftet med denna studie 
var att utreda om de män som blivit utanför tjänstgöringen utgör en riskgrupp, som behöver stöd 
av samhället. Genom studien ville man utreda om det att man blivit utanför tjänstgöringen är ett 
träffande och adekvat kriterium för styrandet av det stödprogram som utvecklats inom projektet 
Time out! Livet på rätt spår.

Åren 2004–2005 deltog i studien för Helsingfors och Vandas del totalt 356 män som blivit 
utanför militär- eller civiltjänstgöringen samt 440 män som fått en inryckningsorder. Studiema-
terialet samlades in genom frågeformulär och registerdata. 

De män som blivit utanför militär- eller civiltjänstgöringen skiljde sig avsevärt i fråga om 
bakgrund, levnadsvanor, livssituation och psykosocialt välbefinnande från de män som fått en 
inryckningsorder. Männen som blivit utanför tjänstgöringen hade redan under barndomen haft 
sämre levnadsförhållanden än de män som fick en inryckningsorder. I vuxen ålder hade de som 
blivit utanför tjänstgöringen mer psykiska och sociala problem än de som fått en inryckningsor-
der: missbruk av alkohol och andra droger, ekonomiska problem, arbetslöshet, bostadslöshet och 
psykiska symtom. Också hälsobeteendet var svagare än hos dem som fått en inryckningsorder. 
Ett typiskt särdrag för de män som blivit utanför tjänstgöringen var att problemen ansamlades. 
Dessutom hade dessa män färre faktorer som skyddar mot en ogynnsam utveckling, eller med 
andra ord självförtroende, socialt stöd samt fritidsintressen utanför hemmet. 

De skillnader som framkom i studien mellan dem som fått en inryckningsorder och dem 
som blivit utanför tjänstgöringen stöder den verksamhetsmodell som utvecklats i projektet Time 
Out! Livet på rätt spår. Att problem ansamlas är ett incitament till att utveckla stödåtgärder som 
är inriktade på ungdomar. När problemen ansamlas måste man kunna stödja den unga personen 
på ett övergripande och helhetsinriktat sätt och inte bara via ett visst symtom eller problembe-
teende. Uppbåden erbjuder ett enastående tillfälle att nå de unga männen en sista gång som 
hel åldersklass. Detta möte mellan den unge mannen och samhället bör utnyttjas i det aktiva 
förebyggandet av psykosocial marginalisering.

Nyckelord: ungdomar, män, psykosocialt välbefinnande, livssituation, tjänstgöring
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Abstract

Eija Stengård, Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Maila Upanne, Kai Parkkola, Markus Henriksson. 
Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen. Varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneiden 
miesten elämäntilanne ja psykososiaalinen hyvinvointi [Time Out! Getting Life Back on Track. 
Life Situation and Psycho-social Well-being of Men Exempted from Military or Civilian Service]. 
STAKES, Reports 18/2008. pp. 96, price € 20. Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2166-6

Some 6 600 young men, or about one fifth of the annual age cohort at the national level, do not 
carry out military service. At the call-ups, one in ten are exempted from service totally or for a 
fixed period of time, approximately half of them on mental health grounds. Moreover, one in ten 
conscripts interrupt their military service, approximately half of them for mental health reasons.  
Authorities are aware of the psycho-social problems of those exempted from service.  The problem, 
however, is that it has been unclear who should take responsibility for these men as a group. The 
purpose of this study was to find out whether young men exempted from service constitute a 
risk group in need of public support. The purpose was also to find out whether the fact that a 
young man is exempted from service is an appropriate criterion for referring him to the support 
programme developed in the ‘Time Out! Getting Life Back on Track’ project. 

Between 2004 and 2005, the study involved a total of 356 men exempted from military or 
civilian service and 440 young men conscripted for service from Helsinki and Vantaa. The research 
data were collected using questionnaires and register data. 

Men exempted from military or civilian service differed significantly from conscripts in 
their background, living habits, life situations and psycho-social well-being. Compared with 
conscripts, they had already been in a more disadvantaged position with regard their childhood 
living conditions. At adult age, they had met with a greater number of mental and social problems 
than conscripts: substance abuse, economic problems, unemployment, homelessness and 
psychiatric symptoms. Their health behaviour was also poorer than among conscripts.  Young 
men exempted from service typically suffered from an accumulation of problems. Moreover, they 
had fewer protective factors against undesired development, such as self-reliance, social support 
and hobbies outside the home. 

The differences revealed by the study between conscripts and those exempted from service 
provide a justification for the action model developed in the ‘Time Out! Getting Life Back on 
Track’ project.  Accumulation of problems poses a challenge for the development of support 
interventions targeted at young people. When problems accumulate, it should be possible to 
support the young person comprehensively, rather than focussing on a single symptom or problem 
behaviour only. The call-ups offer an excellent opportunity to reach out to young men for the last 
time as a cohort. This encounter between young people and society should be actively made use 
of in the prevention of psycho-social exclusion. 

Keywords: adolescents, men, psycho-social well-being, life situation, military service
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JOHDANTO

Huoli suomalaisten nuorten hyvinvoinnista on viime vuosina ollut näkyvästi esillä, vaikka suu-
rin osa nuorisosta voikin hyvin. Valtakunnallisissa terveys- ja sosiaalipoliittisissa ohjelmissa on 
selkeästi painotettu toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäise-
miseksi (Opetusministeriö 2007, STM 2008, 2006, 2003, 2002 ja 2001, Sisäasianministeriö 2004). 
Huolta on aiheuttanut erityisesti nuorten miesten tilanne (esim. Kumpula ym. 2006, Järvinen & 
Vanttaja 2005). Nuorten miesten on todettu muodostavan niin terveyskäyttäytymisen, sosiaalis-
ten ongelmien kuin palveluihin hakeutumiseen kannalta haasteellisen ryhmän (Karvonen 2006, 
Gissler ym. 2006, Sourander ym. 2004).

Miesten psykososiaalisten ongelmien tunnistaminen riittävän ajoissa nousi haasteena esiin 
myös valtakunnallisen Itsemurhien ehkäisyprojektin (1986–1996) yhteydessä (Upanne ym. 1999). 
Puolustusvoimat todettiin ainutlaatuiseksi väyläksi tavoittaa suomalainen nuori mies. Yhteis-
työ puolustusvoimien kanssa toi esille, että nuorten miesten ongelmien kehittymisen kannalta 
tärkeimmän ryhmän muodostavat erityisesti varusmiespalveluksen ulkopuolelle jäävät nuoret 
miehet. Puolustusvoimissa asiaan oli kiinnitetty huomiota niin lääkintähuollossa, sosiaalisektorilla 
kuin kutsuntaviranomaistenkin keskuudessa. Vaikka varusmiespalveluksen ulkopuolelle jäävien 
miesten mahdolliset ongelmat tunnistettiinkin, ei tukitoimiin ryhtyminen ollut minkään tahon 
vastuulla (Upanne & Rautava 1996). Itsemurhien ehkäisyprojektin jälkeen toteutettu varusmies-
palveluksen keskeyttäneitä koskenut panssariprikaatissa syntynyt kehittämishanke ”Nuori mies, 
tartu elämääsi” (Sarkkola & Heiskanen 2002) nosti haasteen uudelleen esiin. 

Haasteeseen vastaamiseksi käynnistettiin vuonna 2004 Stakesin, puolustusvoimien, työ-
ministeriön sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä Time Out! Aikalisä! Elämä rai-
teilleen -hanke. Hankkeen tavoitteena oli kehittää nuorille miehille soveltuvia psykososiaalisia 
tukimuotoja, laatia toimintamalleja palvelun organisoimiseksi sekä tutkia kehitettyjen tukitoimien 
tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. Tavoitteeksi asetettiin myös, että toimintamalli otetaan 
käyttöön aikanaan koko maassa, mikäli malli osoittautuu toimivaksi. Hankkeen motiivi ei liity 
asevelvollisuuden suorittamiseen arvona sinänsä eikä hankkeessa oteta kantaa asevelvollisuus-
järjestelmään liittyviin kysymyksiin. 

Hankkeen arviointitutkimuksen avulla haluttiin ensinnäkin selvittää, muodostavatko palve-
luksen ulkopuolelle jääneet todella erityisen riskiryhmän, joka tarvitsee yhteiskunnan tukea. Tä-
män lisäksi tutkittiin hankkeessa kehitetyn intervention vaikuttavuutta. Vaikuttavuustutkimuksen 
tulokset julkaistaan erillisenä raporttina (Stengård ym. 2008). Varusmies- tai siviilipalveluksen 
ulkopuolelle jäävien hyvinvoinnista ei ole juurikaan tutkittua tietoa. Vaikka eri tutkimukset ovatkin 
antaneet viitteitä pahoinvoinnin kasautumisesta tälle ryhmälle, ei oletus palveluksen ulkopuolelle 
jäävistä erityisenä riskiryhmänä ole perustunut systemaattisesti kerättyyn tietoon. Aikaisemmat 
tutkimukset ovat useimmiten liittyneet varusmiespalveluksesta selviytymiseen sekä palveluksen 
keskeytymiseen ja sen ennakointiin (Parkkola 1999). 

Tämän raportin tarkoituksena on selvittää, eroavatko varusmies- tai siviilipalveluksen ulko-
puolelle jäävät miehet (palveluskelpoisuusluokka C, D tai E) palvelukseen määrätyistä miehistä 
(palveluskelpoisuusluokka A tai B) elämäntilanteeltaan, terveyskäyttäytymiseltään ja psykososiaa-
liselta hyvinvoinniltaan. Psykososiaalisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan tässä raportissa erilaisia 
psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä (esimerkiksi itseluottamus, psyykkinen 
oireilu, työtilanne, sosiaalinen tuki, harrastaminen). Nämä tekijät ovat hyvin usein yhteydessä 
niin terveyteen kuin terveyskäyttäytymiseenkin (Rintala 2000) sekä erityisesti nuorten miesten 
kohdalla varhaiseen kuolleisuuteen (Kumpula ym. 2006, Pensola & Martikainen 2004, Pensola 
2003). Tutkimuksessa haluttiin selvittää, onko palveluksen ulkopuolelle jääminen osuva ja tar-
koituksenmukainen kriteeri hankkeessa kehitettyyn tukiohjelmaan ohjaamiselle.
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NUORTEN MIESTEN PSYKOSOSIAALINEN HYVINVOINTI 

Nuoruus elämänvaiheena
Perinteisissä elämänkaariteorioissa nuoruus nähdään siirtymävaiheena lapsuudesta aikuisuuteen 
(Erikson 1980). Nuoruus jaetaan yleensä kolmeen eri jaksoon: varhais-, keski- ja myöhäisnuoruu-
teen tai varhaisaikuisuuteen (Erikson 1968). Myöhäisnuoruuden on katsottu alkavan 16 ikävuoden 
jälkeen. Päättymisajankohdan määrittely vaihtelee, sillä nuoruusajan pitkittyminen on tullut län-
simaissa yhä yleisemmäksi ilmiöksi. Esimerkiksi lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 
(Opetusministeriö 2007) nuoriksi luetaan kaikki alle 29-vuotiaat. Kainulaisen (2006) tutkimuksen 
mukaan suomalaisten elämä näyttää vakiintuvan pääosin 30 ikävuoteen tultaessa. 

Nuoruus on ajanjakso, jolle ovat tyypillisiä nopeat biologiset, psykologiset sekä sosiaaliset 
muutokset (Erikson 1980). Myöhäisnuoruuden vaiheeseen liittyy monia keskeisiä koko myö-
hempään elämään vaikuttavia muutoksia, kuten ammattiin valmistuminen, lapsuudenkodista 
irrottautuminen ja oman kodin perustaminen sekä siirtyminen työmarkkinoille (Aalberg & 
Siimes 2007). Vaihe edellyttää myös huomattavaa psyykkistä työstämistä: omien tavoitteiden 
ja päämäärien jäsentämistä ja sovittamista ympäristön odotuksiin, päätöksentekoa ja valintoja 
sekä aiempaa aktiivisempaa ja tietoisempaa otetta omasta elämästä (Rönkä 1994). Kyseessä on 
siis keskeinen siirtymäjakso, jonka aikana oman persoonallisuuden muovautumisen lisäksi kehi-
tetään omia sosiaalisia, koulutuksellisia ja ammatillisia taitoja. Nämä tekijät vaikuttavat yksilön 
sosiaalisen aseman muodostamiseen ja näin ollen myös hyvinvointiin ja kuolleisuuteen (Pensola 
2003, Pensola & Martikainen 2004, Huurre & Aro 2007).

Aikuistumisen vaihe on nykypäivänä pidentynyt sekä muuttunut entistä yksilöllisemmäksi 
ja epävakaammaksi. Nuoriin kohdistuu uudenlaisia paineita, jotka voivat vaikeuttaa aikuistu-
mista (Aalberg & Siimes 2007, Hoikkala 1992, Rönkä 1994). Käsitykset erilaisista tavoista ja 
elämänmalleista ovat tulleet sallitummiksi. Nuorilla on entistä enemmän vaihtoehtoja ja mahdol-
lisuuksia. Valitettavan usein nuoret jäävät vaihtoehtojensa ja valinnanvapautensa kanssa melko 
yksin. Yhteisöt eivät tue yksilöä ratkaisuissaan siinä määrin kuin aikaisemmin. Vaihtoehdot ja 
valinnanvapaus sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin sopeutuminen edellyttävät nuorilta riittävää 
elämänhallintaa. Koveneva kilpailu koulutus- ja työpaikoista vaatii puolestaan vankkaa koulutusta 
ja koulutushalukkuutta. Nuorten syrjäytymismahdollisuuksien nähdäänkin tämän kehityksen 
myötä lisääntyneen. (Jyrkämä 1986.) Toisaalta hyvä koulutuskaan ei enää takaa pysyvää työpaikkaa 
ja työurasta on tullut entistä epävakaampi määräaikaisuuksineen ja suhdanteista johtuvine irtisa-
noutumisineen. Usko koulutuksen merkitykseen työuran kannalta onkin menettänyt uusimman 
nuorisobarometrin mukaan asemaansa nuorten keskuudessa (Myllyniemi 2007).

Vaikka aikuistumisen vaiheeseen liittyy riskejä, joiden myötä lapsuuden ja nuoruuden vai-
keudet voivat siirtyä ja kärjistyä aikuisiän selviytymisongelmiksi, sisältää vaihe toisaalta myös 
valintatilanteita ja positiivisen kehityksen mahdollisuuksia (Rönkä 1994, Rönkä ym. 2002b). 
Suurimmalla osalla nuorista aikuistuminen onnistuukin ilman suuria ongelmia (Offer & Schonert-
Reichl 1992). Joskus nuoret kuitenkin ajautuvat epäsuotuisan kehityksen polulle tai aikuisuuteen 
siirtyminen ei syystä tai toisesta onnistu vaikeuksitta. Vaikeudet voivat näkyä niin psyykkisenä 
pahoinvointina kuin myös sosiaalisina ongelmina. 

Tytöt ja pojat kehittyvät eri tahtiin ja heidän ongelmansa ovat erilaisia (Aalberg & Siimes 
2007). Kulttuurista riippumatta tytöt kärsivät poikia enemmän ahdistuksesta ja masennuksesta, 
kun taas poikien ongelmat liittyvät yleisemmin tarkkaavaisuushäiriöihin, rikollisuuteen sekä 
aggressiiviseen ja epäsosiaaliseen käyttäytymiseen (Crijnen ym. 1999, Laukkanen ym. 2006, 
Aalto-Setälä & Marttunen 2007). 
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Miesten riskialtis nuoruus 
Maassamme on runsaasti tilasto- ja tutkimustietoa nuorten hyvinvointiin liittyen. Seurantatutki-
muksia on tehty 1980-luvun alusta alkaen. Nuorten terveyteen liittyviä toistettuja tutkimuksia ovat 
mm. Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen vuodesta 1977 lähtien toteuttama Nuorten 
terveystapatutkimus (NTTT) sekä Stakesin vuodesta 1995 lähtien toteuttama Kouluterveyskysely, 
jotka kohdistuvat alle 18-vuotiaisiin nuoriin. Nuorista aikuisista on tarjolla vähemmän tutkittua 
tietoa pitkinä aikasarjoina. Ajankohtaista tietoa nuorten aikuisten hyvinvoinnista tarjoavat esim. 
Kansanterveyslaitoksen toteuttamat Terveys 2000 -tutkimuksen yhteydessä toteutettu Terveys 2000 
-nuorisokysely (Koskinen ym. 2005) sekä vuonna 2006 toteutettu suomalaisten terveystapoja ja 
terveyttä koskeva laaja tutkimus (Helakorpi ym. 2007). Suomalaisia korkeakouluopiskelijoiden 
terveyttä on tutkittu vuonna 2000 (Kunttu & Huttunen 2001) ja lukiolaisten hyvinvointia vuonna 
2007 (Suomen Lukiolaisten Liitto 2008). Ajankohtaista tietoa nuorten arvoista ja tyytyväisyydestä 
elämään tarjoaa mm. uusin Nuorisobarometri (Myllyniemi 2007).

Suurin osa suomalaisista nuorista voi hyvin (Koskinen ym. 2005, Luopa ym. 2006, Helakorpi 
ym. 2007, Myllyniemi 2007). Uusimmassa nuorisobarometrissä (Myllyniemi 2007) 15–29-vuo-
tiaita nuoria pyydettiin antamaan kouluarvosana (4–10) tyytyväisyydelleen elämään ja sen eri 
osa-alueisiin. Nuoret osoittautuivat varsin tyytyväiseksi elämäänsä. Naiset kuvasivat tyytyväi-
syyttään arvosanalla 8,6 ja miehet arvosanalla 8,5. Kiitettävän arvosanan antoi yli puolet (55 %) 
vastanneista eikä osuus ole viime vuosina ainakaan laskenut. 

Suomalaiset lapset ja nuoret pärjäävät erinomaisesti myös länsimaisessa vertailussa sellaisissa 
hyvinvoinnin indikaattoreissa kuin terveys ja turvallisuus, koulutus tai materiaalinen hyvinvointi. 
Eräät riskikäyttäytymisen muodot, kuten tupakointi ja alkoholin käyttö ovat kuitenkin muita 
maita yleisempiä. Tämän lisäksi suomalaislasten ja -nuorten perhe- ja ystävyyssuhteet näyttävät 
olevan keskitasoa heikommalla tasolla maiden välisessä vertailussa. (Unicef 2007.) Pohjoismaisessa 
vertailussa suomalaiset lapset on todettu psykososiaalisen hyvinvoinnin suhteen kaikkein huo-
no-osaisimmiksi. Suomalaiset lapset eroavat ikäisistään ruotsalais- ja norjalaislapsista varsinkin 
minäkuvan sekä sosiaalisen integraation suhteen (Järventie 2007). 

Mihin perustuu huoli nimenomaan nuorista miehistä maassamme? Onko sukupuolten välillä 
eroa hyvinvoinnin eri osa-alueilla? Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan nuorten miesten psy-
kososiaalista hyvinvointia kuolleisuuteen, mielenterveyteen, terveyskäyttäytymiseen, päihteiden 
käyttöön sekä sosiaalisiin ongelmiin liittyen.

Kuolleisuus

Nuorten miesten kuolleisuus tapaturmiin ja väkivaltaan on Suomessa yli kolminkertainen verrat-
tuna nuorten naisten kuolleisuuteen (Kumpula ym. 2006). Luku on Euroopan Union keskitasoa 
korkeampi. Riskiryhmässä ovat erityisesti heikosti koulutetut ja työelämän ulkopuolelle jääneet 
miehet. Nuorten miesten kuolleisuuden on todettu liittyvän hyvin kiinteästi huono-osaisuuteen 
ja sosiaaliseen syrjäytymiskehitykseen (Kumpula ym. 2006, Pensola & Martikainen 2004, Pensola 
2003).

Selvityksen mukaan eniten nuoria miehiä kuolee tieliikennetapaturmiin, itsemurhiin, myr-
kytyksiin ja väkivaltaan (Kuolemansyyt 2005, Kumpula ym. 2006, Suokas ym. 2001, Sauvola ym. 
2001). Vuosina 2002–2005 iältään 15–29-vuotiaista miehistä keskimäärin 168 kuoli tapaturmissa, 
15 väkivallan uhrina ja 160 teki itsemurhan. Naisten ryhmässä vastaavat osuudet olivat 44, 7 ja 
41 (Gissler ym. 2006). Väkivalta- ja tapaturmakuolleisuuden kasautuminen miessukupuoleen on 
yleensä selitetty mm. poikien heikommalla elämänhallinnalla ja elintavoilla (Gissler ym. 2006). 
Hyvin usein päihteillä on osuutta asiaan. 



1�

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen

Stakes, Raportteja 18/2008

Itsemurha on yksi yleisimmistä nuoren aikuisväestön kuolinsyistä ja yleisin syy nuorten 
miesten kuolemaan maassamme (Kumpula ym. 2006, Uusitalo 2007). Suomalaisen itsemurhan 
erityispiirre on, että meillä nuoret päätyvät itsemurhaan yhtä todennäköisesti kuin aikuiset, kun 
vastaavasti useimmissa muissa maissa aikuisväestön itsemurhat ovat yleisempiä kuin nuorten. 
Vaikka kansainvälisessä vertailussa nuorten naisten itsemurhat ovat maassamme huolestuttavan 
yleisiä, on 80 prosenttia itsemurhista edelleenkin miesten tekemiä. (Uusitalo 2007.) Itsemurhatut-
kijat ovat syystäkin olleet huolissaan nuoren miesväestömme korkeasta itsemurhakuolleisuudesta 
(ks. esim. Lönnqvist ym. 1993, Marttunen 2006). 

Itsemurhakuolleisuus lisääntyi Suomessa vuoteen 1990 asti, minkä jälkeen se on miesten 
keskuudessa vähentynyt vuosi vuodelta. Naisten itsemurhakuolleisuus on pysynyt suunnilleen 
samalla tasolla. Vuonna 2006 itsemurhan teki 158 iältään 15–29-vuotiaasta miestä ja 38 naista. 
Miesten itsemurhat lisääntyivät edellisestä vuodesta eritoten nuorimmassa (15–19-vuotiaiden) 
ikäluokassa, jossa itsemurhat yleistyivät saavuttaen korkeimman tason koko 2000-luvulla. (Ti-
lastokeskus / kuolleisuustilastot.) 

KUVIO 1. Nuorten miesten tekemät itsemurhat 1990–2006 (Lähde: Tilastokeskus / kuolleisuustilastot)

Mielenterveyden häiriöt ovat tärkeimpiä nuorten itsemurhayritysten ja itsemurhien riskitekijöitä. 
Itsemurhan tehneistä nuorista noin 90 prosentilla on jokin mielenterveyden häiriö. Kuitenkin 
vain alle kolmasosa itsemurhaan päätyneistä on ollut psykiatrisessa hoidossa itsemurhaa edeltä-
neiden kuukausien aikana. Itsemurhayritysten ja itsemurhien riskitekijöitä ovat myös päihteiden 
ongelmakäyttö, käytöshäiriöt sekä kuormittavat elämäntapahtumat. (Marttunen 2006, Lönnqvist 
ym. 2007.)

Miesten itsemurhien vähenemisen arvellaan liittyvän mielenterveyshäiriöiden – erityisesti 
masennuksen – entistä parempaan tunnistamiseen ja hoitoon sekä itsemurhien aktiiviseen ja 
monipuoliseen ehkäisytyöhön (Marttunen 2006). Itsemurhakuolleisuuden ja alkoholin koko-
naiskulutuksen muutokset kulkivat rinta rinnan 1980-luvulla. Nähtäväksi jää, ennustaako alko-
holin kulutuksen kasvu 2000-luvun alkupuolella myös itsemurhakuolleisuuden lisääntymistä. 
(Partonen ym. 2003.) 

Vaikka miehet tekevät itsemurhia naisia enemmän, ovat itsemurhaharkinnat naisilla miehiä 
yleisempiä (Koskinen ym. 2005, Marttunen 2006). Terveys 2000 nuorisokyselyssä (Koskinen 
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ym. 2005) 18–29-vuotiaista naisista 14 prosenttia ja miehistä 9 prosenttia oli joskus elämänsä 
aikana vakavasti harkinnut itsemurhaa. Itsemurhaa joskus vakavasti harkinneista miehistä yli 
puolet (58 %) ja naisista kaksi kolmesta (65 %) oli myös tehnyt jossain vaiheessa suunnitelman 
itsemurhan toteuttamiseksi. 

Mielenterveys

Nuoruusikä on monella tapaa haastava ja mahdollisuuksia täynnä oleva ikävaihe. Osalle nuoruus-
vuodet merkitsevät kuitenkin erilaisten psyykkisten oireiden sekä käytöshäiriöiden alkamista tai 
vaikeutumista (Offer & Schonert-Reichl 1992). Keslerin ym. (2005) tutkimuksen mukaan noin 
puolet aikuisten mielenterveyshäiriöistä oli alkanut ennen 14 vuoden ikää ja kolme neljännestä 
aiemmin kuin 24 vuoden iässä. Useimmiten psyykkiset häiriöt ilmaantuvat 16 ikävuoden tienoilla 
(Laukkanen ym. 1999). 

Epidemiologisissa tutkimuksissa 15–25 prosenttia nuorista on todettu kärsivän jostakin 
mielenterveyden häiriöstä (Marttunen & Kaltiala-Heino 2007). Tytöillä yleisin mielenterveyden 
häiriö on masennus, poikien ongelmat liittyvät tyttöjä yleisemmin tarkkaavaisuus- ja käytöshäi-
riöihin sekä päihteiden ongelmakäyttöön (Laukkanen ym. 2006, Aalto-Setälä & Marttunen 2007, 
Marttunen & Kaltiala-Heino 2007). 

Masennuksen on tutkimuksessa todettu koskettavan erityisesti tyttöjä (Luopa ym. 2006, 
Koskinen ym. 2005, Suomen Lukiolaisten Liitto 2008). Toisaalta Pollack (1998) on kysynyt, voisiko 
sukupuolten väliset erot masennuksen ilmenemisessä johtua siitä, että poikien masennusta on 
vaikeampi tunnistaa. Masennukseen tyypillisesti liitettävät käyttäytymistavat – murjottaminen, 
itkeminen ja eristäytyminen – saattavat naamioitua pojilla ns. ongelmakäyttäytymisen taakse. 
Tämän lisäksi pojat ja miehet kertovat oireistaan niukemmin tyttöihin ja naisiin verrattuna. Tästä 
johtuen poikien masennuksen tunnistamisessa onkin oltava erityisen tarkkaavainen. Masennuk-
seen liittyviä oireita voivat olla keskittymis-, uni-, syömis- ja painohäiriöt kuin myös itkukyvyt-
tömyys, huono itsetunto, ankara itsekritiikki ja oppimisvaikeudet. Toisaalta myös pakonomainen 
paneutuminen opintoihin tai urheiluun voi liittyä masennukseen. Masennus voi ilmentyä myös 
impulsiivisena tai toisaalta alavireisenä ja kyllästyneenä käyttäytymisenä, lisääntyneenä vetäyty-
misenä ja ystävyyssuhdeongelmina, muiden avun torjumisena, voimakkaana kiinnostumisena 
päihteisiin, seksuaalisen kiinnostuksen muuttumisena ja lisääntyneenä riskinottona (ks. myös 
Rönkä & Poikkeus 2000, MacKinnon-Lewis & Lofquist 1996, Sheeber & Sorensen 1998). Toisaalta 
ei ole tiedossa, missä määrin poikien ongelmakäyttäytyminen on seurausta masennuksesta ja 
missä määrin ongelmakäyttäytymisen aikaansaama negatiivinen palaute tuottaa masennusta 
(Rönkä ym. 2002a). 

Sourander ym. (2004a ja b) ovat tutkineet 18-vuotiaiden mielenterveyttä vuonna 1999 ja 
verranneet tilannetta samojen henkilöiden 8-vuotistilanteeseen. Tutkimuksen mukaan lasten 
mielenterveysongelmat eivät ole lisääntyneet kymmenen vuoden kuluessa, mutta mielenter-
veyspalvelujen käyttö on yleistynyt, tytöillä jopa nelinkertaiseksi. Myös pojilla mielenterveys-
palvelujen käyttö on lisääntynyt, vajaasta neljästä prosentista 6,6 prosenttiin. Kouluterveyskysely 
antaa viitteitä samanlaisesta kehityssuunnasta. Kouluterveyskyselyn mukaan masentuneisuus 
on 14–16-vuotiaiden ryhmässä pysynyt vuosina 1999–2006 pääosin ennallaan. Vuoden 2004 
jälkeen on tytöillä kuitenkin havaittavissa masentuneisuuden lievää yleistymistä (Rimpelä 2007). 
Sukupuolten välinen ero näkyy selvästi psykiatrisessa hoidossa käyneiden määrissä, jossa tytöt 
ovat selvänä enemmistönä. Nuorisopsykiatrian käynnit ovat kaksinkertaistuneet ja lastenpsyki-
atrian käynnit lähes kaksinkertaistuneet vuodesta 1994 vuoteen 2004 (Stakes 2006). Psykiatristen 
palveluiden kysynnän lisääntyminen saattaa olla merkki peruspalveluiden toiminnan puutteista. 
Se voi myös kertoa yhteiskunnallisten muutosten seurauksista ja aikaisempaa huolellisemmasta 
huomion kiinnittämisestä lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin.
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Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden arvioidaan olevan paljon yleisempiä, kuin tilastot 
hoitoon ohjatuista antavat ymmärtää (Cuijpers ym. 2006, Haarasilta ym. 2003). Suurin osa mielen-
terveyshäiriöstä kärsivistä nuorista ei saa tarvitsemaansa hoitoa (Kessler ym. 1998, Sourander 
ym. 2005a). Aalto-Setälän (2002) tutkimuksessa vain kolmasosalla nuorista aikuisista, joilla oli 
jokin ajankohtainen häiriö, oli ollut yhteydessä mielenterveyspalveluihin. Vakavasti masentuneista 
nuorista vain alle puolet oli hakenut apua mielenterveyspalveluista (Aalto-Setälä 2002, Haarasilta 
ym. 2000). 

Mielenterveyden häiriöt ovat vakava uhka nuoren normaalille kehitykselle. Jos nuori ei saa 
tarvitsemaansa apua ajoissa, hänen mahdollisuutensa läpikäydä ikävaiheelle kuuluvat kehitysteh-
tävät heikkenevät huomattavasti (Wittchen ym. 1998, Aalto-Setälä & Marttunen 2007). Nuorten 
hoitamattomilla psyykkisillä häiriöillä on taipumus jatkua ja vaikeutua aikuisiässä (Kim-Cohen 
ym. 2003) ja johtaa lopulta yhteiskunnasta syrjäytymiseen, epäsuotuisiin elintapoihin kuten päih-
teiden ongelmakäyttöön sekä väkivaltaisuuden ja itsemurhariskin kasvuun (Klein ym. 1997, Marttu-
nen ym. 1992, DeWit ym. 1997, Pritchard & Cox 1998, Räsänen 1999). Erityisesti nuorten miesten 
mielenterveysongelmien on todettu olevan yhteydessä niin fyysisiin terveysongelmiin kuin myös 
runsaaseen päihteiden ja lääkkeiden väärinkäyttöön (Geisner ym. 2004, Sourander ym. 2004a, 
Haarasilta ym. 2005), mikä vaikeuttaa asianmukaisen hoidon saamista (Haarasilta ym. 2000).

Mielenterveyspalvelujen resurssien riittävyys vastata lisääntyneeseen kysyntään muodostaa 
yhden haasteen lasten ja nuorten palveluja kehitettäessä. Toinen kysymys on se, kokevatko nuoret 
tarvitsevansa apua ja haluavatko he hakeutua nimenomaan mielenterveyspalveluihin. Kestilän ym. 
(2007) tutkimuksen mukaan psyykkisesti oireilevat nuoret käyttivät runsaasti lääkäripalveluja, 
mutta palvelujen käyttö mielenterveys- tai päihdeongelman takia oli vähäistä.

Nuorten miesten on todettu muodostavan erityisen vaikeasti tavoitettavan kohderyhmän. 
Tutkimusten mukaan useimmat psyykkisesti oireilevista nuorista eivät hae apua tai hakeudu 
sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nuoret miehet hakeutuvat palveluihin vielä naisiakin harvemmin 
(Aalto-Setälä ym. 2002, Haarasilta ym. 2000, Biddle ym. 2004, Sheffield ym. 2004, Tylee & Walters 
2004, Sourander ym. 2004a, Rickwood ym. 2005). Souranderin ym. (2004a) tutkimuksen mukaan 
vain murto-osa mielenterveysongelmista kärsivistä 18-vuotiaista suomalaisista miehistä hakeutuu 
mielenterveyspalveluihin. Aalto-Setälä (2002) arvelee miesten palveluihin hakeutumattomuuden 
johtuvan ennen kaikkea siitä, että miehet eivät tunnista avun tarvettaan. Nuoret naiset tunnistavat 
avuntarpeensa miehiä paremmin. Kun avuntarve on tunnistettu, nuoret naiset ja miehet hakevat 
apua Aalto-Setälän (2002) mukaan yhtä todennäköisesti. 

Miesten terveyden lukutaidon eli kyvyn arvioida ja tunnistaa omaa terveyden tilaa on 
arvioitu olevan naisia heikompi (Laine 2006). Tämän lisäksi terveydestä puhumisen on todettu 
olevan pojille ja miehille hankalampaa vastakkaiseen sukupuoleen verrattuna (Välimaa 2000 a 
ja b). Pojat esittävät mielellään ”miehistä” kuvaa terveydestä (Välimaa 2000b). Laukkasen (1993) 
mukaan huonosti verbaalisesti kommunikoivaa poikaa ei nykyisillä keinoilla tavoiteta, ennen 
kuin hän on joko käyttäytynyt häiritsevästi tai hänen vaikeutensa näkyvät työ- ja opiskelukyvyn 
heikentymisenä. 

Nuorten mielenterveydestä puhuttaessa täytyy muistaa, että hyvä mielenterveys on muu-
takin kuin mielenterveyshäiriöiden puuttumista. Positiivisen mielenterveyden näkökulmasta 
mielenterveyttä tulee tarkastella voimavarana, joka sisältää myönteisen hyvinvoinnin tunteen 
sekä tiettyjä yksilöllisiä valmiuksia kuten optimismin, omanarvon- sekä hallinnan tunteen. 
Positiiviseen mielenterveyteen katsotaan kuuluvan tämän lisäksi kyky kestäviin ja tyydyttäviin 
ihmissuhteisiin sekä kyky selviytyä elämän varrella eteen tulevista vaikeuksista. (Lehtinen 2002, 
myös Sohlman ym. 2005.) Puutteet näillä alueilla voivat vaikeuttaa nuoruusvaiheen kehitysteh-
tävien läpikäymistä, vaikka nuorella ei näyttäisi olevankaan varsinaisia mielenterveysongelmia 
(Pittman ym. 2005). 
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Terveyskäyttäytyminen

Terveyskäyttäytymisen on todettu olevan yhteydessä niin psyykkiseen hyvinvointiin (Haarasilta 
ym. 2004) kuin myös nuoren myöhempään koulutusuraan, mikä taas määrittää pitkälti henkilön 
sosioekonomisen aseman aikuisena (Koivusilta ym. 1998 ja 2001, Isohanni 2000). Jo kahdentoista 
vuoden ikäisillä on todettu tiettyjä riskikäyttäytymisen muotoja, jotka voivat ennustaa nuoren 
ajautuvan vähemmän menestyksekkäälle koulutusuralle (Koivusilta ym. 1998 ja 2001). Epäter-
veellisten elintapojen on todettu kasautuvan samoille henkilöille. Kasautuminen on tyypillisintä 
vähemmän koulutetuille ja yksin asuville (Laaksonen ym. 2003). Nuorten ja varhaisaikuisten 
sosioekonomisista terveyseroista onkin runsaasti tutkittua tietoa (Palosuo ym. 2007, Koskinen ym. 
2005, Rahkonen ym. 1995, Huurre ym. 2003a ja b, Kestilä ym. 2006a ja b). Nuorten terveyskäyt-
täytymisessä on myös todettu olevan alueellisia eroja (Luopa ym. 2006, Karvonen ym. 2003).

Tupakoinnin on todettu olevan kaikista merkittävin indikaattori terveyskäyttäytymisessä. Tu-
pakoitsijoille on yleensä kasautunut myös muita epäterveellisiä elintapoja ja ongelmia (Laaksonen 
ym. 2002, Degenhardt & Hall 2001). Nuorten tupakoiminen on tutkimusten mukaan vähentynyt 
2000-luvulle tultaessa (Rimpelä ym. 2007, Luopa ym. 2006). Poikien tupakoiminen kääntyi laskuun 
jo tätä aikaisemmin. Nuorten terveystapatutkimuksen (Rimpelä ym. 2007) mukaan päivittäin 
polttaa vajaa kolmasosa (28 %) 18-vuotiaista miehistä. Samanikäisten päivittäin polttavien naisten 
osuus on sama. Yli 9 savuketta päivittäin polttavia on kuitenkin nuorten miesten ryhmässä enem-
män samanikäisiin naisiin verrattuna (20 % ja 13 %). Nuorten tupakoinnin vähentyminen liittyy 
Rimpelän (2006) mukaan tupakkapoliittisiin toimiin kuten kasvatuskäytäntöihin ja normeihin, 
koulujen tupakkapolitiikkaan sekä nuorisokulttuuriin. Nuorison asenteet tupakointia kohtaan ovat 
muuttuneet kielteisemmiksi. Tupakoinnin väheneminen ei ole kuitenkaan tapahtunut itsestään, 
vaan taustalla on pitkäjänteinen työ tupakoinnin vähentämiseksi. 

Nuoruuden liikuntaharrastuksella on todettu olevan yhteys niin nuoruus- (Haarasilta 
ym. 2004) kuin aikuisiän psyykkiseen hyvinvointiin (Sacker & Cable 2005, Sagatun ym. 2006). 
Liikuntaa voidaankin pitää yhtenä keskeisenä osa-alueena niin fyysisen kuin psyykkisenkin hy-
vinvoinnin kannalta. Nuorten liikuntaharrastus on ollut viime vuosina kasvussa, samaan aikaan 
kuitenkin muu päivittäinen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt (Helakorpi ym. 2007, Hämäläi-
nen ym. 2000). Liikuntaa vähintään 2–3 kertaa viikossa harrastaa 15–24-vuotiaista miehistä 72 
prosenttia ja naisista 68 prosenttia. Tästä ikäryhmästä päivittäin liikkuu 10 prosenttia miehistä 
ja 12 prosenttia naisista. Harvemmin kuin kerran viikossa liikkuvia eli liikunnallisesti passiivi-
sia on 15–24-vuotiaiden miesten ryhmässä 13 prosenttia (Helakorpi ym. 2007). Terveys 2000 
-nuorisokyselyssä harvemmin kuin kerran viikossa liikuntaa harrastavia oli 18–29-vuotiaiden 
miesten ryhmässä 18 prosenttia, enemmän kuin samanikäisten naisten ryhmässä (Koskinen 
ym. 2005). Nuorista vain 40–50 prosentin on arvioitu liikkuvan terveytensä kannalta riittävästi. 
Erittäin vähän liikkuvia nuoria arvioidaan olevan nuorista 20–25 prosenttia (Fagerholm ym. 
2007). Liikunnallisesti passiivisia on todettu olevan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 
miesten keskuudessa (Rintanen 2000).

Liikunnan määrä vähenee yleensä aikuisikään siirryttäessä (Fagerholm ym. 2007). Tytöillä 
liikunnan harrastamisen määrä ei juurikaan vaihtele nuoruuden eri vaiheissa. Poikien keskuu-
dessa sen sijaan aktiivisesti harrastavien osuudet putoavat selkeästi 14 ikävuoden jälkeen (Koski 
& Tähtinen 2005). Nuoret aikuiset ovat jääneet viime vuosina vähemmälle huomiolle liikunnan 
edistämistoimenpiteissä, kun painopiste on ollut lähinnä lapsissa ja iäkkäissä. Nuorten aikuisten 
fyysisen aktiivisuuden edistämisen toivotaankin olevan entistä voimakkaammin esillä esimerkiksi 
puolustusvoimien ja työterveydenhuollon ohjelmissa. (Koskinen ym. 2005.)

Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa ruokatottumusten ohella hyvin merkittävästi painonhallin-
taan (Koskinen ym. 2005). Lasten ja nuorten lihavuus on viime vuosikymmeninä yleistynyt niin 
Suomessa kuin muissakin teollisuusmaissa. Ylipaino-ongelmat (BMI > 25 kg/m2) koskettavat 
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useammin miehiä kuin naisia. (Pietikäinen 2006.) Noin joka neljäs suomalaisista 15–24-vuoti-
aista miehistä on tutkimusten mukaan ylipainoinen, naisista 13 prosenttia (Helakorpi ym. 2007). 
Terveys 2000 -nuorisokyselyn mukaan 18–29-vuotiaisista miehistä runsas kolmannes on ylipai-
noinen ja 8 prosenttia lihava, kun naisista ylipainoisia on vajaa neljännes ja lihavia 7 prosenttia 
(Koskinen ym. 2005). Erityisesti nuorten miesten on todettu lihovan aikuisiän kynnyksellä ja 
lihomisen on arvioitu olevan suurelta osin ympäristötekijöistä ja elintavoista johtuvaa (Pietiläinen 
2004). Ylipainoisten osuus nuorten miesten keskuudessa on ollut jatkuvassa nousussa vuodesta 
1982 lähtien (Rimpelä ym. 2004, Helakorpi ym. 2007). Lapsuus- ja nuoruusiän lihavuudella on 
aikuisiän terveysriskien ohella todettu olevan yhteys mm. huonoon itsetuntoon ja masennuk-
seen (Hesketh ym. 2004, Strauss 2000, Schwartz & Puhl 2003), mikä saattaa osaltaan vaikuttaa 
nuoruusiän koettuun elämänlaatuun ja ikävaiheeseen liittyvien kehitystehtävien onnistuneeseen 
läpikäymiseen.

Päihteiden käyttö

Alkoholi

Alkoholin käytön kannalta vaihe nuoruudesta varhaisaikuisuuteen on kriittistä aikaa. Se on 
vaihe, jolloin alkoholin käytölle muodostuu tavat; satunnaisesta kokeilusta siirrytään säännölli-
seen juomiseen ja mahdollisesti ongelmakäyttöön. Alkoholin juomisen varhaisen aloitusiän on 
todettu ennustavan alkoholin ongelmakäyttöä varhaisaikuisuudessa (Pagan ym. 2006, Pulkkinen 
1996, Pitkänen 2006). Pitkäsen (2006) tutkimuksen mukaan alkoholin varhainen aloitusikä on 
merkittävä alkoholinkäytön riskitekijä riippumatta muista lapsuudenperheeseen tai omaan käyt-
täytymiseen liittyvistä taustatekijöistä. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan suomalaiset 
lapset tutustuvat alkoholiin ensimmäisen kerran ikävuosien 12 ja 16 välillä, useimmiten 13–14-
vuotiaina (Rimpelä ym. 2005). 

Nuorten alkoholin käyttö lisääntyi Suomessa merkittävästi 1990-luvulla (Rimpelä ym. 2005). 
2000-luvulla trendinä on ollut alkoholin käytön väheneminen. Poikkeuksen muodostavat 18-
vuotiaat pojat, joilla kuukausittaisessa alkoholin käytössä ei juuri näy muutoksia 2000-luvulla 
(Rimpelä ym. 2007). Huomiota herättävää on ollut myös sukupuolierojen kaventuminen (Rimpelä 
ym. 2007, Päihdetilastollinen vuosikirja 2006). Nuoremmissa ikäryhmissä alkoholin juominen 
vähintään kerran viikossa oli vuonna 2005 tytöillä jopa poikia yleisempää. Kuuteentoista ikävuo-
teen päästyään poikien alkoholin juominen oli kuitenkin jo tyttöjä yleisempää. Täysi-ikäisyyden 
saavuttaneista pojista 41 prosenttia ja tytöistä 30 prosenttia juo vähintään kerran viikossa alkoholia 
(Rimpelä ym. 2007). 

Humalahakuisessa juomisessa on nähtävissä samankaltainen kehityssuunta. Nuorempien 
ikäryhmien humalajuominen näyttää vähentyneen, 18-vuotiaiden poikien keskuudessa hu-
malajuomisessa ei ole tapahtunut suurempia muutoksia 2000-luvulla (kuvio 2). Vuonna 1991 
vähintään kerran kuukaudessa itsensä tosihumalaan juoneiden osuus oli 18-vuotiailla miehillä 
39 prosenttia ja samanikäisillä naisilla 18 prosenttia. Vuonna 2007 vastaavat osuudet olivat 41 
prosenttia ja 30 prosenttia. Vähintään kerran viikossa itsensä tosihumalaan joi 18-vuotiaiden 
ryhmässä 12 prosenttia miehistä ja 6 prosenttia naisista. (Rimpelä ym. 2007.) Alkoholiongelmat 
ovat nuorten aikuisten (18–29-vuotiaat) ryhmässä miehillä naisia yleisempiä. Miehistä noin 
kolmasosalla ja naisista noin viidesosalla on todettu olevan viitteitä alkoholiongelmasta (Kestilän 
& Salasuo 2007).
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KUVIO 2. Itsensä tosihumalaan vähintään kerran viikossa juovien osuudet 18-vuotiaiden keskuudessa 
(Lähde: Nuorten terveystapatutkimus)

Vaikka alkoholin juominen ja humalahakuisuus eivät ole näyttäneet vähenemisen merkkejä 18-
vuotiaiden ikäryhmässä, on raittiiden osuus noussut tässä ikäryhmässä viime vuosina (Rimpelä 
ym. 2007, Päihdetilastollinen vuosikirja 2006). Vuoden 2007 tilastojen mukaan 18-vuotiaista 
miehistä 14 prosenttia kertoi olevansa raitis. Raittiiden osuudet ovat olleet selvässä nousussa 
kaikissa ikäryhmissä niin tytöillä kuin pojilla (Rimpelä ym. 2007, Pietikäinen 2006). 

Nuorten runsaalla alkoholin käytöllä on todettu olevan yhteys aikuisiän alkoholiongelmiin 
(Pulkkinen 1996), mutta myös muihin sosiaalisiin ja mielenterveysongelmiin aikuisiällä (Viner & 
Taylor 2007). Runsas alkoholin käyttö nuoruudessa ei kuitenkaan suoraan ennusta alkoholiongel-
mia aikuisiässä, varsinkaan jos se on vain satunnaista (Niemelä ym. 2006b). Suomessa alkoholin 
käytöstä on tehty vain vähän pitkittäistutkimusta, joissa samojen henkilöiden alkoholin kulutusta 
seurataan pidemmällä aikavälillä. Pulkkisen (1996) ”Lapsesta aikuiseksi” -pitkittäistutkimuksessa 
todettiin, että vaikka alkoholin käyttötavoissa oli havaittavissa selvää pysyvyyttä, ei nuoruusvuosien 
runsas alkoholinkäyttö välttämättä tarkoita alkoholiongelman kehittymistä aikuisuudessa. Tulok-
set osoittivat, että moni nuorena runsaasti juovista vähensi alkoholinkulutustaan aikuistuessaan. 
Kasvava alkoholinkulutus oli tyypillistä erityisesti syrjäänvetäytyville henkilöille.

Huumeet

Nuorten huumausaineiden käyttöä kartoittavissa tutkimuksissa tarkastellaan huumeiden kokei-
lun lisäksi yleensä myös sosiaalista huumeille altistumista (huumeita kokeilleiden tunteminen) 
sekä huumetarjonnan kohteeksi joutumista. Huumeiden käyttäjien määristä on vaikeampi saada 
luotettavaa tietoa.

Huumausaineiden kokeilu ja käyttö lisääntyivät Suomessa 1990-luvulla etenkin nuorten ja 
nuorten aikuisten keskuudessa. Vuosituhannen vaihteen jälkeen on kuitenkin ollut havaittavissa 
merkkejä huumeiden käytön yleistymisen pysähtymisestä ja viime vuosina jopa käytön vähene-
misestä (Päihdetilastollinen vuosikirja 2006, Pietikäinen 2006, Huumetilanne Suomessa 2006). 
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Sosiaalinen huumeille altistuminen on vähentynyt Suomessa vuoden 2001 jälkeen (Rimpelä 
ym. 2005, Piispa ym. 2005). Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan (Rimpelä ym. 2007) 18-
vuotiaista pojista 43 prosenttia tuntee huumeita kokeilleita henkilöitä, tyttöjen vastaava osuus on 
51 prosenttia. Osuus kasvoi jyrkästi vuoteen 2001 saakka, jolloin yli puolet (56 %) 18-vuotiaista 
pojista tunsi huumeita kokeilleita. Tämän jälkeen osuus on laskenut nykyiselle tasolle. Sama 
kehitystrendi on nähtävissä sekä miesten että naisten keskuudessa ja useimmissa ikäryhmissä 
(Rimpelä ym. 2007, Piispa ym. 2005).

Sosiaalinen altistuminen huumeille on yleisempää pääkaupunkiseudulla muuhun maahan 
verrattuna (Koskinen ym. 2005, Piispa ym. 2005). Pääkaupunkiseudun 15–24-vuotiaisista miehistä 
noin kahdella kolmasosalla (65 %) on ystävä- tai tuttavapiirissään henkilöitä, joiden he tiesivät 
joskus käyttäneen jotain huumausainetta (Koskinen ym. 2005). 

Huumetarjonnan kohteeksi joutuneiden nuorten osuudet vaihtelevat eri tutkimuksissa 
jonkin verran riippuen mm. siitä, mistä ikäryhmästä on kyse. Tutkimukset osoittavat kuitenkin 
yksimielisesti, että huumetarjonnan kohteeksi joutuminen saavutti huippunsa vuonna 2001 
(Rimpelä ym. 2007, Piispa ym. 2005). Kansanterveyslaitoksen huumekontakteja ja mielipiteitä 
kartoittavan tutkimuksen (Piispa ym. 2005) mukaan huumetarjonnan kohteena oli viimeksi 
kuluneen vuoden aikana yhteensä 17 prosenttia koko maan miespuolisista 15–24-vuotiaista 
vastaajista. Luku oli suurimmillaan pääkaupunkiseudulla, jossa 24 prosentille 15–24-vuotiaista 
miehistä oli kuluneen vuoden aikana tarjottu huumeita. Kansanterveyslaitoksen suomalaisten 
terveystapatutkimuksen (Helakorpi ym. 2007) mukaan huumetarjonnan kohteeksi joutui vuonna 
2006 suomalaisista 15–24-vuotiaista miehistä 13 prosenttia. Nuorten terveystapatutkimuksen 
(Rimpelä ym. 2007) mukaan 18-vuotiaista pojista 20 prosenttia oli kohdannut huumetarjontaa. 
Terveys 2000 -nuorisokyselyn (Koskinen ym. 2005) tulokset kertovat huumetarjonnan kohteeksi 
joutumisen olevan tätä yleisempää. Tutkimukseen osallistuneista 18–29-vuotiaista miehistä 51 
prosentille oli joskus tarjottu huumausaineita. Tarjonnan kohteeksi joutuminen on miehillä naisia 
yleisempää (Koskinen ym. 2005, Rimpelä ym. 2007). 

Kannabista kokeilleiden tai käyttävien osuudet ovat laskeneet vuodesta 2002 niin miehillä 
kuin naisilla 15–24-vuotiaiden ryhmässä. Miehistä 22 prosenttia ja naisista 20 prosenttia on 
kokeillut tai käyttänyt kannabista vuoden 2004 tilastojen mukaan (Päihdetilastollinen vuo-
sikirja 2006). Sama trendi näkyy myös kouluterveyskyselyssä, jonka mukaan huumekokeilut 
ovat jopa vähentyneet viime vuosina (Luopa ym. 2006). Suomessa kannabiksen kokeilu on niin 
nuorilla kuin aikuisilla harvinaisempaa muihin Euroopan maihin verrattuna. Amfetamiinin ja 
opiaattien käyttäjien osuudeksi 15–25-vuotiaista arvioitiin vuonna 2002 noin 1,3–2,4 prosenttia 
pääkaupunkiseudulla ja 0,9–1,3 prosenttia koko maassa (Päihdetilastollinen vuosikirja 2006.) 
Huumeiden käytön vuoksi hoidetut ovat pääosin yksin eläviä nuoria miehiä (Huumetilanne 
Suomessa 2006). 

Tutkimukset ovat osoittaneet nuorten huumausaineiden käytön olevan maassamme suh-
teellisen vähäistä ja huumeet jäävät päihteiden käytössä selvästi alkoholin jalkoihin. Suurimpana 
erityisongelmana pidetään alkoholin ja lääkeaineiden sekakäyttöä päihtymistarkoituksessa. Se-
kakäyttö on suomalaisnuorilla selvästi muita eurooppalaisia nuoria yleisempää (Huumetilanne 
Suomessa 2006, Ahlström ym. 2004). 

Sosiaaliset ongelmat

Nuorten sosiaaliset ongelmat ilmenevät ja alkavat useimmiten koulutuksesta tai työstä karsiu-
tumisena. Koulutuksesta ja työstä karsiutuneiden tilanne on huolestuttava siinä mielessä, että 
vähäisen koulutuksen ja työuran alkuun ajoittuvan työttömyyden on katsottu paitsi olevan riski 
yksilön myöhemmän työuran kannalta (Vanttaja & Järvinen 2004) myös viivästyttävän perheen 
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perustamista ja olevan yhteydessä rikollisuuteen ja yleensäkin psykososiaalisiin ja terveydellisiin 
ongelmiin (Korpi ym. 2003, Kieselbach 2003, Rahkonen ym. 1995, Fryers ym. 2003). 

Luvut opinnoista ja työelämästä syrjäytyneiden nuorten määristä vaihtelevat suuresti. 
Länsi-Suomen Lääninhallituksen tekemän selvityksen (Häggman 2007) mukaan maassamme 
oli vuonna 2004 lähes 100 000 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa nuorta. Suurin osa 
heistä oli toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttäneitä. Hieman yli puolet koulutuksen 
ja työelämän ulkopuolella olevista nuorista oli työttömiä, 45 000 nuorta oli kokonaan palvelujär-
jestelmän ulkopuolella. He eivät siten olleet työttöminä työhakijoina, koulutuksessa, työelämässä, 
varusmies- tai siviilipalveluksessa, ulkomailla tai kotona hoitamassa lastaan/lapsiaan. Nuorten 
toimintaa ja elämäntilannetta tilastojen avulla kuvatessa täytyy kuitenkin muistaa, että nuorten 
elämänvaiheeseen kuuluvat ajoittaiset vaihtelut työ- ja opiskelutilanteessa. Samat nuoret eivät ole 
työttömänä tai rekisteritietojen tavoittamattomissa välttämättä pitkää aikaa. Tilastokeskuksen 
arvion mukaan tilastoista syrjäytyneitä nuoria olisikin ”vain” 14 000 (Kaukonen 2007). Stakesin 
selvityksen mukaan syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria on ainakin 65 000 
ja määrä kasvaa vuosittain noin tuhannella (Helsingin Sanomat 16.3.2008). 

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin nuorten koulutuksesta syrjäytymistä, työttömyyttä sekä 
rikoskäyttäytymistä.

Koulupudokkuus ja koulutuksesta syrjäytyminen

Koulupudokkaiksi kutsutaan nuoria, jotka eivät ole suorittaneet oppivelvollisuuttaan eli joilla 
on jäänyt peruskoulun päättötodistus saamatta. Suomessa vain harva jää ilman peruskoulun 
päättötodistusta, mutta enemmistö heistä on poikia (Gissler ym. 2006). Koulupudokkaita rekis-
teröidään maassamme vajaa 200 vuosittain, lukuvuonna 2005–2006 lukumäärä oli 178 henkilöä 
(tilastokeskus). Luku käsittää oppivelvollisuusiän ohittaneet henkilöt, jotka ovat eronneet perus-
koulusta ilman päättötodistusta ja kokonaan suoritettua oppimäärää. 

Koulupudokkaiden yhteiskuntaan ja työelämään integroituminen on luonnollisesti kou-
lutettuja vaikeampaa. Koulutuksesta myös muulla tavoin syrjäytyneiden tilanne on vaikea. 
Koulutuksesta syrjäytyneiksi voidaan luokitella nuoret, jotka eivät ole jatkaneet koulunkäyntiä 
peruskoulun jälkeen tai ovat keskeyttäneet lukion tai ammattikoulun (Rintanen 2000). Koulu-
tuksen ulkopuolelle jääneissä 17–24-vuotiaissa oli vuonna 2005 enemmän poikia (13 %) kuin 
tyttöjä (9 %) (Sotkanet). Seuraukset opintojen päättämisestä peruskouluun on miehillä erityi-
sen kohtalokasta, sillä suurin osa tällä tavoin koulutuksesta syrjäytyneistä ei jatka opiskelua 
myöhemminkään (Vanttaja & Järvinen 2004). Nuoruusiän kouluhaluttomuus ei kuitenkaan 
vääjäämättä merkitse heikkoon työmarkkina-asemaan joutumista. Esimerkiksi nuoren kotitaus-
talla ja sosioekonomisella asemalla on merkittävä osuus urakehityksen kannalta. Koulutettujen 
perheiden nuoret ovat peruskoulutuksen päättämisen jälkeen usein vain tilapäisesti koulutuksen 
ja työelämän ulkopuolella ja jatkavat opintojaan myöhemmällä iällä (Vanttaja & Järvinen 2004, 
Järvinen & Vanttaja 2006). 

Katja Komonen (1999) on tutkinut koulutuksen keskeyttäneitä ja myöhemmin sen uudelleen 
aloittaneita nuoria. Tutkimuksen mukaan ammatillinen suuntautuminen on etenkin heikosti 
koulussa menestyneille nuorille monivaiheinen asia. Näille nuorille tyypillistä on koulutuksen, 
työn ja työttömyyden jaksottelut, jossa työttömyys vauhdittaa koulutuksellisella sektorilla tapah-
tunutta ongelmien kasautumista. 

Koulutuksesta syrjäytyminen on usein yhteydessä muihinkin psykososiaalisiin tai elämän-
hallinnan ongelmiin ja sen riskitekijät löytyvät yleensä jo varhaislapsuudesta. Rintanen (2000) 
tutki väitöskirjatutkimuksessaan koulutuksesta syrjäytymisen riskitekijöitä 18-vuotiaiden ikäluo-
kassa. Koulutuksellisessa syrjäytymisvaarassa olevia oli joka kymmenes 18-vuotiaista miehistä. 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä on keskimääräistä enemmän terveysongelmia ja huonommat 
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terveystottumukset. Terveysongelmista yleisimpiä olivat psyykkiset oireet, joita todettiin neljäs-
osalla ryhmään kuuluvista. Tupakointi ja alkoholinkäyttö olivat selvästi yleisempää koulutuksen 
ulkopuolelle jääneiden keskuudessa. Myös harrastusten, varsinkin liikunnan puuttuminen nousi 
merkittäväksi piirteeksi. Tutkimus osoitti koulutuksesta syrjäytymisen riskitekijöitä löytyvän 
jo varhaislapsuudesta. Koulutuksesta syrjäytymiseen olivat yhteydessä mm. varhaislapsuuden 
kehityshäiriöt ja vaikeat taudit, usein toistuva asuinpaikan vaihtaminen, neuvolatarkastusten 
laiminlyöminen, sopeutumishäiriöt ja ongelmakäyttäytyminen, vanhempien ero sekä kuopuksen 
rooli monilapsisessa perheessä. Kestilän ja Salasuon (2007) tutkimus puolestaan osoitti, että koulu-
tuksesta syrjäytyneille nuorille aikuisille oli yleistä alkoholin suurkulutus ja alkoholiongelmat.

Koulutuksesta syrjäytymisen riskitekijät ovat usein jo varhain näkyvissä erilaisina oppimis- 
ja koulusopeutumisvaikeuksina. Oppimisvaikeudet ja kouluun sopeutumattomuus koskettavat 
erityisesti poikia. Opetukseen keskittymiseen ja käytökseen liittyvät vaikeudet ovat pojille hieman 
yleisempiä tyttöihin verrattuna (Lavikainen ym. 2006). Huonosti koulussa viihtyvissä, koulukiu-
satuissa ja koulutuksen keskeyttäneissä on poikaenemmistö (Gissler ym. 2006). Oppimisvaikeu-
det ovat selvä riskitekijä, jotka varsinkin yhdessä sosiaalisten ja psyykkisten ongelmien kanssa 
vaikeuttavat koulunkäyntiä ja lisäävät syrjäytymisvaaraa. 

Kouluun liittyvillä vaikeuksilla on todettu olevan selvä yhteys myöhempiin työttömyys-
kokemuksiin, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen, mutta myös huonoksi koettuun terveyteen 
(Lavikainen ym. 2006, Fröjd. ym. 2007) ja psyykkiseen oireiluun (Rintanen 2000, Välimaa 2000a, 
Huurre ym. 2003). Röngän (1995) tutkimuksen mukaan erityisesti pojilla, joilla on sopeutumis-
ongelmia koulussa, esiintyy varhaisaikuisuudessa muita useammin katkonaista työuraa, rikoksia 
ja alkoholin ongelmakäyttöä. Koulunkäyntiongelmien on tämän lisäksi todettu voivan lisätä riskiä 
sairastua mielenterveyshäiriöihin myöhemmin elämässä (Isohanni 2000).

Koulutuksesta syrjäytyneillä on usein erilaisia elämänhallintaongelmia sekä puutteellinen 
usko siihen, että he voivat itse vaikuttaa elämäänsä. Virtasen (1995) mukaan opintojen keskeyt-
täjille ominainen piirre on yleinen elämän jäsentymättömyys, minkä takia he ovat osoittautu-
neet erityisen ongelmallisiksi asiakkaiksi työvoimatoimistoissa. Koulu- ja koulutuskielteisyyden 
lisäksi heillä ei yleensä ole selkeää kiinnostusta millekään alalle. Työllistymisen epäonnistuessa ja 
työkokemusten ollessa kielteisiä syrjäytymisprosessi etenee ja nuoret ajautuvat yhä kauemmaksi 
yhteiskunnan käytännöistä. (Virtanen 1995.) Vehviläisen (1999) tutkimuksen mukaan koulutus-
yhteiskunnassa pärjäävät nuoret korostavat omien tekemistensä arvokkuutta ja suunnittelevat 
tulevaisuuttaan. He kykenevät pohtimaan tekojensa seurauksia ja ulottavat sosiaalisuuden myös 
yhteiskunnallistuneisiin virallisiin suhteisiin, jolloin he huolehtivat mm. työvoimatoimistossa 
virkailijan ajanvarauksen kunnossa pysymisestä. Koulutuksessa pärjäämättömät nuoret sen sijaan 
kokevat yleisemmin ajautuvansa erilaisiin elämäntilanteisiin. He rajaavat itselleen tärkeät henkilöt 
yhteisöllisemmän periaatteen mukaisesti, jolloin he käyttäytyvät myönteisemmin ja pitkäjäntei-
semmin kapeammalle joukolle ihmisiä. Tähän joukkoon eivät yleensä kuulu viranomaiset.

Työttömyys ja toimeentulo

Nuorisotyöttömyys kasvoi Suomessa voimakkaasti 1990-luvulla. Pahimmillaan nuorisotyöttömyys 
oli vuonna 1994, jolloin lähes kolmasosa (31 %) 20–24-vuotiaista oli työttömänä. Vuoden 2007 
marraskuussa työttömänä oli 15–24-vuotiaiden ikäluokasta miehistä 15 prosenttia ja naisista 13 
prosenttia (Tilastokeskus / työllisyystilastot). Pitkittynyt työttömyys ja toimeentulo-ongelmat ovat 
nuorilla miehillä naisia yleisempiä, vaikka laman jälkeinen julkisen sektorin työvoiman vähennys 
onkin lisännyt naisten työttömyyttä miehiä enemmän (Gissler ym. 2006). 

Työttömyys ei uhkaa tänä päivänä pelkästään kouluttamattomia nuoria, vaikka heillä 
työttömyyden riski onkin suurin. Nuorten opiskelu on yleistynyt, koulutusajat pidentyneet ja 
tutkintoja suoritetaan enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin. Kehitys on johtanut koulutus-
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inflaatioon (Vanttaja & Järvinen 2004). Viimeisimmän nuorisobarometrin mukaan (Myllyniemi 
2007) nuorten luottamus koulutuksen hyötyyn työnsaannin kannalta onkin laskenut. Yhä har-
vempi nuori pitää puutteellista koulutusta työllistymisen esteenä, sen sijaan yhä useampi uskoo 
ylikoulutuksen muodostavan uhkan työllistymiselle. Työttömyyttä ei pidetä niin pahana asiana, 
jos toimeentulo on turvattu.

Koulutusinflaation seurauksena vähän koulutettujen nuorten suhteellinen asema on hei-
kentynyt entisestään. Ennen lamavuosia pelkän peruskoulutuksen varassa työmarkkinoille 
siirtyneille nuorille oli tarjolla työpaikkoja ja peruskoulun jälkeen opintiensä päättäneetkin 
onnistuivat löytämään paikkansa työelämässä. (Vanttaja & Järvinen 2004.) Työmarkkinatilan-
teen muuttuessa ja koulutusinflaation edetessä peruskoulutuksen varassa olevien tilanne on 
huonontunut merkittävästi työmarkkinoilla. Vuonna 2003 pelkän perusasteen suorittaneiden 
nuorten työttömyysaste oli lähes kaksinkertainen keskiasteen suorittaneisiin verrattuna ja lähes 
viisinkertainen ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneisiin verrattuna. 
(Järvinen & Vanttaja 2005.)

Työttömyyden pitkittymisen on todettu lisäävän syrjäytymisriskiä (Kontula ym. 1998). 
Työttömyyteen kiinteästi liittyvien toimeentulo-ongelmien indikaattorina pidetään yleensä 
toimeentulotukea. Pitkäaikaista toimeentulotukea saavista enemmistö on yksinasuvia miehiä. 
Asunnottomista neljä viidestä on mies. (SOTKAnet.) 

Rikoskäyttäytyminen

Vaikka nuoruusikää pidetään kehitysvaiheena, johon tietyssä määrin katsotaan kuuluvan normien 
rikkomista ja rajojen kokeilemista, ei terveeseen nuoruusikään kuitenkaan kuulu raju epäsosiaa-
lisuus eikä merkittävä rikosuralle ajautuminen. Nuorten tekemät rikokset ovat väkivaltaistuneet 
viime vuosien aikana. Suomalaisten nuorten rikoskäyttäytymistä kartoittavassa tutkimuksessa 
(Kivivuori & Salmi 2005) havaittiin lievien rikosten, kuten varkauksien ja tihutöiden määrän vä-
henemistä vuosina 1995-2004. Tutkimuksen mukaan väkivallantekoja tehneiden nuorten määrä 
ei ole lisääntynyt, vaan samoilla tekijöillä on tilillään entistä enemmän tekoja. 

Rikostilastoissa pojat ja miehet ovat merkittävästi yliedustettuina tyttöihin ja naisiin ver-
rattuna, vaikkakin sukupuolierot ovat ajan myötä pienentyneetkin. Rikoksesta epäiltyjä 15–20-
vuotiaita miehiä on noin viisinkertainen määrä samanikäisiin naisiin nähden. (Gissler ym. 2006, 
Honkatukia & Savolainen 2005.)

Nuorten rikoskäyttäytymisen on todettu liittyvän moniin psykososiaalisiin ongelmiin, kuten 
heikkoon koulusopeutumiseen ja huonoon koulumenestykseen, hauraisiin ikätoverisuhteisiin ja 
huonoihin suhteisiin vanhempien kanssa sekä epäsosiaaliseen toveripiiriin ja päihteiden käyttöön 
(Farrington ym. 2002). Nuorten rikoskäyttäytymiseen liittyy tämän lisäksi usein psyykkisiä oireita 
tai kognitiivisten kykyjen heikkoutta (Kaltiala-Heino ym. 2006, Elonheimo ym. 2007).

Ongelmien kasautuminen
Eri aiheisiin liittyvistä tutkimuksista ja tilastoista saatu tieto antaa hyvin sirpaleisen kuvan nuor-
ten hyvinvoinnista. Tutkimuksissa onkin entistä enemmän alettu kiinnittää huomiota erilaisten 
tietojen yhdistämiseen ja sitä kautta hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kasautumiseen. Ongelmien 
kasautuminen voidaan ymmärtää joko ongelmien yhdenaikaisuutena tiettynä ajankohtana tai ajan 
myötä tapahtuvana ongelmien ketjuuntumisena tai laajentumisena (Rönkä 1999). Tutkimukset 
ovat osoittaneet erilaisten riskitekijöiden kasautumisen selittävän esimerkiksi lapsen tai nuoren 
epäsuotuisaa kehitystä huomattavasti enemmän kuin yksittäisten riskitekijöiden esiintyminen 
(Rönkä & Pulkkinen 1995). 
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Nuorten hyvinvointia ja huono-osaisuutta leimaa tänä päivänä polarisoituminen. Suurin osa 
nuorista voi hyvin. Pienellä joukolla on kuitenkin paljon erilaisia ongelmia, jotka tulevat kalliiksi 
inhimillisesti sekä kansantaloudellisesti (Rimpelä ym. 2006, kts. myös Kivivuori & Salmi 2005, 
Rintanen 2000, Suomen lukiolaisten liitto 2008). Rintasen (2000) tutkimuksessa 18-vuotiaissa 
miehissä erottuu selkeästi sellainen ryhmä, jota voidaan kutsua syrjäytymisvaarassa olevaksi. 
Tämän ryhmän tulevaisuutta varjostaa koulutuksen ulkopuolelle jäämisen lisäksi keskimääräistä 
huonommat terveystottumukset ja terveydentila. Terveysongelmien kasautumisen todettiin kos-
kevan erityisesti psyykkisiä ongelmia. Kouluterveyskyselyn mukaan pahoinvointi ja epäterveelliset 
tottumukset kasaantuvat noin joka kuudennelle nuorelle (Pietikäinen 2006). 

Erilaisilla ongelmilla on yleensä samat syyt ja riskitekijät (Donovan & Jessor 1985, Rönkä 
1999, Degenhardt & Hall 2001, Flay 2002). Hyvin usein ongelmat alkavat jo lapsuusiässä tai liit-
tyvät jo henkilön syntymää edeltäviin tekijöihin (Pirkola ym. 2005, Chapman ym. 2004, Anda 
ym. 2002, Kemppainen 2001, Riala 2004). Tutkimukset ovat osoittaneet, että jo lapsuusaikana 
on nähtävissä tekijöitä, jotka ennakoivat yksilön myöhempiä ongelmia. Esimerkiksi Suomessa 
toteutetussa ”Pojasta mieheksi” -tutkimuksessa on todettu, että käytöshäiriöt 8-vuotiaana en-
nakoivat päihteiden ongelmakäyttöä, antisosiaalista persoonallisuutta ja mielenterveyshäiriöitä 
varhaisaikuisuudessa (Sourander ym. 2005b, 2007, Niemelä ym. 2006a). Myös ongelmien pysy-
vyydestä on tutkimuksellista näyttöä (Hofstra ym. 2000 ja 2002, Kainulainen 2006, Ritakallio ym. 
2007). Erilaiset lapsuuden riskitekijät ja häiriöt eivät luonnollisestikaan yksilötasolla välttämättä 
ennusta myöhempiä ongelmia. 

Rönkä (1999) on tutkinut väitöskirjatutkimuksessaan ongelmien kasautumiseen johtavia 
kehityskulkuja. Ongelmien välittyminen lapsuudesta aikuisuuteen tapahtui Röngän (1999) 
tutkimuksen mukaan kehämäisesti siten, että seuraukset aiemmista vaikeuksista muuntuivat 
myöhempien ongelmien syiksi. Kasautuminen eteni kolmea eri väylää pitkin. 

1. Ulkoisen kasautumisen väylä on tapahtumaketju, jonka edetessä yksilön olosuhteet vai-
keutuvat tai pysyvät epäedullisina ja hänen mahdollisuutensa selviytyä eri elämänalueilla 
kapeutuvat. Keskeisenä elementtinä on työuran epävakaisuus. Ulkoisen väylän osatekijöitä 
ovat

 • lapsuuden perheeseen liittyvät sosiaaliset ongelmat (taloudelliset ongelmat, vanhempien 
alkoholiongelmat, vanhempien väliset ristiriidat) ja vanhemmuuden puutteet (valvonnan 
ja ohjauksen puute, kova kuri)

 • koulunkäyntiin liittyvät ongelmat (heikko koulumenestys, heikko motivaatio, kouluso-
peutumisen ongelmat; huonotasoiset koulut)

 • epäsosiaalisia malleja tarjoava ihmissuhde, kaveripiiri, asuinympäristö
 • koulutukseen ja työllistymiseen liittyvät vaikeudet, taloudelliset ongelmat.
2. Ongelmien kasautumisen sisäinen väylä liittyy siihen, mitä yksilö ajattelee itsestään ja omis-

ta mahdollisuuksista. Lapsuuden riskitekijät välittyivät aikuisuuteen sisäistä väylää pitkin 
aiheuttamalla epäonnistumisen tunnetta. Sisäisen väylän osatekijöitä ovat

 • heikko itsetunto
 • yksilö ei usko omiin mahdollisuuksiinsa ja pelkää epäonnistumista
 • hänen tavoitteensa eivät liity suoriutumiseen, hän ei ole motivoitunut, hän ei suunnittele
 • hän ei keskity olennaiseen haasteellisissa tilanteissa, vaan väistelee, luovuttaa, "häseltää".
3. Käyttäytymisen haavoittuvuuden väylä viittaa sellaisiin yksilön käyttäytymistyyleihin, jotka 

helposti aiheuttavat ongelmia erilaisissa ympäristöissä ja jotka ovat usein seurausta vaikeista 
kasvuoloista. Käyttäytymisen haavoittuvuus korostui erityisesti miehillä. 
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Röngän (1999) tutkimus osoitti, että sosiaalisen selviytymisen ongelmien kasautuminen on 
miehillä naisia yleisempää. Miehillä ongelmat kasautuvat aikaisemmassa vaiheessa ja ongelmien 
jatkuvuus elämänvaiheesta toiseen on suurempaa kuin naisilla. Yksin eläminen osoittautui yhdeksi 
merkittäväksi riskitekijäksi miehillä. Miehille tunnusomaista on myös se, että ulospäin suuntautuva 
käytösongelmat kuten aggressiivinen käyttäytyminen tai alkoholiongelmat käynnistävät helposti 
ongelmaketjuja eri elämänalueilla. 

Ongelmien kasautuminen ei aina välttämättä lähde liikkeelle lapsuudesta, vaikka kyseessä 
onkin usein pitkäaikainen prosessi. Myös nuoruus- tai aikuisiän kokemukset, kuten esimerkiksi 
työttömyys tai parisuhteen ongelmat voivat käynnistää ongelmaketjuja. Varhainen puuttuminen 
tulisi siten ymmärtää suhteessa pulmien ilmenemiseen, ei henkilön ikään. (Rönkä 1999.)

Vaikka Rönkä (1999) tutkimuksessaan havaitsikin merkitsevää pysyvyyttä ongelmien 
kasautumisessa, oli mukana myös niitä, joilla ongelmat vähenivät tai loppuivat aikuistumisen 
myötä. Samankaltaiseen tulokseen päätyi myös Jahnukainen (1997) tutkimuksessaan entisten 
tarkkailuoppilaiden peruskoulun jälkeisistä elämänvaiheista. Kielteiseen kehityssuuntaan kulkeva 
elämänkulku tai alkanut syrjäytymiskehitys on siis mahdollista katkaista suotuisissa olosuhteissa. 
Moniongelmaisten nuorten ongelmavyyhdit voivat lähteä purkautumaan jonkin merkittävän 
elämäntapahtuman – ns. kehityksen käännekohdan myötävaikutuksesta (Rönkä 1994, Laub & 
Sampson 1993, Rönkä ym. 2002b). 

Miesten käännekohdat liittyvät naisia useammin koulutukseen, uraan ja varusmiespalve-
lukseen tai erilaisiin elämäntyylin muutoksiin, kuten esimerkiksi uusiin harrastuksiin. Naisille 
tärkeät käännekohdat liittyvät useimmiten ihmissuhteisiin ja perhetilanteisiin. (Rönkä 1994). 
Näiden elämäntapahtumien suojaava vaikutus voi perustua elämänolosuhteiden muutokseen, 
mutta myös siihen, että ne vahvistavat yksilön sisäisiä voimavaroja kuten hallinnantunnetta 
(Pickles & Rutter 1991). Toisaalta uusiin rooleihin sitoutumisen myötä lisääntyvää vastuunottoa 
on myös pidetty yhtenä syynä aikuistumiseen ja tasapainon löytämiseen (Jessor 1993). Voidaan 
myös ajatella, että käännekohdassa käynnistyy positiivisia kumulatiivisesti eteneviä ketjureaktioita. 
Esimerkiksi uusi työpaikka voi auttaa yksilöä irrottautumaan ongelmia aiheuttavasta ympäristöstä 
ja ihmissuhteista ja avaamaan hänen elämässään uusia kehitys- ja pätemismahdollisuuksia sekä 
uuden sosiaalista tukea tarjoavan ympäristön (Rönkä 1996).

Varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jäävät
Suurin osa suomalaisista nuorista voi hyvin, vaikka huoli eritoten nuorista miehistä koskettaakin 
monia eri sektoreita. Keitä sitten ovat nämä ns. riskiryhmään kuuluvat miehet ja kuinka heidät 
voi tunnistaa ja tavoittaa? Nuoret miehet tavataan kasvotusten viimeistä kertaa lähes kokonai-
sena ikäluokkana kutsuntojen yhteydessä. Kutsunnat ja niihin liittyvä terveystarkastus tarjoavat 
miehille luontevan tilaisuuden tarkastella omaa hyvinvointia ja elämää laajemminkin. Jokaisesta 
kertyy runsaasti tietoa ja asevelvollisen oma käsitys itsestä tulee esiin. Näin muodostuu kuva 
jokaisen nuoren miehen elämäntilanteesta ja toiminta- ja selviytymiskyvystä sekä mahdollisesta 
tuen tarpeesta (Aalberg 1981). 

Itsemurhien ehkäisyprojektissa (Upanne ym. 1999) tehty yhteistyö puolustusvoimien kanssa 
sekä aikaisemmat tutkimukset (Piha 1984, Parkkola 1999, Multimäki ym. 2005) antoivat viittei-
tä siitä, että merkittäväksi riskiryhmäksi ongelmien kehittymisen kannalta voidaan erityisesti 
katsoa varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle eri syistä jäävät nuoret miehet (Upanne & 
Rautava 1996). 
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Palveluskelpoisuuden määrittäminen

Suomessa on yleinen asevelvollisuus (Perustuslaki 127 §, 1.3.2000). Asevelvollisuuslain määrit-
tämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu aina 
60 ikävuoteen asti (Asevelvollisuuslaki 2 §, 28.12.2007). 

Jokaisen asevelvollisen on osallistuttava sotilaslääninsä (vuodesta 2008 alkaen aluetoimiston-
sa) järjestämiin kutsuntoihin sinä vuonna, kun hän täyttää 18 vuotta. Kutsunnoissa vahvistetaan 
asevelvollisen palveluskelpoisuusluokka ja päätetään hänen palvelustapansa: aseellinen, aseeton 
tai siviilipalvelus, sekä palvelukseen astumisaika ja paikka. Vastuu varusmiespalveluksen järjes-
tämisestä on puolustusvoimilla. Työministeriö vastaa siviilipalveluksesta. Suomalaisen miehen 
tulee suorittaa varusmiespalvelus tai siviilipalvelu, ellei häntä ole siitä vapautettu terveydellisten 
syiden perusteella. (Asevelvollisuuslaki 28.12.2007.)

Varusmiespalvelus suoritetaan yleensä 19–20-vuotiaana. Varusmiespalveluksen suorittami-
seen voi saada lykkäystä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan opiskelun, taloudellisten asioiden 
järjestämisen tai muun erityisen, henkilökohtaisen syyn perusteella (Asevelvollisuuslaki 10 §). 
Suomalaisista miehistä noin 80 prosenttia on suorittanut viime vuosina varusmiespalveluksen. 
Osuus on huomattavasti korkeampi kuin muissa Euroopan maissa, joissa on käytössä yleinen 
asevelvollisuus (Parkkola 1999).

Varusmies- tai siviilipalvelukseen astuvien terveydelliset edellytykset selvitellään kutsun-
noissa. Ennen kutsuntatilaisuutta jokaisen asevelvollisen tulee käydä lääkärintarkastuksessa, 
jossa tehdään ehdotus henkilön palveluskelpoisuusluokasta. Palveluskelpoisuusluokitus perustuu 
kansainväliseen tautiluokitukseen (ICD-10) sekä puolustusvoimien terveystarkastusohjeeseen 
(2006). Luokkaan A sijoitetaan henkilöt, joiden terveydentila ei rajoita toimintaa kenttäoloissa. 
Luokkaan B sijoitetaan henkilöt, joilla on terveydellisistä syistä vaikeuksia selviytyä taistelujou-
koissa, mutta jotka kuitenkin voidaan kouluttaa erilaisiin tukitehtäviin. Vuosittain keskimäärin 
80 % sijoitetaan luokkaan A tai B. Mikäli nuorella miehellä todetaan jokin terveydellinen este 
varusmiespalveluksen suorittamiselle, hänet vapautetaan palveluksesta joko määräaikaisesti tai 
pysyvästi. Ennen vuotta 2008 luokkaan C sijoitetut on vapautettu palveluksesta rauhan aikana 
ja luokkaan D sijoitetut pysyvästi. Luokkaan E sijoittaminen tarkoittaa palvelukseen astumisen 
lykkäystä eli vapautusta määräajan kuluttua suoritettavaan uusintatarkastukseen saakka. (Terveys-
tarkastusohje 2006.) Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen uuden asevelvollisuuslain perusteella 
ei enää erotella C- ja D-luokkaa. 

Palvelukseen kelpaavat asevelvolliset

• A-luokka: Pääsääntöisesti kaikkeen palvelukseen kelpaavat asevelvolliset 
• B-luokka: Määrätyin rajoituksin palvelukseen kelpaavat asevelvolliset

Palvelukseen kelpaamattomat asevelvolliset (ennen v. 2008)

• C-luokka: Rauhan aikana palveluksesta vapautetut asevelvolliset 
• D-luokka: Asevelvollisuuden suorittamisesta kokonaan vapautetut asevelvolliset
• E-luokka: Tarkastustilaisuudessa palvelukseen kelpaamattomiksi todetut ja määräajan 
      kuluttua uudelleen tarkastettavaksi määrätyt asevelvolliset

Kutsuntatarkastuksessa joka vuosi noin joka kymmenellä asevelvollisista todetaan terveydellinen 
palveluseste. Vuoden 2007 kutsunnoissa palvelukseen määrättiin 80 prosenttia kutsunnanalai-
sista, 11 prosenttia vapautettiin palveluksesta kokonaan, 5 prosenttia määrättiin E-luokkaan ja 
4 prosenttia saivat lykkäystä tai olivat poissaolevia. Mielenterveyden häiriöt ovat tärkein varus-
miespalveluksen suorittamatta jäämisen syy. Noin puolet kutsuntatarkastuksessa palveluksen 
ulkopuolelle määrätyistä jäävät palveluksen ulkopuolelle mielenterveydellisistä syistä. (Pääesi-
kunnan julkaisematon tietokanta.) 
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Palveluksensa aloittaneista asevelvollisista noin joka kymmenes keskeyttää varusmiespalve-
luksen. Yleisimpiä keskeytyksen syitä ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Vuonna 
2006 palvelukseen astuneista varusmiespalveluksen keskeytti 3 066 henkilöä, joista noin puolella 
keskeyttäminen tapahtui mielenterveydellisistä syistä (Sotilaslääketieteen keskuksen tietokan-
nat). Useimmiten mielenterveyden häiriöiden taustojen arvioidaan olleen olemassa jo ennen 
varusmiespalvelukseen astumista (Parkkola 1999). Toiseksi yleisin keskeyttämisen syy on tuki- 
ja liikuntaelinten sairaudet ja vammat. Huumeiden käyttöön liittyvän diagnoosin perusteella 
varusmiespalveluksen keskeyttäminen saavutti huippunsa vuonna 2001, jonka jälkeen osuus on 
ollut laskusuunnassa. (Sotilaslääketieteen Keskuksen julkaisematon tietokanta.) 

Tässä tutkimuksessa vertaillaan varusmies- tai siviilipalvelukseen määrättyjen (A- ja B-luo-
kat) ja palveluksen ulkopuolelle määräaikaisesti tai pysyvästi määrättyjen (C-, D- ja E-luokat) 
psykososiaalista hyvinvointia. Ryhmistä käytetään jatkossa nimiä AB- ja CDE-miehet.

Varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle määrättyjen hyvinvointia 
koskevia tutkimuksia 

Palveluksen ulkopuolelle määräaikaisesti tai pysyvästi määrättyjen hyvinvointiin liittyviä tutki-
muksia ei ole maassamme juurikaan tehty. Tutkimusten kysymystenasettelussa on useimmiten 
keskitytty varusmiespalveluksesta selviytymiseen (esim. Mikkola 1981, Piha 1984, Mäkinen 1991) 
sekä palveluksen keskeyttämiseen ja keskeyttämisen ennakointiin (esim. Aalberg 1981, Ponteva 
1983, Parkkola 1999, Koskinen & Puustinen 2005, Lumme 2007). Varusmiesten psyykkisistä 
häiriöistä (Blumenthal ym. 1970, Orava 1977), itsemurhista (Marttunen ym. 1997 ja 1995) ja 
päihteiden käytöstä (Lönnqvist ym. 1970, Jormanainen ym. 1997, Äijänseppä ym. 2001) on jonkin 
verran tutkittua tietoa. Ajankohtaisinta tietoa palveluksen ulkopuolelle määrättyjen hyvinvoinnista 
tarjoavat mm. Multimäen ym. (2005) sekä Parkkolan (1999) tutkimukset.

Multimäki ym. (2005) ovat tutkineet kutsuntoihin osallistuneiden palveluskelpoisuutta. 
Tutkimus osoitti, että varusmiespalveluksesta määräajaksi lykkäystä saaneilla (E-luokka) on pal-
veluksesta kokonaan vapautettuja enemmän erilaisia psykososiaalisia ongelmia. Määräaikaisen 
lykkäyksen saaneilla oli terveysongelmien lisäksi runsasta alkoholin käyttöä, huumekokeiluja, 
ihmissuhdeongelmia sekä mielenterveyspalvelujen käyttöä. Terveydellisin perustein pysyvän 
vapautuksen varusmiespalveluksesta saaneiden ongelmat liittyivät lähinnä ihmissuhteisiin ys-
tävien ja perheen kanssa.

Parkkola (1999) on tutkinut väitöskirjatyössään varusmiespalveluksen keskeytymisen enna-
kointia ja tutkimuksessa kertyi runsaasti tietoa palveluksen keskeyttäneiden psykososiaalisesta 
hyvinvoinnista. Tutkimuksen mukaan varusmiespalveluksen keskeyttäneille miehille tyypillisiä 
ovat lapsuusajan ongelmat, vaatimaton koulumenestys, ongelmat parisuhteessa, runsas alkoho-
linkäyttö, psyykkinen oireilu, työttömyys, taloudelliset ongelmat ja rikollinen käyttäytyminen. 
Varusmiespalveluksen keskeyttäneet ovat tämän lisäksi yleensä pessimistisiä tulevaisuutensa 
suhteen, he harrastavat ja liikkuvat muita vähemmän ja heille on kerääntynyt viimeisen vuoden 
aikana kuormittavia elämäntapahtumia (Parkkola 1999). 

Aikaisemmat tutkimukset antavat siis viitteitä siitä, että varusmies- tai siviilipalveluksen 
ulkopuolelle jääneille miehille on kasautunut paljon erilaisia ongelmia. Tarkastuksessa havaittujen 
ongelmien on myös oletettu säilyvän tai lisääntyvän (Parkkola 1999, Multimäki ym. 2002), joskin 
tutkimuksellista näyttöä tästä ei ole saatavilla. Epäsuotuisan kehityskulun ehkäisemisen kannalta 
olisi ratkaisevaa tunnistaa selviytymisen riskit ja ongelmien ilmaantuminen mahdollisimman var-
hain, jotta tarvittavat hoito- ja tukitoimet voitaisiin käynnistää. Ongelmana varusmiespalveluksen 
ulkopuolelle jääneiden kohdalla on ollut se, että mikään taho ei ole ollut vastuussa näistä miehistä 
ryhmätasolla. Varusmies- ja siviilipalvelusaikana nuorten käytettävissä ovat puolustusvoimien 
ja siviilipalveluskeskuksen tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut. Mikä osa vastuusta kuuluu yh-
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teiskunnan muille tahoille sen jälkeen, kun nuori keskeyttää varusmies- tai siviilipalveluksensa 
tai ei ole lainkaan aloittanut sitä? Onko edes olemassa palvelua, johon moniongelmainen varus-
miespalveluksen ulkopuolelle jäävä nuori voidaan ohjata? Vai jätetäänkö mies – kuten Upanne 
ja Rautava (1996) asian ilmaisevat – ”oman onnensa nojaan ja toivotaan parasta?” 

Tiivistelmä kirjallisuuskatsauksesta 
Nuoruus on erityinen elämänvaihe, jonka tärkeimmäksi tehtäväksi voidaan lukea itsenäistymi-
nen ja oman paikan löytäminen yhteiskunnassa. Elämänvaiheeseen liittyy monia keskeisiä koko 
myöhempään elämään vaikuttavia muutoksia, kuten ammattiin valmistuminen, lapsuudenkodista 
irrottautuminen ja oman kodin perustaminen sekä siirtyminen työmarkkinoille. Kyseessä on 
tärkeä siirtymäjakso, jonka aikana kehitetään omia sosiaalisia, koulutuksellisia ja ammatillisia 
taitoja.

Nuoruus on monien mahdollisuuksien aikaa. Ikävaiheeseen voi kuitenkin kuulua myös 
monia ongelmia, jotka hankaloittavat nuoruusvaiheen kehitystehtävien läpikäymistä ja vievät 
kehitystä epäsuotuisaan suuntaan. Suurin osa suomalaisista nuorista voi hyvin. Tutkimuksissa on 
kuitenkin havaittu, että osalle nuorista kasautuu yhä enemmän erilaisia ongelmia. Puhutaankin 
hyvinvoinnin ja huono-osaisuuden polarisoitumisesta.

Poikien ja nuorten miesten elämä nähdään monessa suhteessa riskialttiimpana tyttöihin tai 
nuoriin naisiin verrattuna. Nuorilla miehillä on yli kolminkertainen riski kuolla tapaturmaisesti tai 
väkivaltaan naisiin verrattuna. Itsemurhista neljä viidestä on miehen tekemiä ja etenkin nuorten 
miesten itsemurhakuolleisuudessa Suomi on lähellä kansainvälisen tilaston kärkeä. Masennuksen 
yleistyessä erityisesti tyttöjen ongelmaksi poikien kohdalla psyykkiset oireilut kätkeytyvät usein 
häiriökäyttäytymisen eri muotoihin. Mielenterveysongelmien tunnistaminen, niiden myöntämi-
nen ja terveydestä puhuminen yleensäkin on miehille naisia vaikeampaa. Nuoret miehet ovatkin 
osoittautuneet mielenterveyspalveluihin hakeutumisessa erityisen haasteelliseksi ryhmäksi. 

Myös miesten elämäntavat ja terveyskäyttäytyminen poikkeavat naisten käyttäytymisestä 
useimmiten epäedulliseen suuntaan, vaikka sukupuolierot erityisesti tupakoinnin ja alkoholin 
suhteen ovatkin viime vuosina kaventuneet. Humalajuominen, massiivinen tupakointi sekä huu-
meongelmat ovat kuitenkin nuorilla miehillä naisia yleisempiä. Liikuntaa säännöllisesti harrasta-
vien määrät ovat tytöillä ja pojilla varhaisnuoruudessa kutakuinkin samat. Poikien keskuudessa 
aktiivisesti liikuntaa harrastavien osuudet kuitenkin putoavat selkeästi 14 ikävuoden jälkeen ja 
liikunnallinen passiivisuus on aikuisuuden kynnyksellä vastakkaista sukupuolta yleisempää. Yli-
paino-ongelmat koskettavat useammin miehiä kuin naisia. Erityisesti nuorten miesten on todettu 
lihovan täysi-ikäistymisen myötä ja lihomisen on arvioitu olevan suurelta osin ympäristötekijöistä 
ja elintavoista johtuvaa. Ylipainoisten osuus nuorten miesten keskuudessa onkin ollut jatkuvassa 
nousussa vuodesta 1982 lähtien.

Pojilla ja miehillä on vastakkaiseen sukupuoleen verrattuna enemmän erilaisia sosiaalisia 
ongelmia. Huonosti koulussa viihtyvissä, koulukiusatuissa ja koulutuksen keskeyttäneissä on 
poikaenemmistö. Pitkäaikaistyöttömistä ja pitkäaikaista toimeentulotukea saavista yksineläjistä 
suurin osa on miehiä. Myös rikoksen tekijöistä miehiä on huomattavasti naisia enemmän.

Erilaisilla ongelmilla on taipumus esiintyä yhdessä ja kasautua. Ongelmien taustalla on tämän 
lisäksi usein samat syyt ja riskitekijät. Miehillä ongelmien on todettu kasautuvan aikaisemmassa 
vaiheessa naisiin verrattuna. Myös ongelmien jatkuvuus elämänvaiheesta toiseen on suurempaa 
kuin naisilla. Vaikka hyvin usein erilaiset ongelmat alkavat jo lapsuusiässä ja omaavat näin ollen 
pitkän historian, voi ongelmia kehittyä ja kasautua vasta nuoruusiällä. Erilaiset vaikeat nuo-
ruusiän kokemukset, kuten esimerkiksi työttömyys tai parisuhteen ongelmat voivat käynnistää 
ongelmaketjuja, jotka pahimmassa tapauksessa johtavat yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen tai 
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itsemurhaan. Varhainen puuttuminen tulisi siten ymmärtää suhteessa pulmien ilmenemiseen, 
ei henkilön ikään. 

Kutsunnat on todettu ainutlaatuiseksi väyläksi tavoittaa suomalainen nuori mies. Aikaisempi 
yhteistyö puolustusvoimien kanssa sekä eri tutkimukset ovat antaneet viitteitä, että ongelmien 
kehittymisen kannalta katsottuna merkittävän riskiryhmän muodostavat palveluksen ulkopuolelle 
eri syistä jäävät nuoret miehet. Epäsuotuisan kehityskulun ehkäisemisen kannalta olisi ratkaise-
vaa tunnistaa selviytymisen riskit ja ongelmien ilmaantuminen mahdollisimman varhain, jotta 
tarvittavat hoito- ja tukitoimet voitaisiin käynnistää.
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TUTKIMUSASETELMA

Tutkimuksen tavoite ja tutkimusasetelma
Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -hankkeessa toteutetun arviointitutkimuksen tavoitteena 
oli kuvata nuorten miesten elämäntilannetta ja psykososiaalista hyvinvointia, varmistaa hank-
keessa kehitetyn intervention osuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tutkia intervention 
vaikuttavuutta. 

Tässä tutkimusraportissa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1) Millainen on palveluksen ulkopuolelle jääneiden (palveluskelpoisuusluokka C, D tai E) 

elämäntilanne ja psykososiaalinen hyvinvointi verrattuna palvelukseen määrättyjen (pal-
veluskelpoisuusluokka A tai B) miesten tilanteeseen? Muuttuuko tilanne yhden vuoden 
seuranta-aikana?

2) Onko palveluksen ulkopuolelle jääminen (palveluskelpoisuusluokka C, D tai E) osuva ja 
tarkoituksenmukainen kriteeri tukiohjelmaan ohjaamiselle? Onko kohderyhmän sisällä 
erityisiä osaryhmiä, joiden ohjaaminen tukiohjelmaan olisi erityisen tärkeätä?

Hankkeessa kehitetyn intervention vaikuttavuutta koskevat tulokset julkaistaan omana raport-
tinaan (Stengård ym. 2008).

Tutkimus toteutettiin satunnaistettua vertailuasetelmaa käyttäen (kuvio 3). Intervention vaikutta-
vuuden tutkimista varten C-, D- tai E-luokkaan määrätyt miehet satunnaistettiin interventio- ja 
vertailuryhmään (vertailuryhmä I). Toisen vertailuryhmän muodosti otos kutsunnoissa A- tai 
B-luokkaan määrätyistä miehistä (vertailuryhmä II).

Tutkimukseen suostuneet miehet täyttivät tutkimukseen rekrytoinnin yhteydessä alkukyse-
lyn, joka sisälsi kaksi tutkimuslomaketta (perustietolomake ja terveystietolomake). Seurantakysely 
toteutettiin postikyselynä vuoden päästä tutkimukseen mukaan tulemisesta. Lisäksi kerättiin 
rekisteritietoja niistä vastaajista, jotka olivat antaneet siihen erillisen suostumuksensa.

KUVIO 3. Tutkimusasetelma

Nuorten miesten elämäntilannetta ja psykososiaalista hyvinvointia kuvataan vertaamalla palveluksen 
ulkopuolelle jääneiden miesten (interventioryhmä ja vertailuryhmä I) tilannetta palvelukseen mää-
rättyjen (vertailuryhmä II) tilanteeseen. Seuranta-aikaa koskevia muutoksia selvitetään vertaamalla 
palveluksen ulkopuolelle jääneiden (vertailuryhmä I) tilanteessa tapahtuneita muutoksia palve-

C-, D- tai E-
luokkaan
määrätyt

A- tai B-luokkaan
määrätyt:
vertailuryhmä II
n = 440

Interventioryhmä
n = 182

Vertailuryhmä I
n = 174

Alkukysely

Alkukysely

Alkukysely

Interventio
Seurantakysely
Rekisteritiedot

Seurantakysely
Rekisteritiedot

Seurantakysely
Rekisteritiedot
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lukseen määrättyjen (vertailuryhmä II) tilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin. Muutosta koske-
vissa analyyseissä selvitetään miesten luonnollista elämänkulkua ilman mahdollista intervention 
vaikutusta ja siksi näistä analyyseistä on jätetty pois interventioryhmään kuuluneet miehet. 

Intervention osuvuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi selvitetään myös, 
erottuuko palveluksen ulkopuolelle jäävien joukosta tietty ryhmä, joille on kasautunut muita 
enemmän hyvinvoinnin vajeita. Palveluksen ulkopuolelle jääneiden ryhmää kuvataan yksityis-
kohtaisemmin vertaamalla ensin diagnoosiryhmiä keskenään (somaattiset sairaudet, mielenter-
veyshäiriöt, päihdeongelmat) sekä toiseksi vertaamalla palveluksen keskeyttäneiden tilannetta 
kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle jääneiden tilanteeseen.

Tutkimuksen kohderyhmä 
Tutkimuksen perusjoukon muodostivat Helsingissä ja Vantaalla kirjoilla olleet ja Helsingin ja 
Vantaan kutsunnoissa vuonna 2004 läsnä olleet miehet sekä 1.7.2004–30.6.2005 välisenä aikana 
varusmies- tai siviilipalveluksen aloittaneet miehet. Tutkimukseen kutsuttiin
• syksyn 2004 kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrätyt miehet, 
• syksyn 2004 kutsunnoista valittu otos A- tai B-luokkaan määrätyistä miehistä, 
• tutkimukseen osallistuneissa joukko-osastoissa varusmiespalveluksen heinäkuussa 2004 tai 

tammikuussa 2005 aloittaneet ja palveluksen myöhemmin keskeyttäneet miehet ja
• siviilipalveluksen peruskoulutuksen 1.7.2004–30.6.2005 Lapinjärven koulutuskeskuksessa 

aloittaneet ja peruskoulutusjakson keskeyttäneet miehet.

Naisten vapaaehtoiseen varusmiespalveluun pyrkineitä ei kutsuttu mukaan tutkimukseen, sillä 
heitä koskettavat eri menettelytavat palveluksen keskeytyessä ja heidän osuutensa kaikista kes-
keyttäneissä on hyvin pieni.
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TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Aineiston kerääminen

Alkukysely

Kutsunnoissa läsnä olleet

Helsingin sotilasläänin kutsunnanalaisille lähetettiin talvella 2004 tiedote tutkimuksesta kutsun-
toja koskevan ennakkomateriaalin yhteydessä. Kutsuntatilaisuudessa projektin edustaja esitteli 
tutkimusta päivittäin ja pyysi läsnä olleita helsinkiläisiä ja vantaalaisia miehiä osallistumaan 
siihen. Esityksessä korostettiin, että tutkimukseen osallistuminen on kaikilta osin vapaaehtoista 
ja tiedot tulevat ainoastaan tutkimuskäyttöön. Alkukysely sisälsi kaksi tutkimuslomaketta, pe-
rustietolomakkeen ja terveystietolomakkeen. Kaikkina kutsuntapäivinä tutkimukseen halukkaita 
pyydettiin allekirjoittamaan suostumuslomake ja täyttämään terveystietolomake ennen kutsun-
talautakuntaan menoa. Lisäksi satunnaisesti valittuina kutsuntapäivinä kaikkia tutkimukseen 
halukkaita pyydettiin täyttämään myös perustietolomake. A- tai B-luokkaan määrätyt miehet 
palauttivat täytetyt lomakkeet kutsuntalautakuntaan niille varattuun laatikkoon.

C-, D- tai E-luokkaan määrättyjä miehiä pyydettiin kutsuntalautakunnan tapaamisen jälkeen 
käymään hankkeen infopisteessä, jossa projektin edustajat antoivat kirjallista ja suullista lisätietoa 
tutkimuksesta sekä pyysivät kirjallista suostumusta interventioon osallistumiseen. Henkilön 
allekirjoitettua suostumuslomakkeen häntä pyydettiin täyttämään perustietolomake, mikäli sitä 
ei ollut täytetty jo aiemmin. Tämän jälkeen avattiin kirjekuori, jossa oli etukäteen suoritetun 
satunnaistamisen tulos (interventioryhmä / vertailuryhmä).

Interventioryhmään arpoutuneille miehille laadittiin seuraavaksi lähete tukiohjelmaan. Tässä 
yhteydessä kartoitettiin lyhyesti miehen elämäntilannetta ja mahdollista tuen tarvetta. Miehelle 
kerrottiin, että ohjaaja ottaa häneen yhteyttä mahdollisimman pian ja että seurantakysely posti-
tetaan hänelle kotiin vuoden kuluttua. Vertailuryhmään arpoutuneille kerrottiin seurantakyselyn 
ajankohta ja myös heiltä tiedusteltiin elämäntilannetta ja mahdollista tuen tarvetta. Tarvittaessa 
vertailuryhmään kuuluneita pyrittiin motivoimaan avun hakemiseen ja ottamaan yhteyttä tar-
vittaviin palveluihin. 

Palveluksen keskeyttäneet

Palveluksen keskeyttäneiden osalta tutkimuksen aineisto kerättiin viidessä joukko-osastossa sekä 
Lapinjärven koulutuskeskuksessa (siviilipalveluksen keskeyttäneet). Tutkimukseen valittiin ne 
joukko-osastot, joissa suurin osa helsinkiläisistä ja vantaalaisista miehistä suorittaa palveluksensa. 
Joukko-osastoista mukana olivat
• Kaartin Jääkärirykmentti, 
• Helsingin Ilmatorjuntarykmentti,
• Karjalan Prikaati, 
• Suomenlahden Meripuolustusalue, 
• Uudenmaan Prikaati.

Aineiston keruusta vastanneet sosiaalikuraattorit ja sairaanhoitajat koulutettiin tehtäväänsä ennen 
tutkimuksen käynnistämistä. Aineiston keruuseen liittyneet menettelytavat sovittiin kussakin yk-
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sikössä parhaiten paikallisiin käytäntöihin sopiviksi. Palveluksen keskeyttäjä ohjattiin tapaamaan 
sosiaalikuraattoria sen jälkeen kun terveysaseman lääkäri oli päätynyt esittämään sairaantarkas-
tustoimikunnalle palveluskelpoisuusluokan muutosta C-, D- tai E-luokkaan. Siviilipalveluksen 
keskeyttäjä ohjattiin tapaamaan terveysaseman sairaanhoitajaa. Kaartin Jääkärirykmentissä kes-
keyttäjä ohjattiin sairaantarkastustoimikunnan jälkeen tapaamaan hankkeen tutkimusavustajaa. 
Muilta osin tutkimukseen rekrytointi tehtiin samalla tavalla kuin kutsunnoissakin. 

Seurantakysely 

Seurantakysely toteutettiin postikyselynä vuoden kuluttua siitä, kun henkilö oli tullut mukaan 
tutkimukseen. Vastaajien tavoittamiseksi hankittiin väestörekisterikeskuksesta tutkimukseen 
suostuneiden henkilöiden päivitetyt osoitetiedot.

Seurantakysely toteutettiin vaiheittain kuukauden välein ajalla 1.8.2005–1.7.2006. Kysely 
postitettiin kuukausittain kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä niille tutkittaville, joiden 
kohdalla vuoden seuranta-aika oli täyttynyt. Mikäli tutkittava ei vastannut ensimmäiseen kyselyyn, 
hänelle lähetettiin uusintakysely kolmen viikon kuluttua ensimmäisestä lähetyksestä. Uusinta-
kysely toteutettiin kuukausittain ajalla 22.8.2005–22.7.2006. Uusintakyselyyn vastaamattomia 
tavoiteltiin vielä puhelimitse. Mikäli tutkittavaan saatiin kontakti, hänelle tarjottiin mahdollisuutta 
vastata kyselyyn puhelinhaastatteluna. 

Rekisteritiedot

Rekisteritietoja kerättiin niistä vastaajista, jotka olivat antaneet siihen erillisen suostumuksensa. 
Hankkeen tutkimusavustaja keräsi vastaajien tiedot puolustusvoimien ”Kyselylomake palvelusta 
ja terveydentilan tutkimista varten” -lomakkeelta. Tiedot kerättiin Helsingin sotilasläänin ar-
kistosta heinäkuun 2004 ja elokuun 2005 välisenä aikana. Tiedot mahdollisista kuolemansyistä 
kerättiin vuoden 2007 lopulla Tilastokeskuksen rekistereistä. Rekisteriaineisto yhdistettiin 
kyselylomakkeilla saatuun tietoon ja tutkijoiden käyttöön muodostettiin aineisto, josta ei voi 
tunnistaa yksittäisiä tutkittavia.

Tutkimusmenetelmät
Ennen aineiston keruun aloittamista perustieto- ja terveystietolomakkeita pilotoitiin Kaartin 
Jääkärirykmentissä. Pilotointi osoitti kysymysten olevan selkeitä ja ymmärrettäviä. Myös vas-
taamisen tarvittava aika osoittautui kohtuulliseksi, joten kyselylomakkeisiin ei tarvinnut tehdä 
muutoksia. 

Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla ja haastattelemalla. Alku- ja seurantakyselyn 
lomakkeet sisälsivät strukturoituja kysymyksiä ja aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä mitta-
reita. Valtaosaa kysymyksistä oli käytetty Terveys 2000 -nuorisokyselyssä (Koskinen ym. 2005).



��

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen

Stakes, Raportteja 18/2008

Alkukysely

Perustietolomake

Perustietolomakkeessa kartoitettiin vastaajien taustatietoja sekä lapsuuden ajan ongelmiin, 
elämäntilanteeseen ja -laatuun, sosiaaliseen tukiverkostoon, ajankäyttöön, itseluottamukseen ja 
itsetyytyväisyyteen liittyviä asioita. Vastaajan itseluottamusta sekä tyytyväisyyttä itseen mitattiin 
Pulkkisen ja Röngän (1994) kehittämällä KEHY-mittarilla. 

Terveystietolomake

Terveystietolomake sisälsi kysymyksiä vastaajan terveydentilasta, terveyskäyttäytymisestä sekä 
päihteiden käytöstä. Psyykkistä kuormittuneisuutta mitattiin General Health Questionnaire 
(GHQ) -kyselyn 12-osioisella versiolla (Goldberg 1972). Alkoholin ongelmakäyttöä kartoitettiin 
CAGE-kyselyllä (Ewing 1984, Maisto ym. 1995). Lomake sisälsi myös Parkkolan (1999) kehittämän 
Varusmiesseulan, jonka on todettu ennakoivan palveluksessa selviytymistä. 

Seurantakysely

Seurantakysely sisälsi pääosin samat kysymykset kuin alkukyselykin täydennettynä seuranta-
aikana tapahtuneita muutoksia kartoittavilla kysymyksillä. 

Rekisteritiedot

Puolustusvoimien Kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista varten –lomakkeelta 
kerättiin tiedot vastaajan ilmoittamasta pituudesta, painosta, koulumenestyksestä sekä tupakoin-
nista. Tiedot palveluskelpoisuusluokasta sekä diagnooseista saatiin lääkärintarkastuskortista. 
Lisäksi kerättiin tiedot mahdollisista kuolemansyistä Tilastokeskuksen rekisteristä. Rekisteri-
tietoja vastaajan saamasta hoidosta (Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri ja Sosiaalihuollon 
hoitoilmoitusrekisteri), lastensuojelun sijoituksista (Lastensuojelurekisteri) ja saadusta toi-
meentulotuesta (Toimeentulorekisteri) kerätään vuoden 2008 aikana ja niitä koskevat tulokset 
julkaistaan erikseen. 

Tutkimuksessa käytetyt analyysimenetelmät
Tutkimusaineiston perustulokset analysoitiin SPSS 12.0 -ohjelmalla. Aineiston kuvaamiseen 
käytettiin suoria jakaumia ja prosenttiosuuksia. Vastaajien ajankäyttöä kartoittavan kysymys-
sarjan sisältämää informaatiota tiivistettiin eksploratiivisen faktorianalyysin avulla. Ajankäyttöä 
kuvaavien muuttujien jakaumat olivat vinoja, joten jokaiselle muuttujalle tehtiin ensin logarit-
mimuunnos. Analyysi tehtiin Harris-Kaiserin vinorotaatiota käyttäen ja faktorien määräksi 
kiinnitettiin neljä. Analyysin perusteella muodostettiin kodin ulkopuolista harrastustoimintaa 
kuvaava summamuuttuja. 

Luokiteltujen muuttujien välisten yhteyksien merkitsevyyden tutkimiseen käytettiin Khiin 
neliö -testiä. Normaalisti jakautuvien jatkuvien sekä intervalliasteikollisten muuttujien testaukses-
sa käytettiin t-testiä tai yksisuuntaista varianssianalyysiä. Epänormaalisti jakautuneet muuttujat 
analysoitiin vastaavasti Mann Whitney U tai Kruskal-Wallis -testillä. 
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Seurantakyselyn osalta jatkuvat ja intervalliasteikolliset muuttujat analysoitiin SAS-ohjel-
mistolla. Muuttujien keskiarvojen eroa testattiin toistokokeisiin soveltuvalla varianssianalyysillä, 
jossa oli yksi selittävä tekijä sekä joidenkin analyysien kohdalla myös yksi kovariaatti (Crowder 
& Hand 1990). Analyysit tehtiin SAS-ohjelmiston MIXED-proseduurilla. SPSS 12.0 -ohjelmalla 
testattiin ryhmien sisäisiä keskiarvojen muutoksia käyttäen parillisten muuttujien t-testiä. Di-
kotomisten muuttujien muutosta testattiin nonparametrisellä McNemarin testillä (Siegel 1956) 
niin ikään SPSS 12.0 -ohjelmaa hyväksikäyttäen. 

Mittareiden summamuuttujien luotettavuutta eli reliabiliteettia mitattiin Cronbachin alfa-
arvoilla. Tuloksia on havainnollistettu erilaisilla taulukoilla ja graafisilla esityksillä. Kuviot on 
tehty Excel-ohjelmalla. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin p-arvoa .05. Tilastolliset 
merkitsevyydet on havainnollistettu taulukoissa seuraavasti:

*** (p < .001)
** (p < .01)
* (p < .05)

Eettiset kysymykset
Tutkimussuunnitelma hyväksyttiin Stakesin eettisessä toimikunnassa keväällä 2004. Puolustus-
voimien tutkimuslupa myönnettiin hankkeelle kesällä 2004 ja työministeriön lupa syksyllä 2004. 
Lupa rekisteritietojen käyttöön saatiin Stakesilta ja Tilastokeskukselta keväällä 2007. 

Intervention edellyttämä henkilökohtainen yhteydenpito ja arviointitutkimuksen tietojen 
keruu edellyttivät, että kaikista tutkimukseen mukaan tulleista oli käytettävissä nimi ja yhteys-
tiedot. Tutkittavista kerättiin tietoa kolmella tavalla: vaikuttavuustutkimuksen kyselylomakkeilla, 
rekisteritietoja keräämällä sekä interventioon osallistuneiden osalta prosessin arviointilomakkeilla. 
Nämä tiedot yhdistettiin toisiinsa henkilötunnuksen avulla. Hankkeeseen osallistuvilta pyydettiin 
kirjallinen suostumus seuraaviin asioihin:
• suostumus osallistua tutkimukseen
• suostumus viranomaisluvilla kerättyjen rekisteritietojen yhdistämiseen suostumuksella 

saatuihin tietoihin
• suostumus interventioon ja siinä yhteydessä kerättyjen tietojen luovuttamiseen tutkimukseen 

(vain interventioryhmältä)
• suostumus mahdollisesti myöhemmin toteutettavaan seurantatutkimukseen.

Intervention toteuttaneilta projektiohjaajilta sekä aineiston keruusta vastanneilta sosiaalikuraat-
toreilta ja sairaanhoitajilta pyydettiin lisäksi suostumus tutkimukseen osallistumiseen sekä vaiti-
olositoumus. Osallistuminen tutkimukseen oli kaikilta osin vapaaehtoista. Ruotsia äidinkielenään 
puhuvilla oli mahdollisuus vastata ruotsinkielisiin kyselylomakkeisiin ja osallistua tukiohjelmaan 
ruotsinkielellä. Seurantakyselyssä heille lähetettiin ruotsinkielinen saatekirje ja kyselylomake. 

Tietoja käytettiin tunnisteellisina ainoastaan siinä määrin kun tietojen yhdistämisen kan-
nalta oli välttämätöntä. Henkilötunnus korvattiin koodinumerolla ja koodiavainlistaa säilytettiin 
erillään tutkimusaineistosta. Tunnisteellisia tietoja saivat käsitellä ainoastaan erikseen nimetyt 
tutkimuksen vastuuhenkilöt. 

Tutkimusaineisto arkistoitiin Stakesin arkistoon tämän tutkimuksen jälkeen säilytettäväksi 
mahdollisesti myöhempää seurantatutkimusta varten. 

Hankkeen ja tutkimuksen suunnittelusta vastasi suunnitteluryhmä ja hankkeen toteuttamista 
valvoi kaikkia yhteistyötahoja edustanut ohjausryhmä (liite 1).
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TUTKIMUKSEEN OSALLISTUNEET

Alku- ja seurantakysely
Tutkimukseen rekrytoitiin miehiä kutsunnoissa ja palveluksen keskeytyessä. Kutsunnoissa 
kaikille läsnä olleille (n = 3 464) annettiin kutsuntaoppitunnilla tietoa tutkimuksesta ja ohjeet 
suostumuslomakkeen täyttämiseen. Lisäksi kutsuntalautakunnan siviilijäsen ohjasi C-, D- tai E-
luokkaan määrätyt miehet hankkeen informaatiopisteeseen, jossa heille annettiin vielä lisätietoa 
interventioon osallistumiseen liittyvistä kysymyksistä. 

Kutsunnoissa hankkeen informaatiopisteeseen tuli 260 C-, D- tai E-luokkaan määrättyä 
miestä, joista 75 (29 %) kieltäytyi osallistumasta tutkimukseen. Tutkimukseen suostui 185 miestä, 
joista 93 arpoutui interventioryhmään ja 92 vertailuryhmään. Lisäksi tutkimukseen osallistui 
yhteensä 440 kutsunnoissa A- tai B-luokkaan määrättyä miestä, jotka muodostivat toisen ver-
tailuryhmän. 

Palveluksen keskeyttäneitä miehiä rekrytoitiin tutkimukseen Kaartin Jääkärirykmentistä 
(KAARTJR), Helsingin Ilmatorjuntarykmentistä (HELITR), Karjalan Prikaatista (KARPR), 
Suomenlahden Meripuolustusalueelta (SLMEPA), Uudenmaan Prikaatista (UUDPR) sekä sivii-
lipalveluksen osalta Lapinjärven koulutuskeskuksesta. Palveluksen keskeyttäneistä miehistä 256 
tapasi sosiaalikuraattorin, joka tarjosi mahdollisuutta osallistua tutkimukseen. Heistä 85 (33 %) 
kieltäytyi osallistumasta. Tutkimukseen suostui 171 miestä, joista 89 arpoutui interventioryhmään 
ja 82 vertailuryhmään (taulukko 1). 

TAULUKKO 1. Palveluksen keskeyttäneet miehet

Yksikkö Interventioryhmä Vertailuryhmä Yhteensä

SLMEPA 6 5 11

HELITR 8 6 14

KAARTJR 31 31 62

KARPR 19 17 36

UUDPR 1 1 2

Lapinjärvi 24 22 46

YHTEENSÄ 89 82 171

Tutkimuksen alkukyselyyn vastasi yhteensä 796 miestä, joista 440 oli määrätty A- tai B-luokkaan 
ja 356 C-, D- tai E-luokkaan. A- tai B-luokkaan määrätyistä miehistä 296 (61 %) oli kirjoilla 
Helsingissä ja 144 (39 %) Vantaalla. C-, D- tai E-luokkaan määrätyistä miehistä 267 (75 %) oli 
kirjoilla Helsingissä ja 89 (25 %) Vantaalla. 

Seurantakyselyyn vastasi yhteensä 439 miestä (vastausprosentti 55 %), joista 260 oli A- tai 
B- ja 179 C-, D- tai E-luokkaan määrättyjä miehiä. AB-miehet osallistuivat seurantakyselyyn 
hieman CDE-miehiä aktiivisemmin. AB-miehistä seurantakyselyyn vastasi 59 prosenttia ja 
CDE-miehistä 50 prosenttia (p < .001). Vastanneista CDE-miehistä 99 edusti interventio- ja 80 
vertailuryhmää. Uusinta- ja puhelinkysely nostivat vastausprosenttia huomattavasti. Ilman niitä 
vastausprosentti olisi jäänyt 26 prosenttiin. 

Tutkimukseen osallistuneiden yhteismäärä on havainnollistettu kuviossa 4.
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KUVIO 4. Tutkimukseen osallistuneet

¹ Luku sisältää kaikki kutsunnanalaiset miehet Helsingissä ja Vantaalla.

² Palveluskelpoisuusluokka päätettiin kutsunnoissa yhteensä 3 464 miehelle. Luku sisältää myös miehiä, jotka eivät olleet itse 
läsnä kutsunnoissa.

³ Siviilipalvelun keskeyttäneiden kokonaismäärä perustuu Lapinjärven koulutuskeskuksesta saatuun arvioon (n = 117).

Aineiston edustavuus

Kato

Tutkimusaineiston keruu oli varsin haastava ja monivaiheinen prosessi. Aineistoa kerättiin yhteen-
sä yhdeksässä eri paikassa ja sen keräämiseen osallistui kymmeniä henkilöitä. Aineiston keruun 
toteuttaminen kutsunnoissa suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Helsingin sotilasläänin 
kutsunnoista vastaavan henkilöstön ja hankkeen projektiohjaajien kanssa. Palveluksen keskeyt-
täneiden tapaaminen ja rekrytoiminen tutkimukseen suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä 
aineiston keruuseen osallistuneiden sosiaalikuraattoreiden ja sairaanhoitajien kanssa. 

Aineiston keruuprosessin monimutkaisuudesta johtuen tutkimusaineistoon muodostui katoa 
neljässä vaiheessa. Ensinnäkin katoa muodostui siten, että kaikkia tutkimuksen perusjoukkoon 
kuuluvia miehiä ei kyetty tapaamaan eikä heille näin ollen voitu tarjota mahdollisuutta osallistua 
tutkimukseen. Aineiston keruusta vastanneiden työntekijöiden lomien aikana ei kaikkia palve-
luksen keskeyttäneitä tavoitettu. Myös varusmiesten koulutukseen liittyvät tapahtumat estivät 
joissakin tapauksissa mahdollisuuden tavata palveluksen keskeyttäjää. Kun keskeyttäminen ta-
pahtui äkillisen sairastumisen tai tapaturman seurauksena, varusmiehen tapaaminen ei myöskään 
aina ollut mahdollista. Aineiston keruun aikana yhteensä 431 miestä keskeytti varusmies- tai 
siviilipalveluksen. Heistä 256:lle tarjottiin mahdollisuus osallistua tutkimukseen. 

Tutkimukseen osallistuneet
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Toiseksi katoa syntyi tutkimuksesta kieltäytymisen kautta. Vaikka kyselylomakkeet jaettiin 
kaikille kutsunnoissa läsnä olleille, kaikki eivät kuitenkaan palauttaneet lomakettaan. Kutsuntalau-
takunnan siviilijäsen kehotti kaikki C-, D-, tai E-luokkaan määrättyjä miehiä tulemaan hankkeen 
informaatiopisteeseen, mutta kaikki eivät tätä pyyntöä noudattaneet. Hankkeen informaatiopis-
teeseen tulleista miehistä 31 prosenttia kieltäytyi osallistumasta tutkimukseen (kutsunnoissa 
29 % ja palveluksen keskeyttäneistä 33 %). Kieltäytymisen syiksi mainittiin mm. kiire tai kiin-
nostuksen puute. Osa kieltäytyi osallistumasta tutkimukseen, koska heillä ei ollut tuen tarvetta 
eivätkä he halunneet osallistua tukiohjelmaan. Kieltäytyneiden joukossa oli myös miehiä, jotka 
olisivat projektiohjaajien ja sosiaalikuraattorien arvion mukaan olleet tuen tarpeessa. Tehtyjen 
havaintojen perusteella voidaan olettaa, että kieltäytyneiden ryhmään kuului elämäntilanteeltaan 
ja hyvinvoinniltaan sekä parempi- että huonompiosaisia miehiä. 

Kolmanneksi katoa syntyi seurantatutkimuksessa, kun kaikki alkukyselyyn vastanneet miehet 
eivät vastanneet seurantakyselyyn. Tilastokeskuksesta kerätyn tiedon mukaan kaikki tutkimuksen 
alkukyselyyn vastanneet olivat kuitenkin elossa seurantahetkellä. Alkukyselyyn vastanneista A- 
tai B-luokkaan määrätyistä miehistä 41 prosenttia jätti vastaamatta seurantakyselyyn. Vastaava 
osuus C-, D- tai E-luokkaan määrätyistä miehistä oli 50 prosenttia.

Neljänneksi katoa syntyi siten, että 22 alkukyselyn tutkimuslomakkeita jouduttiin hylkää-
mään. Hylätyt lomakkeet olivat joko asiattomasti tai puutteellisesti täytettyjä tai ne kuuluivat 
muualla kuin Helsingissä tai Vantaalla kirjoilla oleville miehille. Joissakin tapauksissa henkilö 
oli tutkimuslomakkeiden täyttämisen jälkeen muuttanut mielensä tutkimukseen osallistumisesta 
ja kieltänyt lomakkeiden käytön. Kaikki seurantakyselylomakkeet oli täytetty asianmukaisella 
tavalla.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että aineiston keruu sujui pääosin hyvin ja suunnitelmien 
mukaisesti. Aineiston voi katsoa edustavan niitä miehiä, joiden kohdalla hankkeessa kehitetty 
interventio on mahdollista toteuttaa. 

Aineiston edustavuus

AB-miesten otoksen (n = 440) edustavuutta testattiin vertaamalla otokseen kuuluneiden miesten 
terveystietolomakkeen tietoja Helsingissä tai Vantaalla vuoden 2004 kutsuntoihin osallistuneiden 
miesten (n = 2 601) vastaaviin tietoihin. Terveystietolomake sisälsi mm. psyykkistä kuormittunei-
suutta mittaavan GHQ-12 -mittarin (Goldberg 1972) sekä alkoholin ongelmakäyttöä mittaavan 
CAGE-kyselyn (Ewing 1984, Maisto 1995). Lomakkeessa tiedusteltiin tämän lisäksi huumekon-
takteja ja -kokeiluja sekä itsemurhaharkintoja ja -yrityksiä. Ryhmien välisiä eroja testattiin muut-
tujasta riippuen t-testillä tai Khiin neliötestillä. Ryhmät eivät eronneet toisistaan minkään mittarin 
eivätkä huumeiden käyttöä tai itsetuhoisuuteen liittyvien kysymysten suhteen. Otoksen voidaan 
siis katsoa edustavan hyvin pääkaupunkiseudun palvelukseen määrättyjä nuoria miehiä. 

Seurantakyselyn osalta aineiston edustavuutta tarkasteltiin vertaamalla seurantakyselyyn 
vastanneita ja vastaamatta jättäneitä alkukyselyn tietojen suhteen. Vertailut tehtiin erikseen A- tai 
B-luokkaan ja C-, D- tai E-luokkaan määrätyille miehille (liite 2, taulukot 1 ja 2). Seurantaky-
selyyn vastaamatta jättäneillä C-, D- tai E-luokkaan määrätyillä miehillä oli enemmän erilaisia 
psykososiaalisia ongelmia kuin seurantakyselyyn vastanneilla miehillä. Vastaamatta jättäneillä 
esiintyi yleisemmin asunnottomuutta (p < .05) ja huumekokeiluja (p < .05) kuin vastanneilla. 
Lisäksi he arvioivat elämäntilanteensa ja taloudellisen tilanteensa seurantakyselyyn osallistuneita 
huonommaksi (p < .05). Vastanneet olivat yleisimmin opiskelijoita, kun vastaamatta jättäneissä oli 
enemmän joko ansiotyössä tai työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella olevia (p < .05). Vastaamatta 
jättäneille miehille oli myös kasautunut enemmän lapsuusajan ongelmia (p < .05). He eivät eron-
neet seurantakyselyyn osallistuneista oman tai vanhempien koulutustaustan, terveystarkastuksessa 
saadun diagnoosin, psyykkisen kuormittuneisuuden tai alkoholin käytön suhteen. 
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Myös A tai B-luokkaan määrätyistä miehistä seurantakyselyyn jätti vastaamatta huonom-
piosaisten ryhmä (liite 2, taulukko 2). Vastaamatta jättäneille oli tunnusomaista lapsuuden ajan 
ongelmien kasautuminen (p < .01), heikompi taloudellinen tilanne (p < .05) sekä vastanneita 
alhaisempi peruskoulutustaso (p < .05). Lisäksi heillä lapsuudenkodista pois muuttaminen oli 
yleisempää (p < .001). 

Tutkimusaineisto ei edusta koko maan nuoria miehiä väestötasolla. Ensinnäkin aineisto on 
kerätty vain pääkaupunkiseudulta. Toiseksi aineisto on lähtökohtaisesti vinoutunut, sillä lähes 
puolet tutkimukseen osallistuneista kuuluu siihen 20 prosentin ryhmään, joka ei suorita varus-
mies- tai siviilipalvelusta. Koko aineistolla saadut tutkimustulokset eivät siis kuvaa nuorison 
hyvinvoinnin tilaa maassamme eikä koko aineiston vertailu aikaisempiin tutkimuksiin etenkään 
psyykkisessä hyvinvoinnissa ole tarkoituksenmukaista, vaikka taulukoissa esitetäänkin AB- ja 
CDE-ryhmien prosenttiosuuksien lisäksi koko aineistolla saadut prosenttiosuudet. 

Palveluksen ulkopuolelle jäämisen syyt
Tutkimukseen osallistuneiden terveydentilaa koskevat tiedot kerättiin puolustusvoimien ar-
kistosta niiltä vastaajilta, jotka olivat antaneet siihen suostumuksensa. Terveydentilaa koskevat 
tiedot saatiin yhteensä 321 C-, D- tai E-luokkaan määrätyltä mieheltä. Yli puolet (55 %) heistä 
jäi palveluksen ulkopuolelle mielenterveys- tai käyttäytymishäiriöihin liittyvän diagnoosin takia, 
kun tarkastellaan vastaajan päädiagnoosia. Fyysisen sairauden tai vamman takia palveluksen 
ulkopuolelle jäi vajaa puolet (45 %) vastaajista. Yleisin somaattiseen sairauteen tai vammaan 
liittyvä syy oli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (10 %). 

Mielenterveyshäiriöihin liittyvän diagnoosin saaneista yli puolet (54 %) jäi palveluksen ul-
kopuolelle pääluokkaan ”neuroottiset, stressiin liittyvät häiriöt” kuuluvan diagnoosin takia, kun 
tarkastellaan kaikkia terveystarkastuksessa määriteltyjä diagnooseja (kuvio 5). Mielialahäiriöistä 
kärsi joka neljäs vastaaja (25 %). 

KUVIO 5. Mielenterveyden häiriöiden diagnoosit 
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Neuroottisiin, stressiin liittyviin häiriöihin liittyvän diagnoosin saaneista valtaosa (54 %) sai 
muihin ahdistuneisuushäiriöihin liittyvän diagnoosin (F41). Joka kolmas (37 %) kärsi sopeutu-
mishäiriöistä (F43). 

Jatkoanalyyseja varten tutkimukseen osallistuneet miehet jaettiin kolmeen ryhmään diag-
noosien perusteella. Ryhmät olivat 1) päihdediagnoosit (F10–19), 2) mielenterveysdiagnoosit 
(muut F-luokkaan kuuluvat diagnoosit) ja 3) fyysiseen sairauteen tai vammaan liittyvät diagnoosit 
(muut kuin F-luokkaan kuuluvat diagnoosit). Kaksois- ja kolmoisdiagnoosien kohdalla mene-
teltiin siten, että päihteiden käyttöön liittyvä diagnoosi luokitteli miehen aina päihdediagnoosin 
saaneisiin. Mies, jolla oli niin somaattinen kuin mielenterveyteen liittyvä diagnoosi, luokiteltiin 
mielenterveysdiagnoosin saaneisiin. Fyysisen sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuo-
lelle jääneiden miesten ryhmään luokiteltiin miehet, joilla oli pelkästään somaattiseen sairauteen 
tai vammaan liittyviä diagnooseja. 

Diagnoosiryhmät jakautuivat palveluksen ulkopuolelle jääneillä edellä kuvatun luokittelun 
perusteella siten, että mielenterveysdiagnoosin sai 46 prosenttia ja päihdediagnoosin 11 prosenttia 
CDE-miehistä. Fyysisen vamman tai sairauden takia palveluksen ulkopuolelle jäi 43 prosenttia 
CDE-miehistä. 

Kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrätyt miehet erosivat palveluksen keskeyttäjistä 
diagnoosien suhteen (p < .001). Kutsuntojen yhteydessä C-, D- tai E-luokkaan määrätyistä 
miehistä noin puolet (57 %) jäi palveluksen ulkopuolelle somaattisen sairauden tai vamman, 40 
prosenttia mielenterveysdiagnoosin ja 4 prosenttia päihdediagnoosin takia. Palveluksen keskeyt-
täjistä vastaavasti puolet (54 %) kuului mielenterveysdiagnoosin saaneiden ryhmään. Palveluksen 
keskeyttäneistä 29 prosenttia oli saanut somaattiseen sairauteen tai vammaan liittyvän ja 18 
prosenttia päihdediagnoosin.
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TULOKSET

Elämäntilanne
Tutkimukseen osallistuneiden elämäntilannetta kartoitettiin vastaajien siviilisäätyyn, asumiseen, 
kotitalouden rakenteeseen, koulutukseen, pääasialliseen toimintaan ja toimeentuloon liittyvillä 
kysymyksillä. 

Ikä

AB-miehet olivat CDE-miehiä nuorempia (p < .001). AB-miehet olivat iältään keskimäärin 
18- ja CDE-miehet 20-vuotiaita. Palveluksen keskeyttäneet olivat keski-iältään 21-vuotiaita ja 
kutsunnoissa C-, D- tai E-luokituksen saaneet 19-vuotiaita (p < .001). Somaattisen sairauden 
tai vamman takia palveluksen ulkopuolelle jääneet olivat mielenterveys- tai päihdediagnoosin 
saaneita nuorempia (p < .001).

TAULUKKO 2. Tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä

Keski-ikä n Ikä (ka) Min Max Keskihajonta

AB-miehet 440 18,0 17 27 1,20

CDE-miehet 355 20,1 17 29 2,56

   Kutsunnat 185 19,2 17 28 2,23

   Keskeyttäneet 170 21,1 18 29 2,55

   Mielenterveysdiagnoosi 149 20,8 17 28 2,71

   Päihdediagnoosi 34 21,4 17 29 3,09

   Somaattinen diagnoosi 138 19,2 17 28 2,00

AB/CDE, t-testi p < .001.
Keskeyttäneet/kutsunnat, t-testi p < .001.
Diagnoosiryhmät, ANOVA p < .001.

Siviilisääty 

Suurin osa AB- ja CDE-miehistä oli naimattomia (taulukko 3). Parisuhteessa (avio- tai avo-
liitto) eläminen oli CDE-miesten keskuudessa AB-miehiä yleisempää (p < .001, taulukko 3). 
CDE-miehistä 16 prosenttia eli parisuhteessa, AB-miehistä vain 4 prosenttia. Siviilisäädyssä ei 
ollut tilastollisesti merkitseviä eroja diagnoosiryhmien välillä eivätkä palveluksen keskeyttäneet 
eronneet siviilisäädyn suhteen kutsunnoissa määräaikaisesti tai pysyvästi palveluksen ulkopuo-
lelle määrätyistä. 

Siviilisäädyssä ei tapahtunut yhden vuoden seurannassa tilastollisesti merkitseviä muutok-
sia. 
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TAULUKKO 3. AB- ja CDE-miesten siviilisääty

Siviilisääty AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
 f % f % f %

Naimaton 407 96 295 83 702 90

Naimisissa 9 2 14 4 23 3

Avoliitossa 8 2 44 12 52 7

Leski 1 0.2 2 1 3 0.4

Eronnut 1 0.2 1 0.3 2 0.3

YHTEENSÄ 426 100 356 100 782 100

Khiin neliötesti p < .001.

Asuminen 

Tutkimukseen osallistuneista AB- ja CDE-miehistä valtaosa asui vielä vanhempiensa kanssa. AB- ja 
CDE-miehet erosivat toisistaan asumistilanteen suhteen (p < .001). AB-miehistä vanhempiensa 
kanssa asui 88 prosenttia ja CDE-miehistä hieman yli puolet (54 %). Yksi AB-mies ja 14 (4 %) 
CDE-miestä oli vailla asuntoa. 

Diagnoosiryhmät erosivat toisistaan asumisjärjestelyjen suhteen (p < .001). Fyysisen vam-
man tai sairauden takia CDE-luokkaan määrätyistä suurin osa (66 %) asui vanhempiensa luona, 
mielenterveysdiagnoosin saaneista lähes puolet (49 %). Päihdediagnoosin saaneista 41 prosenttia 
asui omassa asunnossaan, noin joka kolmas (35 %) vanhempiensa luona ja 12 prosenttia ilmoitti 
olevansa asunnoton. 

Lapsuuden kodista pois muuttaminen oli yleisempää palveluksen keskeyttäneiden miesten 
keskuudessa kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrättyihin miehiin verrattuna (p < .01). Pal-
veluksen keskeyttäneistä lähes puolet (43 %) ilmoitti asuvansa omassa asunnossa, kutsunnoissa 
palveluksen ulkopuolelle määrätyistä vajaa kolmasosa (29 %). 

Vanhempien kanssa asuvien määrä laski tilastollisesti merkitsevästi niin AB- kuin CDE-
miestenkin keskuudessa (p < .001) yhden vuoden seuranta-aikana (taulukko 4).

TAULUKKO 4. Asumisjärjestelyt AB- ja CDE-miehillä alku- ja seurantakyselyssä

Asumisjärjestelyt AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
 alku loppu alku loppu alku loppu

Vanhempien kanssa 88 81 54 46 73 73

Oma asunto 9 17 36 44 21 23

Alivuokralainen 2 1 5 6 3 2

Ei asuntoa 0.2 0.4 4 1 2 1

Laitos 1 0.4 1 3 1 1

YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100

Vanhempien kanssa asuminen: McNemar alku/loppu p < .001 (AB- ja CDE-ryhmät).
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AB-miehistä 5 prosenttia ja CDE-miehistä noin joka viides vastaaja (18 %) asui yksin (p < .001). 
Diagnoosiryhmät erosivat toisistaan asuinkumppanin suhteen (p < .01). Päihdediagnoosin 
saaneista joka neljäs (25 %) ja mielenterveysdiagnoosin saaneista joka viides (21 %) asui yksin, 
kun somaattisen diagnoosin saaneista yksin asuvia oli vain joka kymmenes (10 %). Somaattisen 
diagnoosin saaneista valtaosa (82 %) asui vanhempiensa tai oman perheen kanssa. Yksin asumi-
nen oli yleisempää palveluksen keskeyttäneillä kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrättyihin 
miehiin verrattuna (p = .001). Palveluksen keskeyttäneistä joka neljäs (25 %) ilmoitti asuvansa 
yksin, kutsuntojen yhteydessä palveluksen ulkopuolelle määrätyistä joka kymmenes (11 %). 

Yhden vuoden seurannassa yksin asuvien määrä kasvoi (p < .001) niin AB- (p < .001) kuin 
CDE-miehilläkin (p < .001). Seuranta-ajan päätyttyä 12 prosenttia AB-miehistä ja 28 prosenttia 
CDE-miehistä asui yksin (taulukko 5).

TAULUKKO 5. Asuinkumppani AB- ja CDE-miehillä alku- ja seurantakyselyssä

Asuinkumppani AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
 alku loppu alku loppu alku loppu

Yksin 5 12 18 28 11 18

Puoliso 2 2 12 15 7 7

Puoliso ja lapset 1 0 4 5 2 2

Vanhemmat 88 80 54 41 73 64

Sukulainen 2 1 3 3 2 2

Ystävä 2 2 5 6 3 4

Muu 1 3 3 3 2 3

YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100

Yksin asuminen: muutos, McNemar p < .001 (AB- ja CDE-ryhmät).

Koulutus

Vastaajien sosioekonomista asemaa kuvattiin kaksiluokkaisella muuttujalla. Ensimmäisen ryh-
män muodostivat peruskoulun tai osan siitä käyneet. Lukiossa opiskelevat ja ylioppilastutkin-
non suorittaneet muodostivat toisen ryhmän. Varhaisaikuisuuden sosioekonomista asemaa on 
tutkimuksissa yleensä mitattu tällä periaatteella (Huurre ym. 2003a). AB-miehistä 61 prosenttia 
ja CDE-miehistä 44 prosenttia kuuluivat ns. ylempään sosioekonomiseen luokkaan (p < .001). 
Diagnoosiryhmät erosivat toisistaan sosioekonomisen asemansa suhteen (p < .001). Ylempään 
luokkaan kuului somaattisen sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuolelle jääneistä yli 
puolet (57 %), mielenterveysdiagnoosin saaneista reilu kolmannes (39 %) ja päihdediagnoosin 
saaneista vain joka viides (21 %). Palveluksen keskeyttäneet eivät eronneet muista palveluksen 
ulkopuolelle jääneistä sosioekonomisen aseman suhteen. 

Suurimmalla osalla AB- ja CDE-miehistä ei ollut mitään ammattikoulutusta (taulukko 6). 
Ammatillinen koulutus oli yleisempää CDE-miehillä AB-miehiin verrattuna (p < .001). 
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TAULUKKO 6. Ammatillinen koulutus AB- ja CDE-miehillä

Ammatillinen koulutus AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
f % f % f %

Ei mitään 302 76 221 63 523 70

Ammatillinen kurssi 13 3 29 8 42 7

Ammattikoulu 28 7 51 15 79 11

Ammatillinen koulu 47 12 32 9 79 11

Ammatillinen opistotutkinto 8 2 11 3 19 3

Ammattikorkeakoulu 1 0,3 3 1 4 1

Alempi korkeakoulututkinto 0 0 2 1 2 0,3

Ylempi korkeakoulututkinto 1 0,3 2 1 3 0,4

YHTEENSÄ 400 100 351 100 751 100

Khiin neliötesti p < .001.

Pääasiallinen toiminta 

Tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin viimeisintä työtilannetta ennen varusmies- tai siviili-
palvelusta. Muuttujasta muodostettiin neliluokkainen muuttuja siten, että koko- ja osa-aikatyö 
yhdistettiin yhdeksi luokaksi. Opiskelijat ja työttömät muodostivat omat luokkansa. Työkyvyttö-
myyseläkkeellä olevat, kotityötä tekevät ja muut muodostivat neljännen luokan (kuvio 6).

Kuvio 6. Pääasiallinen toiminta AB- ja CDE-miehillä

Khiin neliötesti p < .001.
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AB-miehistä 83 prosenttia ilmoitti opiskelevansa, kun vastaava luku CDE-miehillä oli 42 
prosenttia (p < .001). Koko- ja osa-aikatyö oli yleisempää CDE-miehillä AB-miehiin verrattuna. 
Työkokemusta AB-miehille oli kertynyt keskimäärin 7 kuukautta ja CDE-miehille puolitoista 
vuotta (p < .001). Työttömyys oli CDE-miehillä AB-miehiä yleisempää (p < .001). CDE-miehistä 
18 prosenttia ilmoitti olevansa työtön, AB-miehistä 4 prosenttia.

Työttömyys oli yleisempää päihde- ja mielenterveysdiagnoosin saaneilla somaattisen diag-
noosin saaneisiin verrattuna (p= .001). Päihdediagnoosin saaneista 27 prosenttia ja mielenterveys-
diagnoosin saaneista 22 prosenttia ilmoitti olevansa työtön. Somaattisen sairauden tai vamman 
takia varusmiespalveluksen ulkopuolelle jääneistä suurin osa (54 %) oli opiskelijoita, työttömien 
osuus oli 12 prosenttia. Palveluksen keskeyttäneiden keskuudessa työttömyys oli yleisempää 
kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrättyihin miehiin verrattuna (p < .01). Työttömäksi 
itsensä ilmoitti lähes joka neljäs (24 %) palveluksen keskeyttänyt mies, kutsuntojen yhteydessä 
palveluksen ulkopuolelle määrätyistä joka kymmenes (11 %). 

Seuranta-aikana työttömien määrä nousi AB-miesten keskuudessa neljästä kymmeneen 
prosenttiyksikköön (p < .001), CDE-miehillä työttömyys pysyi lähes ennallaan (taulukko 7). 

TAULUKKO 7. Pääasiallinen toiminta AB- ja CDE-miehillä alku- ja seurantakyselyssä

Pääasiallinen toiminta AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
alku loppu alku loppu alku loppu

Kokopäivätyö 6 27 24 33 14 29

Osa-aikatyö 6 20 13 14 9 19

Opiskelija 84 36 42 31 64 35

Työkyvyttömyyseläke 0 0 1 3 0,3 1

Työtön 4 10 18 16 10 12

Kotityö 0,2 0 0 0 0,1 0

Muu 0 7 3 4 2 5

YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100

Alkutilanne AB/CDE Khiin neliötesti p < .001.
Seuranta AB/CDE Khiin neliötesti p < .05.
Muutos työttömien määrissä: McNemar p < .001 (AB-miehet).

Toimeentulo

Tutkimukseen osallistuneiden toimeentuloa kartoitettiin kysymyksellä, jossa vastaajia pyydettiin 
merkitsemään kaikki tulonlähteensä annetuista vastausvaihtoehdoista. Toimeentulon kanavat 
erosivat palveluskelpoisuusluokasta ja terveystarkastuksessa saadusta diagnoosista riippuen. 
AB-miesten tärkein tulonlähde oli omat vanhemmat (taulukko 8). Lähes kolme vastaajaa neljästä 
ilmoitti vanhempiensa avustavan taloudellisesti, kun CDE-miehistä vain reilu kolmasosa sai 
taloudellista tukea vanhemmiltaan (p < .01). CDE-miehillä pääasiallinen toimeentulo jakautui 
vanhempien avustuksen ja palkkatulojen välille. Toimeentulotuen asiakkuus oli CDE-miehille 
huomattavasti AB-miehiä yleisempää (p < .001). AB-miehistä toimeentulotukea sai 5 prosenttia 
ja CDE-miehistä 18 prosenttia. 

Diagnoosiryhmien välisessä vertailussa toimeentulotuen asiakkuus oli kaikkein yleisintä 
päihdediagnoosin saaneilla CDE-miehille (p < .001). Toimeentulotukea sai 35 prosenttia päihde-, 
21 prosenttia mielenterveys- ja 10 prosenttia somaattisen diagnoosin saaneista CDE-miehistä. 
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Palveluksen keskeyttäneet eivät eronneet kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle jääneistä toi-
meentulotukea saavien määrässä. 

Yhden vuoden seurannassa tutkimukseen osallistuneiden toimeentulo muuttui siten, että 
vanhempien taloudelliset avustukset vähenivät (p < .001) ja omien palkkatulojen osuus lisääntyi 
(p < .001). Muutos oli merkitsevä niin AB-kuin CDE-miehilläkin. AB-miesten keskuudessa myös 
muiden toimeentulomuotojen osuus kasvoi tilastollisesti merkitsevästi (p < .001). 

TAULUKKO 8. Toimeentulon kanavat AB- ja CDE-miehillä alku- ja seurantakyselyssä

 Toimeentulo AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
alku loppu alku loppu alku loppu

Vanhemmat maksavat 72 59 39 30 57 52

Palkkatulot 31 59 41 55 35 58

Toimeentulotuki 5 5 18 9 11 6

Muut tuet 12 8 23 18 17 10

Opintolaina / opintoraha 15 10 9 14 12 11

Muu 2 10 4 6 3 9

YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100

Muutos vanhemmat maksat, McNemar p < .001 (AB- ja CDE-miehet).
Muutos palkkatulot, McNemar p < .001 (AB- ja CDE-miehet).
Muutos muu kanava, McNemar p < .001 (AB-miehet).

Suurin osa niin AB- kuin CDE-miehistä arvioi taloudellisen tilanteensa vähintään keskinker-
taiseksi. CDE-miehet arvioivat taloudellisen tilanteensa AB-miehiä huonommaksi (p < .001). 
CDE-miehistä lähes puolet (42 %) arvioi taloudellisen tilanteensa melko tai erittäin huonoksi, 
kun AB-miesten keskuudessa vastaavaan arvioon päätyi vain joka viides mies (19 %, kuvio 7). 

CDE-miesten arviot taloudellisesta tilanteesta vaihtelivat diagnoosiryhmittäin (p < .001). 
Heikoimmaksi taloudellisen tilanteensa arvioivat mielenterveys- ja päihdediagnoosin saaneet 
miehet. Taloudellisen tilanteensa melko tai erittäin huonoksi arvioi päihdediagnoosin saaneista 
67 prosenttia ja mielenterveysdiagnoosin saaneista 56 prosenttia. Fyysisen vamman tai sairauden 
takia C-, D- tai E-luokkaan määrätyt miehet eivät juurikaan poikenneet AB-miehistä arvioissaan 
taloudellisesta tilanteesta. Somaattisen diagnoosin saaneista joka viides (20 %) arvioi taloudellisen 
tilanteensa melko tai erittäin huonoksi. 

Palveluksen keskeyttäneet miehet arvioivat taloudellisen tilanteensa huonommaksi kut-
sunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrättyihin miehiin verrattuna (p < .001). Palveluksen kes-
keyttäneistä jopa yli puolet (53 %) vastaajista arvioi taloudellisen tilanteensa melko tai erittäin 
huonoksi. Kutsuntojen yhteydessä palveluksen ulkopuolelle määrätyistä vajaa kolmasosa (31 %) 
arvioi taloudellisen tilanteensa yhtä huonoksi. 

Taloudellisen tilanteen arvioissa ei tapahtunut muutosta yhden vuoden seurannassa.
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KUVIO 7. Taloudellinen tilanne itsearvioituna AB- ja CDE-miehillä

Khiin neliötesti p < .001.

Arvio omasta elämäntilanteesta

Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin arvioimaan elämäntilanteensa kokonaisuudessaan as-
teikolla 1–5 (1 = erittäin hyvä, 5 = erittäin huono). Vastauksissa oli huomattavia eroja AB- ja 
CDE-miesten välillä (p < .001). AB-miehistä valtaosa (81 %) arvioi elämäntilanteensa vähin-
täänkin melko hyväksi, kun vastaava osuus CDE-miehistä oli vajaa puolet (47 %). CDE-miehistä 
17 prosenttia arvioi elämäntilanteensa melko tai erittäin huonoksi. AB-miehistä yhtä huonoksi 
tilanteensa arvioi vain 6 vastaajaa (1 %, kuvio 8).

Arviot elämäntilanteesta vaihtelivat huomattavasti diagnoosiryhmittäin (p < .001). Tyyty-
mättömimpiä olivat päihdediagnoosin saaneet miehet. Heistä lähes puolet (44 %) kuvasi elämän-
tilannettaan melko tai erittäin huonoksi. Mielenterveysdiagnoosin saaneista 21 prosenttia koki 
elämäntilanteensa melko tai erittäin huonoksi. Fyysisen vamman tai sairauden takia C-, D- tai 
E-luokkaan määrätyt vastaajat olivat elämäntilanteensa tyytyväisempiä, eivät kuitenkin yhtä 
tyytyväisiä kuin AB-miehet (p < .05). Fyysisen vamman tai sairauden takia C-, D- tai E-luokkaan 
määrätyistä 5 prosenttia arvioi elämäntilanteensa melko tai erittäin huonoksi. 

Palveluksen keskeyttäneet miehet arvioivat elämäntilanteensa huonommaksi kuin kutsun-
noissa C-, D- tai E-luokkaan määrätyt miehet (p < .001). Palveluksen keskeyttäneistä 27 prosenttia 
arvioi elämäntilanteensa melko tai erittäin huonoksi. Sen sijaan kutsuntojen yhteydessä palveluk-
sen ulkopuolelle määrätyistä vain 8 prosenttia arvioi elämäntilanteensa yhtä huonoksi. 

AB- ja CDE-miesten elämäntilanne muuttui toisistaan poikkeavalla tavalla yhden vuo-
den seurannassa (p < .01). Seurantakyselyssä AB-miehet arvioivat elämäntilanteensa hieman 
huonommaksi kuin alkukyselyssä (p < .05), kun taas CDE-miehet arvioivat elämäntilanteensa 
parantuneen vuoden aikana (p < .05). Kaiken kaikkiaan muutokset olivat kuitenkin pieniä (kuvio 
9). Muutoksen jälkeenkin CDE-miesten tilanne oli AB-miehiä huonompi.
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KUVIO 8. Elämäntilanne itsearvioituna AB- ja CDE-miehillä

Khiin neliötesti p < .001.
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KUVIO 9. Elämäntilannetta kuvaavan muuttujan pistemäärät 

Erot muutoksessa ryhmien välillä: toistomittaus varianssianalyysi p < .01.
Muutos ryhmien sisällä (parillisten muuttujien t-testi): Elämäntilanteen heikkeneminen, AB-miehet p < .05; 
elämäntilanteen kohentuminen, CDE-miehet p < .05.
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Lapsuusajan elinolot
Tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet sisälsivät useita vastaajan lapsuusaikaa ja sen elinoloja 
kartoittavia kysymyksiä. Tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin mm. vanhempien koulutusta, 
lapsuusajan asumisjärjestelyjä sekä erilaisia lapsuusaikaan ja perheeseen liittyviä epäkohtia. 

Vanhempien koulutus

Tutkimukseen osallistuneilta pyydettiin tietoja vanhempien koulutustaustasta korkeammin kou-
lutetun vanhemman mukaan. Vastausvaihtoehdot luokiteltiin Terveys 2000 -kyselyn (Koskinen 
ym. 2005) mukaisesti siten, että enintään kurssimainen tai työpaikalla saatu opetus muodosti 
luokan perusasteen koulutus. Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava sekä alempi opistota-
soinen koulutus (esim. merkonomi, teknikko, sairaanhoitaja) muodostivat enintään keskiasteen 
koulutuksen saaneiden ryhmän. Ylemmän opistotasoisen koulutuksen (esim. datanomi, insinööri, 
erikoissairaanhoitaja) sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet muodostivat ammatillisen 
korkea-asteen suorittaneiden ryhmän. Yliopisto- tai tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneet 
luokiteltiin akateemisen korkea-asteen suorittaneiksi.

Vanhempien koulutustasossa ei ollut eroja AB- ja CDE-miesten välillä. Keski-asteen koulutus 
ilmoitettiin molemmissa ryhmissä yleisimmäksi koulutukseksi (taulukko 9). Yliopistotutkinto 
oli noin joka neljännen vastaajan vanhemmalla. Eroja ei ollut myöskään CDE-miesten diagnoo-
siryhmien välillä. Kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrättyjen miesten vanhempien koulu-
tustaso oli hieman korkeampi palveluksen keskeyttäneiden miesten vanhempiin verrattuna (p < 
.05). Kutsuntojen yhteydessä palveluksen ulkopuolelle määrätyistä 37 prosenttia ja palveluksen 
keskeyttäjistä 24 prosenttia ilmoitti vanhempiensa koulutukseksi ammattikorkeakoulu- tai yli-
opistotutkinnon. 

TAULUKKO 9. Vanhempien koulutus AB- ja CDE-miehillä

Vanhempien koulutus AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
f % f % f %

Perusaste 34 10 37 13 71 11

Keskiaste 156 44 133 45 289 44

Ammatillinen korkea-aste 67 19 52 18 119 18

Akateeminen korkea-aste 101 28 71 24 172 26

YHTEENSÄ 358 100 293 100 651 100

Perherakenne 

Tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin, kenen kanssa he olivat viettäneet lapsuutensa. Vastaus-
vaihtoehtoina olivat ”molempien vanhempien kanssa”, ”toisen vanhemman kanssa”, ”sukulaisten 
luona”, ”sijaisperheessä”, ”laitoksessa” ja ”muualla”. Vastausvaihtoehdoista sai valita tarvittaessa 
useampia. Vastauksista muodostettiin muuttuja, jonka luokat olivat ”asunut molempien van-
hempien luona”, ”asunut toisen vanhemman luona”, ”asunut molempien ja toisen vanhemman 
luona” sekä ”asunut muualla”, johon yhdistettiin lapsuutensa muualla kuin vanhempien tai toisen 
vanhemman luona asuneet. Ensimmäinen luokka kuvaa ns. ydinperheessä koko lapsuutensa 
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eläneitä, toinen ja kolmas luokka yksinhuoltaja- ja eroperheissä lapsuutensa viettäneitä ja neljäs 
oman perheen ulkopuolelle sijoitettuja lapsia.

Suurin osa niin AB- kuin CDE-miehistä ilmoitti asuneensa koko lapsuutensa molempien 
vanhempiensa kanssa (taulukko 10). AB- ja CDE-miesten vastaukset erosivat toisistaan (p < .05). 
Koko lapsuutensa molempien vanhempien kanssa viettäneitä oli AB- ja CDE-miesten ryhmissä 
lähes yhtä paljon. Sen sijaan poikkeukselliset asumisjärjestelyt (sukulaisten luona, sijaisperheessä 
tai laitoksessa) olivat CDE-miesten keskuudessa AB-miehiä yleisempiä, vaikkakin melko har-
vinaisia. 

TAULUKKO 10. Lapsuusajan asumisjärjestelyt AB- ja CDE-miehillä

Asunut lapsuutensa AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
f % f % f %

Molempien vanhempien luona 288 68 220 62 508 65

Toisen vanhemman luona 82 19 76 21 158 20

Osaksi molempien ja osaksi toisen 
vanhemman luona 47 11 39 11 86 11

Muualla (sukulaiset, sijaisperhe, laitos, 
muu) 8 2 21 6 29 4

YHTEENSÄ 425 100 326 100 751 100

Khiin neliötesti p < .05.

CDE-miesten lapsuusajan asumisjärjestelyt vaihtelivat diagnoosiryhmittäin (p < .01). Mielenter-
veys- ja päihdediagnoosin saaneet olivat viettäneet lapsuutensa somaattisen diagnoosin saaneita 
useammin yksinhuoltajaperheissä, sukulaisten luona, sijaisperheissä tai laitoksissa. Päihdediag-
noosin saaneista vain vajaa puolet (41 %) oli asunut koko lapsuutensa ns. ydinperheessä ja lähes 
joka viides (18 %) oli ollut sijoitettuna sukulaisten luokse, sijaisperheisiin tai laitoksiin. Fyysisen 
vamman tai sairauden takia palveluksen ulkopuolelle jääneet eivät eronneet lapsuusajan perhe-
rakenteen suhteen AB-miehistä. 

Palveluksen keskeyttäneet eivät eronneet kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle määrätyistä 
lapsuusajan asumisjärjestelyihin liittyen.

Lapsuusajan ongelmat

Lapsuusajan ongelmia kartoitettiin 11 kohtaa käsittävällä kysymyssarjalla, jota on käytetty mm. 
Terveys 2000 nuorisokyselyssä (Koskinen ym. 2005). Kysymykset koskivat erilaisia lapsuuteen ja 
perheeseen liittyviä epäkohtia. Tällaisia olivat perheen taloudelliset vaikeudet, vanhempien työt-
tömyys, sairaus, ja alkoholi- tai mielenterveysongelmat, perheen vakavat ristiriidat, vanhempien 
ero, oma sairaus ja koulukiusaaminen.

Vanhempien eroa lukuun ottamatta kaikki edellä mainitut lapsuusajan ongelmat olivat CDE-
miehillä AB-miehiä yleisempiä (p < .001, kuvio 10). Kolmannes (34 %) CDE-miehistä oli kokenut 
koulukiusaamista, lähes yhtä moni perheen taloudellisia vaikeuksia (28 %) ja vakavia ristiriitoja 
(27 %). Joka neljännen CDE-miehen (24 %) isällä oli ollut alkoholiongelmia. Vanhempien avioeron 
oli kokenut lähes puolet (44 %) CDE-miehistä ja 35 prosenttia AB-miehistä. 
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KUVIO 10. Lapsuusajan ongelmien esiintyvyys AB- ja CDE-miehillä 

p-arvoissa tehty Bonferroni-korjaus.

Diagnoosiryhmät erosivat toisistaan lapsuusajan ongelmien esiintyvyyden suhteen (taulukko 11). 
Mielenterveys- ja erityisesti päihdediagnoosin saaneiden miesten lapsuudessa erilaiset ongelmat 
olivat huomattavasti yleisempiä somaattisen sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuo-
lelle jääneisiin verrattuna. Ongelmat liittyivät perheen taloudellisiin vaikeuksiin (p < .05), äidin 
mielenterveysongelmiin (p < .05), vakaviin ristiriitoihin perheessä (p < .001) sekä vanhempien 
eroon (p < .05). Päihde- ja mielenterveysdiagnoosin saaneista reilu kolmannes oli kokenut 
lapsuudessaan perheen taloudellisia vaikeuksia sekä vakavia ristiriitoja. Äidin mielenterveyson-
gelmista oli kärsinyt 16 prosenttia mielenterveys- ja päihdediagnoosin saaneista. Somaattisen 
diagnoosin saaneista 3 prosenttia oli kokenut saman. Vanhempien avioeron oli läpikäynyt lähes 
kaksi kolmesta päihdediagnoosin saaneesta (62 %) ja puolet mielenterveysdiagnoosin saaneista 
(51 %). Somaattisen sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuolelle jääneistä joka kolmas 
(33 %) oli avioerolapsi. 

Kutsuntojen yhteydessä palveluksen ulkopuolelle määrätyistä lähes kolmasosa (28 %) oli 
ollut lapsena itse vakavasti sairas. Palveluksen keskeyttäjistä vain 7 prosenttia (p < .001). Muiden 
lapsuusajan ongelmien esiintyvyydessä ryhmät eivät eronneet toisistaan.

Lapsuusajan ongelmista muodostettiin summamuuttuja kuvaamaan ongelmien kasautumista. 
Summamuuttuja sai pistemäärän 0–11 (Cronbachin alpha .708). 
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TAULUKKO 11. Lapsuusajan ongelmien esiintyvyys CDE-miehillä diagnoosiryhmittäin

Lapsuusajan ongelmat Mielenterv.
diagnoosi

Päihdediagnoosi Somaatt. diagnoosi

f % f % f %

Taloudelliset vaikeudet* 45 37 12 41 22 18

Työttömyys 33 24 8 27 19 14

Vanhempien vakava sairaus 34 24 6 21 17 13

Isän alkoholiongelmat 41 29 11 38 23 17

Äidin alkoholiongelmat 17 12 6 19 10 7

Isän mielenterveysongelmat 15 12 3 11 5 3

Äidin mielenterveysongelmat* 22 16 5 16 4 3

Vakavia ristiriitoja perheessä*** 50 39 12 40 13 11

Vanhempien ero* 76 51 21 62 44 33

Itse vakavasti sairas 19 14 3 9 33 25

Kiusattu koulussa 59 41 10 32 38 28

Khiin neliötesti, p-arvoissa tehty bonferronikorjaus.

Lapsuusajan vaikeudet olivat kasautuneet CDE-miehillä AB-miehiä voimakkaammin (p < .001). 
Summamuuttujan pistemäärä vaihteli AB-miehillä (n = 284) 0–6 ja CDE-miehillä (n = 211) 0–11. 
Pistemäärän keskiarvo oli AB-miehillä 0,81 (keskihajonta 1,18) ja CDE-miehillä 2,01 (keskihajonta 
2,12). AB-miehistä yli puolet (54 %) oli elänyt lapsuutensa ilman kyselylomakkeessa mainittuja 
epäkohtia (kuvio 11). Vastaavassa tilanteessa oli ollut CDE-miehistä vain joka neljäs (26 %). 

KUVIO 11. Lapsuusajan ongelmien kasautuminen AB- ja CDE-miehillä

Mann-Whitney U -testi p < .001.
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Lapsuusajan ongelmien kasautuminen vaihteli diagnoosiryhmittäin (p < .001). Päihde- (ka 2,67) 
ja mielenterveysdiagnoosin (ka 2,79) saaneiden taustalla oli huomattavasti enemmän lapsuusajan 
ongelmia kuin somaattisen diagnoosin (ka 1,45) saaneilla. Heidänkin lapsuuteensa oli kuitenkin 
kasautunut enemmän ongelmia AB-miehiin verrattuna (p < .001).

Palveluksen keskeyttäneille miehille ei ollut kasautunut sen enempää lapsuusajan ongelmia 
kuin kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrätyillä miehillä. 

Sosiaaliset suhteet ja vapaa-aika 
Tutkimukseen osallistuneiden sosiaalisia kontakteja ja sosiaalisen elämän vilkkautta selvitettiin 
kysymyksillä, jotka koskivat ystävien tapaamista, ravintoloissa, baareissa yms. käymistä sekä 
sosiaalista tukea. 

Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen

Tutkimukseen osallistuneiden ajankäyttöä tiedusteltiin pitkällä kysymyssarjalla, joka kartoitti 
mm. sosiaalisen kanssakäymisen ja ravintoloissa, baareissa, tanssimassa tms. käymisen useutta. 
Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka usein he keskimäärin tekivät mainittuja asioita. Vastaus-
vaihtoehtoina oli ”joka päivä tai useimpina päivinä”, ”kerran tai pari viikossa”, ”kerran tai pari 
kuukaudessa”, ”kerran tai muutaman kerran vuodessa” ja ”harvemmin tai ei koskaan”. Samaa 
kysymyssarjaa käytettiin myös Terveys 2000 -nuorisokyselyssä (Koskinen ym. 2005). 

Yli puolet (58 %) vastaajista ilmoitti vierailevansa sukulaisten, ystävien tai naapurien luona 
vähintään kerran viikossa. Vierailujen useudessa ei ollut eroja AB- ja CDE-luokkaan kuuluvien 
miesten välillä. Kyläilyn useus vaihteli diagnoosiryhmittäin (p < .05). Ahkerimmin sukulaisten, 
ystävien tai naapurien luona vierailivat somaattisen sairauden tai vamman takia palveluksen 
ulkopuolelle jääneet.

Sukulaisten, ystävien tai naapurien tapaaminen omassa kodissa oli hieman muiden luona 
kyläilemistä harvinaisempaa; vajaa puolet vastaajista (48 %) ilmoitti vastaanottavansa vieraita 
vähintään kerran tai pari viikossa kotonaan. AB-miehet ottivat vieraita vastaan CDE-miehiä 
useammin (p < .05). Vieraiden vastaanottaminen omassa kodissa vaihteli diagnoosiryhmittäin 
(p < .01). Somaattisen sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuolelle jääneet ilmoittivat 
tapaavansa sukulaisia, ystäviä tai naapureita kotonaan mielenterveys- tai päihdediagnoosin 
saaneita useammin.

Palveluksen keskeyttäneet eivät eronneet kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle määräai-
kaisesti tai pysyvästi määrätyistä vierailujen tai vieraiden vastaanottamisen useudessa.

Sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen käytetyssä ajassa ei tapahtunut muutoksia yhden 
vuoden seurannassa AB- eikä CDE-miesten ryhmissä.

CDE-miehet olivat AB-miehiä innokkaampia ravintoloissa ja baareissa vierailijoita (p < 
.01). Vähintään kerran viikossa ravintoloissa ja baareissa kävi 21 prosenttia AB- ja 31 prosenttia 
CDE-miehistä. 

Ravintoloissa ja baareissa käyminen vaihteli diagnoosiryhmittäin. Ahkerimpia ravintoloissa 
ja baarissa kävijöitä olivat päihdediagnoosin saaneet (p < .05). Heistä puolet (50 %) vieraili näissä 
paikoissa vähintään kerran viikossa. Mielenterveysdiagnoosin saaneista 31 prosenttia ja somaat-
tisen diagnoosin saaneista 22 prosenttia kävi ravintoloissa vähintään kerran viikossa.

Palveluksen keskeyttäneet miehet viettivät enemmän aikaansa ravintoloissa, klubeilla ja 
baareissa kuin kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrätyt miehet (p < .01). Palveluksen kes-
keyttäneistä 39 prosenttia kävi ravintoloissa vähintään kerran viikossa, kutsuntojen yhteydessä 
palveluksen ulkopuolelle jääneistä 23 prosenttia. 
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Yhden vuoden seurannan aikana niin AB- (p < .001) kuin CDE-miesten (p < .05) ravinto-
loissa ja baareissa käyminen lisääntyi. 

Sosiaalinen tuki 

Tutkimukseen osallistuneilta miehiltä kerättiin tietoa sosiaalisen tukiverkoston rakenteesta neljä 
kysymystä käsittävällä kysymyssarjalla. Kysymyssarja sisälsi sosiaalisen tuen tärkeimmät tyypit: 
emotionaalisen sekä käytännöllisen tuen (Lehto-Järnstedt ym. 1999). Vastaajien saamaa emo-
tionaalista tukea kartoitettiin kolmella kysymyksellä. Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin, 
onko vastaajalla tukihenkilöitä, jotka saavat vastaajan olon paremmaksi alakulon iskiessä. Toiseksi 
kysyttiin, kenen tai keiden vastaaja uskoi välittävän, tapahtuipa hänelle mitä hyvänsä. Kolmanneksi 
vastaajilta tiedusteltiin, keihin he voivat luottaa ollessaan rasittuneita ja tarvitessaan rentoutusta. 
Neljäs kysymys kartoitti käytännöllistä tukea. Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin, keneltä 
vastaaja saa käytännön apua sitä tarvitessaan. Vastausvaihtoehtoina kysymyksissä oli ”puoliso, 
kumppani”, ”joku muu lähiomainen”, ”läheinen ystävä”, ”läheinen työtoveri”, ”läheinen naapuri”, 
”joku muu läheinen” ja ”ei kukaan”. Vastausvaihtoehtoja sai valita useampia. Samaa kysymyssarjaa 
on käytetty Terveys 2000 -nuorisokyselyssä (Koskinen ym. 2000).

Sosiaalisen tuen puutetta kuvaamaan muodostettiin summamuuttuja siten, että jokaisesta ”ei 
ketään” -vastauksesta annettiin yksi piste. Summamuuttujan pistemäärä vaihteli nollasta neljään. 
Suurempi pistemäärä kuvasi suurempaa sosiaalisen tuen puutetta. 

Sosiaalisen tuen puute oli hyvin vähäistä kummassakin ryhmässä. CDE-miehet kärsivät 
kuitenkin AB-miehiä yleisemmin sosiaalisen tuen puutteesta (p < .001). Yhden vuoden seu-
rannassa niin AB- kuin CDE-miesten sosiaalisen tuen puute kasvoi yhden vuoden seurannassa 
(p < .01) (kuvio 12).

KUVIO 12. Sosiaalisen tuen puutetta kuvaavan mittarin pistemäärät 

Muutokset ryhmien sisällä (parillisten muuttujien t-testi): tuen puutteen kasvu AB- ja CDE-miehet p < .01.
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Sosiaalisen tuen puute oli yleisempää mielenterveys- (ka 0,36) ja päihdediagnoosin (ka 0,36) 
saaneilla somaattisen sairauden tai vamman takia (ka 0,12) palveluksen ulkopuolelle määrättyihin 
miehiin verrattuna (p < .05). Heillä sosiaalisen tuen puute oli yhtä vähäistä kuin AB-miehillä. 

Palveluksen keskeyttäjät eivät eronneet kutsunnoissa C-, D- tai E-luokituksen saaneista 
sosiaalisen tuen puutteen suhteen.

Vapaa-aika

Tutkimukseen osallistuneiden ajankäyttöä ja harrastuksia tiedusteltiin kysymyssarjalla, joka 
kartoitti mm. liikunta- ja kulttuuriharrastusten, sosiaalisen kanssakäymisen, ravintoloissa käy-
misen ja erilaisten päivittäistoimintojen useutta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka usein 
he keskimäärin tekivät mainittuja asioita. Vastausvaihtoehtoina oli ”joka päivä tai useimpina 
päivinä”, ”kerran tai pari viikossa”, ”kerran tai pari kuukaudessa”, ”kerran tai muutaman kerran 
vuodessa” ja ”harvemmin tai ei koskaan”. Samaa kysymyssarjaa käytettiin myös Terveys 2000 
-nuorisokyselyssä (Koskinen ym. 2005). 

Ajankäyttöä kartoittavan kysymyssarjan sisältämää informaatiota tiivistettiin faktorianalyysin 
avulla. Tässä raportissa tarkastellaan neljästä muodostuneesta faktorista vain kodin ulkopuolista 
harrastustoimintaa kuvaavaa faktoria. Tälle faktorille latautuivat seuraavat muuttujat (suluissa 
lataukset):
• sisäliikunta (0.729)
• ulkoliikunta (0.704)
• kirkossa tai muissa uskonnollisissa tilaisuuksissa käyminen (0.621)
• kerho- tai yhdistystoiminta (0.524)
• teatterissa, elokuvissa, konserteissa, taidenäyttelyissä, urheilukilpailuissa tms. käyminen 

(0.470).

Faktorille latautuneista muuttujista muodostettiin summamuuttuja, joka voi saada pistemäärän 
5–25 (Cronbachin alpha .592)

AB-miehet olivat aktiivisempia harrastajia CDE-miehiin verrattuna (p < .001). Summa-
muuttujan pistemäärä vaihteli AB-miehillä 5–21 keskiarvon ollessa 12,76 (keskihajonta 3,14). 
CDE-miehet saivat pisteitä 5–19 keskiarvon ollessa 10,99 (keskihajonta 3,02). 

Kodin ulkopuolinen aktiivinen harrastustoiminta vaihteli diagnoosiryhmittäin. Somaatti-
sen sairauden tai vamman takia CDE-luokkaan määrätyt miehet (keskiarvo 12,11) harrastivat 
mielenterveys- (keskiarvo 10,08) ja päihdediagnoosin (keskiarvo 10,21) saaneita aktiivisemmin 
(p < .001). 

Harrastaminen oli aktiivisempaa kutsunnoissa CDE-luokkaan määrätyillä miehillä palveluk-
sen keskeyttäneisiin miehiin verrattuna (p < .05). Kutsuntojen yhteydessä C-, D- tai E-luokkaan 
määrättyjen miesten pistemäärien keskiarvo oli 11,40 ja palveluksen keskeyttäjien 10,58. 

Kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan käytetty aika muuttui AB- ja CDE-miehillä toi-
sistaan poikkeavalla tavalla yhden vuoden seurannassa (p = .01). AB-miehet käyttivät entistä 
vähemmän aikaa kodin ulkopuolisiin harrastuksiin, kun taas CDE-miesten harrastaminen 
lisääntyi, ollen kuitenkin edelleen vähäisempää kuin AB-miehillä (kuvio 13). 
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KUVIO 13. Kodin ulkopuolista harrastustoimintaa kuvaavan summamuuttujan pistemäärät

Erot muutoksessa ryhmien välillä (toistomittaus varianssianalyysi): harrastaminen lisääntyi CDE-miehillä ja 
väheni AB-miehillä, p = .01.

Terveyskäyttäytyminen

Tupakointi

Helsingin sotilasläänin rekistereistä kerättiin tiedot tupakoinnista niiltä vastaajilta, jotka olivat 
tähän antaneet suostumuksensa. Tieto tupakoinnista oli saatavissa yhteensä 509 miehestä. CDE-
miesten keskuudessa tupakointi oli AB-miehiä yleisempää (p < .001). AB-miehistä tupakoi 23 
prosenttia ja CDE-miehistä 43 prosenttia. 

Tupakointi vaihteli diagnoosiryhmittäin (p < .001). Tupakointi oli yleisintä päihdediagnoo-
sin saaneille. Heistä 87 prosenttia ilmoitti tupakoivansa. Mielenterveysdiagnoosin saaneista 47 
prosenttia ja somaattisen diagnoosin saaneista 30 prosenttia poltti tupakkaa säännöllisesti. 

Palveluksen keskeyttäneet tupakoivat kutsunnoissa määräaikaisesti tai pysyvästi palveluksen 
ulkopuolelle määrättyjä yleisemmin (p = .001). Palveluksen keskeyttäneistä yli puolet (54 %) 
ilmoitti tupakoivansa, kun vastaava osuus kutsuntojen yhteydessä palveluksen ulkopuolelle 
määrätyistä oli 34 prosenttia. 

Painoindeksi

Tutkimukseen osallistuneilta kerättiin Helsingin sotilasläänin rekistereistä tiedot pituudesta 
ja painosta niiden vastaajien osalta, jotka olivat antaneet tähän suostumuksensa. Näitä tietoja 
hyväksikäyttäen laskettiin vastaajan painoindeksi (paino / pituus x pituus). Painoindeksi saatiin 
yhteensä 522 vastaajalle, joista 247 oli AB- ja 275 CDE-miehiä. 

AB- ja CDE-miesten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa keskimääräisessä pai-
noindeksissä. Tutkimukseen osallistuneiden painoindeksi oli keskimäärin 22,87, mikä vastaa 
normaalipainoa. Painoindeksi vaihteli diagnoosiryhmittäin (p < .05). Painoindeksi oli korkein 
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somaattisen diagnoosin (ka 23,62) ja matalin päihdediagnoosin saaneilla (ka 20,81). Mielen-
terveysdiagnoosin saaneiden painoindeksi oli 22,68. Palveluksen keskeyttäneet eivät eronneet 
kutsunnoissa määräaikaisesti tai pysyvästi palveluksen ulkopuolelle määrätyistä painoindeksin 
suhteen.

Taulukossa 12 on kuvattu AB- ja CDE-miesten jakautuminen painoindeksiluokkiin.

TAULUKKO 12. AB- ja CDE-miesten painoindeksiluokat

Painoindeksiluokka AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
f % f % f %

Alipaino ( –19,99) 47 19 72 26 119 23

Normaalipaino (20–24,99) 151 61 141 51 292 56

Lievä ylipaino (25–29,99) 38 15 35 13 73 14

Merkittävä ylipaino (30–34,99) 6 2 19 7 25 5

Vaikea lihavuus (35–39,99) 5 2 4 2 9 2

Sairaalloinen lihavuus (40–) 0 0 4 2 4 1

YHTEENSÄ 247 100 275 100 522 100

AB- ja CDE-miesten ryhmät eivät eronneet toisistaan ylipainoisten määrässä. Vastaajista yli puolet 
(56 %) oli normaalipainoisia. Lähes joka neljäs vastaaja oli joko ali- (23 %) tai ylipainoinen (21 %). 
CDE-miesten keskuudessa oli sen sijaan enemmän miehiä, jotka poikkesivat normaalipainosta, 
joko alipainon tai ylipainon takia (p < .05). 

Liikunta

Tutkimukseen osallistuneiden ajankäyttöä kuvaava kysymyssarja sisälsi kysymyksiä myös ulko- ja 
sisäliikuntaan käytetystä ajasta. Kysymyksistä muodostettiin muuttuja kuvaamaan säännöllistä 
liikuntaharrastusta. Säännölliseksi liikuntaharrastukseksi määriteltiin ulko- tai sisäliikunnan 
harrastaminen vähintään kerran tai pari viikossa. Tätä vähemmän liikkuvia voidaan kutsua 
liikunnallisesti passiivisiksi. 

AB-miehet harrastivat CDE-miehiä ahkerammin liikuntaa (p < .001). AB-miehistä 68 
prosenttia ja CDE-miehistä 48 prosenttia liikkui säännöllisesti. Liikunnallisesti passiivisia oli 
kolmasosa AB-miehistä ja noin puolet CDE-miehistä. 

Säännöllisesti liikkuvien määrät vaihtelivat diagnoosiryhmittäin (p < .001). Somaattisen 
diagnoosin saaneiden joukossa oli mielenterveys- ja päihdediagnoosin saaneita enemmän 
säännöllisesti liikuntaa harrastavia. Päihdediagnoosin saaneista lähes kaksi kolmesta (62 %) 
kuului liikunnallisesti passiivisiin. Mielenterveysdiagnoosin saaneista liikunnallisesti passiivisia 
oli 58 prosenttia ja somaattisen diagnoosin saaneista 42 prosenttia. Palveluksen keskeyttäjät 
eivät eronneet kutsunnoissa määräaikaisesti tai pysyvästi palveluksen ulkopuolelle määrätyistä 
säännöllisesti liikkuvien määrissä.

Seuranta-aikana tapahtui muutosta tutkimukseen osallistuneiden liikuntaharrastukseen 
käytetyssä ajassa. AB-miesten sisäliikuntaan käytetty aika väheni, kun taas CDE-miehet käyttivät 
entistä enemmän aikaa sisäliikuntalajeihin (p < .01). AB-miesten sisäliikuntaan käytetty aika oli 
kuitenkin seuranta-ajan lopussa edelleenkin runsaampaa kuin CDE-miehillä. 
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Päihteiden käyttö

Alkoholi 

Tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin alkoholin käyttöä usealla eri kysymyksellä. Kysymykset 
koskivat alkoholin käytön aloittamisikää, useutta sekä krapulajuomista. Tämän lisäksi kyselyloma-
ke sisälsi alkoholin ongelmakäyttöä mittaavan CAGE-kyselyn (Ewing 1984, Maisto ym. 1995).

Raittiiden osuus

Suurin osa niin AB- kuin CDE-miehistä käytti alkoholia. Koko elämänsä raittiina eläneiden osuus 
oli AB-miesten keskuudessa suurempi, kun taas alkoholia käyttäviä tai käytön lopettaneita oli 
CDE-miesten keskuudessa AB-miehiä enemmän (p < .001, taulukko 13). 

TAULUKKO 13. Alkoholin käyttö AB- ja CDE-miehillä

Alkoholin käyttö AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
f % f % f %

Raitis koko elämän 103 26 60 18 163 22

Käyttänyt, mutta lopettanut 3 1 15 4 18 3

Käyttää edelleen 285 73 267 78 552 75

YHTEENSÄ 391 100 342 100 733 100

Khiin neliötesti p < .001.

Alkoholin käyttö vaihteli diagnoosiryhmittäin (p < .01). Täysin raittiiden osuus oli suurin so-
maattisen diagnoosin saaneiden joukossa (23 %). Mielenterveysdiagnoosin saaneista raittiita oli 
17 prosenttia, päihteiden käyttöön liittyvän diagnoosin saaneista ei ainuttakaan.

Palveluksen keskeyttäneiden joukossa raittiiden osuus oli pienempi kuin kutsunnoissa C-, 
D- tai E-luokkaan määrätyillä miehillä (p = .001). Palveluksen keskeyttäjistä joka kymmenes 
(10 %) ilmoitti olevansa raitis, kutsuntojen yhteydessä palveluksen ulkopuolelle määrätyistä joka 
neljäs (24 %). 

Alkoholin käytön aloitusikä

Tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin, minä vuonna he olivat aloittaneet alkoholin käytön. 
Osa vastaajista saattoi tulkita kysymyksen koskevan säännöllisen alkoholin käytön aloittamista 
ja osa ensimmäistä kokeiluaan. 

Tutkimukseen osallistuneet olivat aloittaneet alkoholin käytön keskimäärin 13-vuotiaana 
(keskihajonta 1,66), eivätkä CDE-miehet eronneet tässä AB-miehistä. Aloittamisikä vaihteli 
yhdeksän ja kahdenkymmenen vuoden välillä. Ennen kolmattatoista ikävuotta alkoholin käytön 
aloitti CDE-miehistä 18 prosenttia ja AB-miehistä 16 prosenttia.

Diagnoosiryhmät eivät eronneet aloittamisiässä toisistaan. Palveluksen keskeyttäneet olivat 
aloittaneet alkoholin käytön aikaisemmin kuin kutsunnoissa määräaikaisesti tai pysyvästi palve-
luksen ulkopuolelle määrätyt miehet (p < .05). Heistä 22 prosenttia oli aloittanut alkoholin käytön 
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ennen kolmattatoista ikävuotta, kun vastaavasti 14 prosenttia kutsuntojen yhteydessä palveluksen 
ulkopuolelle määrätyistä oli aloittanut alkoholin juonnin yhtä nuorena.

Juomisen useus

Tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin, kuinka usein he olivat juoneet alkoholijuomia viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana. Vastausvaihtoehtoja oli yhteensä yhdeksän: ”en kertaakaan”, 
”kerran pari vuodessa”, ”3–4 kertaa vuodessa”, ”noin kerran parissa kuukaudessa”, ”noin kerran 
kuukaudessa”, ”pari kertaa kuukaudessa”, ”kerran viikossa”, ”2–3 kertaa viikossa”, ”4–5 kertaa 
viikossa” ja ”6–7 kertaa viikossa”. Vastausvaihtoehdot yhdistettiin kuudeksi luokaksi, joita olivat 
”vähintään 4 kertaa viikossa”, ”pari kertaa viikossa”, ”kerran viikossa”, ”1–2 kertaa kuukaudessa”, 
”harvemmin” ja ”ei ollenkaan”. 

Suurin osa AB- ja CDE-miehistä käytti alkoholia harvemmin kuin kerran viikossa (taulukko 
14). CDE-miehet kuluttivat alkoholia AB-miehiä useammin (p < .001). Vähintään kerran viikossa 
alkoholia käytti AB-miehistä 24 prosenttia ja CDE-miehistä 38 prosenttia. 

TAULUKKO 14. Alkoholin käytön useus AB- ja CDE-miehillä

Kuinka monta kertaa juonut alkoholia 
viimeisen 12 kk:n aikana

AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
f % f % f %

Vähintään 4 x viikossa 6 2 17 5 23 3

Pari kertaa viikossa 19 5 57 16 76 10

Kerran viikossa 72 18 59 17 131 17

1–2 kertaa kuukaudessa 212 52 138 40 350 46

Harvemmin 73 18 44 13 117 16

Ei ollenkaan 28 9 32 9 60 8

YHTEENSÄ 410 100 347 100 757 100

Khiin neliötesti p < .001.

Alkoholin käyttö vaihteli diagnoosiryhmittäin (p < .001). Somaattisen diagnoosin takia varus-
miespalveluksen ulkopuolelle jääneet käyttivät harvemmin alkoholia mielenterveys- ja päihde-
diagnoosin saaneisiin verrattuna. Päihdediagnoosin saaneista yli puolet (58 %) käytti alkoholia 
vähintään kerran viikossa, mielenterveysdiagnoosin saaneista 42 prosenttia. Somaattisen diag-
noosin saaneista joka neljäs käytti alkoholia vähintään kerran viikossa. Osuus oli miltei sama 
kuin AB-miehillä. 

Palveluksen keskeyttäneet eivät käyttäneet kutsunnoissa määräaikaisesti tai pysyvästi pal-
veluksen ulkopuolelle määrättyjä useammin alkoholia. 

Yhden vuoden seurannan aikana AB- ja CDE-miesten alkoholin käyttö muuttui toisistaan 
poikkeavalla tavalla (p < .05). CDE-miehet käyttivät alkoholia yhtä usein kuin ennenkin, kun taas 
AB-miehillä juominen yleistyi. AB-miehistä puolet (50 %) käytti alkoholia entistä useammin ja 
joka viides (20 %) harvemmin (kuvio 14). CDE-miehistä suurin osa (40 %) joi yhtä usein kuin 
ennen, 29 prosenttia useammin ja 32 prosenttia harvemmin entiseen verrattuna.
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KUVIO 14. Alkoholin juomisen tiheyden muutos seuranta-aikana AB- ja CDE-miehillä

Khiin neliötesti p < .01.

Humalajuominen

Tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin, kuinka monta kertaa he olivat viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden aikana olleet alkoholin nauttimisen jälkeen herätessään selvästi krapulassa. Vastaukset 
vaihtelivat nollasta 250 kertaan kuluneen vuoden aikana. Vaihtelu ilmoitettujen krapuloiden mää-
rässä oli varsin suuri, mikä voi viitata siihen, että kaikki vastaajat eivät välttämättä ymmärtäneet 
sanaa ”krapula” samalla tavoin. 

Krapulat olivat CDE-miehille yleisempiä AB-miehiin verrattuna (p < .001, taulukko 15). 
Vähintään kerran kuukaudessa krapulassa oli CDE-miehistä joka neljäs (24 %) ja AB-miehistä 
joka kymmenes (10 %). Toisaalta AB- ja CDE-miehet eivät juurikaan eronneet toisistaan niiden 
vastaajien määrissä, jotka eivät olleet juoneet itseään kertaakaan krapulatilaan viimeisen vuoden 
aikana.

TAULUKKO 15. Krapuloiden määrä AB- ja CDE-miehillä

Kuinka monta kertaa juonut ollut krapulassa 
viimeisen 12 kk:n aikana

AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
f % f % f %

Vähintään kerran viikossa 3 1 21 6 24 3

Väh. 1 x kk, harvemmin kuin 1 x vko 38 10 59 18 97 13

Harvemmin 211 53 150 44 361 49

Ei koskaan 148 37 108 32 256 35

YHTEENSÄ 400 100 338 100 738 100

Khiin neliötesti p < .001.
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Krapuloiden kokeminen oli yleisempää päihde- ja mielenterveysdiagnoosin saaneilla miehillä 
somaattisen diagnoosin saaneisiin verrattuna (p < .001). Vähintään kerran kuukaudessa krapulassa 
oli ollut 42 prosenttia päihde- ja 31 prosenttia mielenterveysdiagnoosin saaneista. Somaattisen 
sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuolelle jääneistä 12 % kertoi olleensa krapulassa 
vähintään kerran kuukaudessa. Osuus ei juurikaan poikennut AB-miesten osuudesta. 

Humalajuominen oli yleisempää palveluksen keskeyttäneiden miesten keskuudessa kut-
sunnoissa määräaikaisesti tai pysyvästi palveluksen ulkopuolelle määrättyihin verrattuna (p < 
.01). Palveluksen keskeyttäjistä lähes kolmasosa (32 %) oli ollut vähintään kerran kuukaudessa 
krapulassa viimeisen vuoden aikana. Vastaava osuus kutsuntojen yhteydessä palveluksen ulko-
puolelle määrätyillä oli 16 prosenttia. 

Yhden vuoden seurannassa krapuloiden määrä lisääntyi AB-miesten keskuudessa (p < .001, 
kuvio 15).

KUVIO 15. Krapuloiden määrässä tapahtunut muutos 

Muutos ryhmien sisällä (parillisten muuttujien t-testi): krapuloiden määrän kasvu, AB-miehet p < .001.

Alkoholin ongelmakäyttö

Alkoholin ongelmakäyttöä kartoitettiin CAGE-kyselyllä (Ewing 1984, Maisto ym. 1995). Kysy-
myssarjaa on käytetty mm. Terveys 2000 -nuorisokyselyssä (Koskinen ym. 2005). Kysely käsittää 
neljä alkoholin käyttöä kuvaavaa kysymystä: ”oletko koskaan ajatellut, että sinun pitäisi vähentää 
juomistasi?”, ”onko juomistasi moitittu?”, ”oletko koskaan tuntenut syyllisyyttä juomisesi tähden?” 
ja ”oletko koskaan ottanut krapularyyppyä?”. Kahden tai useamman positiivisen eli riskivastauksen 
katsotaan yleisesti viittaavan alkoholiongelman olemassaoloon (Koskinen ym. 2005, Kestilä & 
Salosuo 2007). CAGE-mittarin on todettu kuvaavan ennen kaikkea ongelmajuomisen sosiaalista 
haittaa (Kestilä & Salasuo 2007). Kysymyssarjan kaikkiin neljään kohtaan vastasi 409 AB- ja 348 
CDE-miestä.
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Alkoholin ongelmakäyttö oli CDE-miehillä AB-miehiä yleisempää (p < .001). AB-miehistä 
21 prosenttia ja CDE-miehistä 36 prosenttia sai alkoholin ongelmakäyttöön viittaavan piste-
määrän. 

Alkoholin ongelmakäyttö oli yleisempää mielenterveyshäiriön tai päihteiden käytön takia 
CDE-luokkaan määrätyillä miehillä somaattisen diagnoosin saaneisiin miehiin verrattuna (p < 
.01). Päihdediagnoosin saaneista yli puolet (56 %) ja mielenterveysdiagnoosin saaneista vajaa 
puolet (48 %) sai alkoholin ongelmakäyttöön viittaavan pistemäärän. Fyysisen sairauden tai 
vamman takia palveluksensa ulkopuolelle jääneiden ryhmässä alkoholin ongelmakäyttö oli 
vähäisempää. Heistä joka viidennellä (20 %) oli viitteitä alkoholin ongelmakäytöstä. Osuus ei 
juurikaan eronnut AB-miehistä. 

Palveluksen keskeyttäneiden keskuudessa alkoholin ongelmakäyttö oli kutsunnoissa mää-
räaikaisesti tai pysyvästi palveluksen ulkopuolelle määrättyjä yleisempää (p < .01). Palveluksen 
keskeyttäneistä lähes puolella (44 %) oli viitteitä alkoholin ongelmakäytöstä, kutsuntojen yhtey-
dessä palveluksen ulkopuolelle määrätyistä vajaalla kolmasosalla (29 %). 

CAGE-mittarin riskipisteet eivät muuttuneet yhden vuoden seurannassa tilastollisesti mer-
kitsevästi AB- eikä CDE-miesten ryhmässä. 

Huumausaineet

Tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin sekä sosiaalista altistumista huumeille että huumaus-
aineiden kokeilua ja käyttöä (kts. esim. Koskinen ym. 2005). Sosiaalista altistumista kartoitettiin 
kysymällä tunteeko vastaaja jonkun, joka on kokeillut huumeita viimeksi kuluneen vuoden 
aikana ja onko vastaajalle samalla aikavälillä tarjottu huumeita. Nämä vastaukset kertovat siitä, 
kuinka vahvasti huumeet ovat läsnä vastaajien tuttava- tai elinpiireissä. Suomalaisissa terveys-
käyttäytymistä kartoittavissa kyselyissä ei yleensä ole selvitetty vastaajien omaa huumausaineiden 
käyttöä (esim. Piispa ym. 2005). Tässä tutkimuksessa tiedusteltiin huumeiden kokeilua sekä 
suonensisäisten huumeiden käyttöä. Kokeilijoilta ja käyttäjiltä ei kuitenkaan kysytty, mitä aineita 
he olivat käyttäneet.

Huumekontaktit

AB-miehistä yli puolet (59 %) ja CDE-miehistä kolme neljästä (75 %) vastasi tuntevansa jonkun, 
joka oli joskus käyttänyt huumeita. Ero AB- ja CDE-miesten välillä oli tilastollisesti merkitsevä 
(p < .001). 

Huumeita käyttäneiden tunteminen oli yhteydessä vastaajan diagnoosiryhmään (p < .001). 
Somaattisen diagnoosin saaneista 65 prosenttia tunsi huumeiden käyttäjiä, mielenterveysdiag-
noosin saaneista 80 prosenttia. Päihdediagnoosin saaneista kaikki vastasivat tuttavapiiriinsä 
kuuluvan huumeiden käyttäjiä. Palveluksen keskeyttäneissä oli kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan 
määrättyjä miehiä enemmän huumeiden käyttäjiä tuntevia (83 vs. 67 %, p = .001). 

Huumeiden tarjonta

Huumetarjonnan kohteena oli ollut 70 prosenttia CDE-miehistä ja 55 prosenttia AB-miehistä 
(p < .001). 

Huumetarjonnan kohteena oleminen oli yleisempää päihde- ja mielenterveysdiagnoosin 
saaneiden keskuudessa verrattuna fyysisen vamman tai sairauden takia palveluksen ulkopuolelle 
jääneisiin (p < .001). Huumetarjonnan kohteena oli ollut 62 prosenttia somaattisen diagnoosin, 
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72 prosenttia mielenterveysdiagnoosin ja yhtä vastaajaa lukuun ottamatta jokainen päihdediag-
noosin saanut. 

Palveluksen keskeyttäneille miehille huumeiden tarjoilun kohteeksi joutuminen oli mui-
ta CDE-miehiä yleisempää (p < .01). Huumetarjonnan kohteeksi oli joutunut 78 prosenttia 
palveluksen keskeyttäneistä ja 62 prosenttia kutsuntojen yhteydessä palveluksen ulkopuolelle 
määrätyistä. 

Huumeiden kokeilu ja käyttö

Huumekokeilut olivat CDE-miehillä AB-miehiä yleisempiä (p < .001). Kun CDE-miehistä lähes 
puolet (43 %) oli joskus elämänsä aikana kokeillut huumeita oli vastaava luku AB-miesten kes-
kuudessa vain 16 prosenttia. 

CDE-miesten keskuudessa huumekokeilut olivat yhteydessä vastaajan diagnoosiryhmään 
(p < .001). Huumekokeilut olivat yleisempiä päihde- ja mielenterveysdiagnoosin saaneilla so-
maattisen diagnoosin saaneisiin verrattuna. Huumeita oli kokeillut joka neljäs (25 %) somaattisen 
diagnoosin saanut, puolet (52 %) mielenterveysdiagnoosin saaneista ja lähes jokainen päihde-
diagnoosin saanut vastaaja (94 %).

Palveluksen keskeyttäneille huumekokeilut olivat muita CDE-miehiä yleisempiä (p < .001). 
Palveluksen keskeyttäjistä yli puolet (55 %) oli joskus elämänsä aikana kokeillut huumeita, kun 
vastaava osuus kutsuntojen yhteydessä palveluksen ulkopuolelle jääneillä oli 32 prosenttia. 

CDE-miehistä suonensisäisiä huumeita oli käyttänyt 4 prosenttia tutkimukseen osallistu-
neista, AB-miehistä ei ainutkaan. Somaattisen diagnoosin saaneissa ei ollut yhtään suonensisäisiä 
huumeita käyttäneitä, mielenterveysdiagnoosin saaneissa 3 miestä. Päihdediagnoosin saaneista 
10 vastaajaa kertoi käyttäneensä suonensisäisiä huumeita. 

Psyykkinen hyvinvointi ja oireilu
Tutkimukseen osallistuvien psyykkistä hyvinvointia ja oireilua kartoitettiin useilla eri kysymyk-
sillä sekä mittareilla. Tarkastelun kohteena olivat tutkimukseen osallistuvien arviot itsestään mm. 
itseluottamuksen ja itsetyytyväisyyden suhteen sekä erilaiset psyykkiset oireet, kuten unihäiriöt, 
masentuneisuus, psyykkinen kuormittuneisuus sekä itsemurhaharkinnat ja -yritykset.

Tyytyväisyys itseen ja itseluottamus 

Vastaajien tyytyväisyyttä itseen sekä itseluottamusta mitattiin Pulkkisen ja Röngän (1994) kehit-
tämällä KEHY-mittarilla. Yhdeksän osiota sisältävän mittarin vastausvaihtoehdot olivat ”täysin 
eri mieltä”, ”eri mieltä”, ”samaa mieltä” sekä ”täysin samaa mieltä”. Jatkoanalyysien helpottamiseksi 
vaihtoehdot ”täysin eri mieltä” ja ”eri mieltä” yhdistettiin. Samoin tehtiin vastausvaihtoehdoille ”sa-
maa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä”. Mittarista muodostettiin itsetyytyväisyyttä ja itseluottamusta 
kuvaavat summamuuttujat samalla tavalla kuin Sohlmanin (2004) väitöskirjatutkimuksessa.

CDE-miehet arvioivat itseään AB-miehiä kielteisemmin lähes kaikissa väittämissä (p < .001). 
Suurimmat ryhmien väliset erot koskivat tavoitteiden saavuttamista ja tyytyväisyyttä itseen. 
CDE-miehistä yli puolet (59 %) arvioi, että ei ole saavuttanut sitä, minkä on asettanut itselleen 
tavoitteeksi (kuvio 16). AB-miehistä samaan arvioon päätyi noin joka neljäs (23 %). CDE-miehistä 
vain kolmasosa (35 %) ja AB-miehistä yli puolet (59 %) oli tyytyväinen itseensä nykyisellään. 
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KUVIO 16. Arviot itsestä AB- ja CDE-miehillä

Khiin neliötesti, p-arvoissa tehty Bonferroni-korjaus.

Tyytyväisyys itseen

Itsetyytyväisyyttä mitattiin kahdella väittämällä, joista muodostettiin summamuuttuja Pulkkisen 
kehittämän KEHY-mittarin mukaisesti (Pulkkinen & Rönkä 1994). Summamuuttujan pistemää-
rät jaettiin ensin kvartiileihin, joista kaksi keskimmäistä kvartiilia yhdistettiin yhdeksi luokaksi. 
Näin muodostui kolmiluokkainen muuttuja: pistemäärät 2–4 tarkoittivat vähäistä tyytyväisyyttä 
itseen, pistemäärä 5 ei tyytyväisyyttä, mutta ei tyytymättömyyttäkään itseen ja pistemäärät 6–8 
tyytyväisyyttä itseen. 

AB-miehet olivat yleisesti ottaen huomattavasti tyytyväisempiä itseensä CDE-miehiin 
verrattuna (p < .001). Summamuuttujan keskiarvo oli AB-miehillä 5,43 (keskihajonta 1,03) ja 
CDE-miehillä 4,54 (keskihajonta 1,36). AB-miehistä noin joka viides (18 %) ja CDE-miehistä 
yli puolet (52 %) oli tyytymätön itseensä (taulukko 16). 

TAULUKKO 16. Tyytyväisyys itseen AB- ja CDE-miehillä

Tyytyväisyys itseen AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
f % f % f %

Tyytyväinen itseen (6-8) 219 54 96 28 315 42

Ei tyytyväinen, mutta ei tyytymätönkään (5) 113 28 69 20 182 24

Tyytymätön itseen (2-4) 71 18 182 52 253 34

Khiin neliötesti p < .001.
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Diagnoosiryhmittäin tarkasteltaessa tyytymättömimpiä olivat päihde- (75 %) ja mielenterveys-
diagnoosin (70 %) saaneet (p < .001). Fyysisen vamman tai sairauden takia CDE-luokkaan 
määrätyistä miehistä vajaa kolmasosa (29 %) oli itseensä tyytymätön. Palveluksen keskeyttäneet 
miehet olivat kutsunnoissa määräaikaisesti tai pysyvästi palveluksen ulkopuolelle määrättyjä mie-
hiä tyytymättömämpiä itseensä (p < .001). Palveluksen keskeyttäjistä 62 prosenttia ja kutsuntojen 
yhteydessä palveluksen ulkopuolelle määrätyistä 43 prosenttia oli tyytymätön itseensä. 

Yhden vuoden seurannassa AB- ja CDE-miesten tyytyväisyys itseen muuttui toisistaan 
poikkeavalla tavalla (p < .05). AB-miesten tyytyväisyys itseen heikkeni hieman (p < .01), kun taas 
CDE-miesten tyytyväisyydessä ei tapahtunut muutoksia seuranta-aikana (kuvio 17). 

KUVIO 17. Muutokset itsetyytyväisyydessä seuranta-aikana AB- ja CDE-miehillä

Erot muutoksessa ryhmien välillä (toistomittaus varianssianalyysi) p < .05.
Muutos ryhmien sisällä (parillisten muuttujien t-testi): tyytyväisyyden heikkeneminen, AB-miehet p < .01.

Itseluottamus

Itseluottamusta kuvaava summamuuttuja muodostettiin KEHY-mittarin (Pulkkinen & Rönkä 
1994) viidestä väittämästä. Nämä käsittivät luottamuksen omiin voimiin ja antoivat kuvan vastaa-
jan positiivisesta sisäisestä kontrollista oman kehityksen suhteen. Summamuuttujan pistemäärät 
jaettiin ensin kvartiileihin, joista kaksi keskimmäistä kvartiilia yhdistettiin yhdeksi luokaksi. 
Näin muodostui kolmiluokkainen muuttuja: heikon itseluottamuksen pisteraja oli 5–14 pistettä, 
keskimääräisen 15–17 pistettä ja vahvan 18–20 pistettä.

AB-miesten itseluottamus oli CDE-miehiä vahvempi (p<.001). Summamuuttujan keskiarvo 
oli AB-miehillä 16,06 (keskihajonta 1,81) ja CDE-miehillä 15,24 (keskihajonta 2,35). AB-miehistä 
15 %:lla oli heikko itseluottamus, CDE-miehistä noin kolmasosalla (35 %, taulukko 17). 

CDE-miehillä itseluottamus oli yhteydessä vastaajan diagnoosiryhmään (p < .001). Itseluotta-
mus oli heikointa mielenterveys- (53 %) ja päihdediagnoosin (42 %) saaneilla. Fyysisen vamman 
tai sairauden takia CDE-luokkaan määrätyistä 16 prosentilla oli heikko itseluottamus.

Palveluksen keskeyttäneiden itseluottamus oli kutsunnoissa määräaikaisesti tai pysyvästi 
palveluksen ulkopuolelle määrättyjä miehiä heikompi (p < .001). Huonon itseluottamuksen omasi 
42 prosenttia palveluksen keskeyttäneistä ja 29 prosenttia kutsuntojen yhteydessä palveluksen 
ulkopuolelle määrätyistä. 
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TAULUKKO 17. Itseluottamus AB- ja CDE-miehillä

Itseluottamus AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
f % f % f %

Vahva itseluottamus 91 23 58 17 149 20

Keskinkertainen itseluottamus 245 62 162 48 407 55

Heikko itseluottamus 59 15 120 35 179 24

Khiin neliötesti p < .001.

Yhden vuoden seurannassa ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia itseluottamukseen 
liittyen.

Psyykkinen oireilu

Unihäiriöt

Unihäiriöihin liittyvä kysymys oli osa varusmiesseulaa (Parkkola 1999). Vastausvaihtoehtoina 
kysymykseen ”onko Sinulla ollut unihäiriöitä viimeisen vuoden aikana” oli ”kyllä” tai ”ei”. 

Unihäiriöt olivat CDE-miehillä AB-miehiä yleisempiä (p < .001). CDE-miehistä puolet 
(50 %) ja AB-miehistä noin joka kymmenes (13 %) ilmoitti kärsineensä unihäiriöistä viimeisen 
vuoden aikana. 

Unihäiriöiden yleisyys vaihteli diagnoosiryhmittäin (p < .001). Eniten unihäiriöistä kärsi 
mielenterveys- ja päihdediagnoosin saaneet. Fyysisen vamman tai sairauden takia CDE-luoki-
tuksen saaneista unihäiriöitä oli joka kolmannella (30 %).

Unihäiriöt olivat yhteydessä palveluksen keskeyttämiseen (p < .01). Palveluksen keskeyttä-
neistä miehistä yli puolet (58 %) kärsi unihäiriöistä, kutsuntojen yhteydessä palveluksen ulko-
puolelle määrätyistä 42 prosenttia. 

AB-miehillä unihäiriöt lisääntyivät seuranta-aikana (p < .01). Seurantakyselyssä joka viides 
AB-mies (20 %) ilmoitti kärsivänsä unihäiriöistä. 

Masentuneisuus

Tutkimukseen osallistuneiden masennuksen tunteita tiedusteltiin yhdellä kysymyksellä, joka oli 
osa varusmiesseulaa (Parkkola 1999). Kysymys kuului ”Tunnetko itsesi usein masentuneeksi (yli 
puolet ajasta)?” Vastausvaihtoehtoina oli ”ei” ja ”kyllä”. 

Masentuneisuus oli yleisempää CDE-miehillä AB-miehiin verrattuna (p < .001). CDE-miehis-
tä noin joka kolmas (31 %) ilmoitti olevansa usein masentunut, AB-miehistä vain 4 prosenttia. 

Diagnoosiryhmittäin tarkasteltuna masentuneisuus oli yleisintä mielenterveysdiagnoosin 
saaneiden keskuudessa (p < .001). Heistä lähes puolet (45 %) oli usein masentunut. Päihdediag-
noosin saaneista itsensä usein masentuneeksi tunsi 39 prosenttia vastaajista. Fyysisen vamman 
takia palveluksen ulkopuolelle jääneillä masentuneisuus oli harvinaisempaa (15 %).

Palveluksen keskeyttäjät eivät eronneet kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrätyistä 
miehistä masentuneisuuden suhteen.

Kysymystä masentuneisuudesta ei esitetty seurantakyselyssä eli muutoksista masentunei-
suuden suhteen ei siten ole tietoa. 
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Psyykkinen kuormittuneisuus

Tutkimukseen osallistuneiden ajankohtaista psyykkistä kuormittuneisuutta arvioitiin General 
Health Questionnaire -kyselyllä (GHQ-12) (Goldberg 1972), jota on käytetty paljon niin suo-
malaisissa kuin kansainvälisissä tutkimuksissa (Koskinen ym. 2005, Aalto-Setälä 2002, Pevalin 
2000, Pulkkinen 1996). Mittarin validiteettia ja reliabiliteettia on testattu myös Suomessa (Holi 
ym. 2003). Mittarista on käytössä eripituisia versioita (12–90 kysymystä). Tässä tutkimuksessa 
käytössä oli mittarin 12 kysymyksen versio (Pevalin 2000). 

Mittari sisältää psyykkistä oirehtimista koskevia kysymyksiä mm. keskittymiskykyyn, mie-
lialaan, unen saantiin ja vaikeuksien kohtaamiseen liittyen. Vastauksista muodostettiin summa-
muuttuja dikotomisoimalla vastaukset siten, että vastausvaihtoehtojen ”jonkin verran enemmän 
kuin tavallisesti” ja ”paljon enemmän kuin tavallisesti” katsottiin kuvaavan oireita ja muodostavan 
riskivastauksen. Vastaajilta laskettiin riskivastausten summa. Psyykkisesti kuormittuneiksi lasket-
tiin vastaajat, joilla oli vähintään 4 riskivastausta. Kriteerinä psyykkiselle kuormittuneisuudelle 
on yleisesti käytetty riskivastausten yhteislukumäärää 3 tai 4 (Koskinen ym. 2005). 

Psyykkinen kuormittuneisuus oli CDE-miehillä AB-miehiä yleisempää (p < .001). Tutkituista 
AB-miehistä 8 prosenttia ja CDE-miehistä 44 prosenttia osoittautui psyykkisesti kuormittu-
neeksi. 

Diagnoosiryhmittäin tarkasteltuna psyykkisesti kuormittuneimpia olivat mielenterveyden 
häiriön vuoksi palveluksen ulkopuolelle määrätyt miehet (64 %, p < .001). Päihdediagnoosin 
saaneista vajaa puolet (47 %) ja fyysisen vamman tai sairauden takia C-, D- tai E-luokkaan mää-
rätyistä miehistä 22 prosenttia oli psyykkisesti kuormittunut. 

Psyykkinen kuormittuneisuus oli yleisempää palveluksen keskeyttäneiden keskuudessa 
verrattuna kutsunnoissa C, D- tai E-luokkaan määrättyihin (p < .001). Palveluksen keskeyttä-
neistä yli puolet (55 %) ja kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrätyistä kolmasosa (34 %) oli 
psyykkisesti kuormittuneita. 

KUVIO 18. Psyykkisen kuormittuneisuuden muutos seuranta-aikana 

Erot muutoksessa ryhmien välillä (toistomittaus varianssianalyysi) p < .001.
Muutos ryhmien sisällä (parillisten muuttujien t-testi): kuormittuneisuuden lisääntyminen, AB-miehet p < .001; 
kuormittuneisuuden vähentyminen CDE-miehet p < .01.
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Yhden vuoden seurannassa psyykkinen kuormittuneisuus muuttui AB- ja CDE-miehillä 
eri tavalla (p = .001). Seuranta-aikana AB-miesten psyykkinen kuormittuneisuus kasvoi, kun 
taas CDE-miesten psyykkinen kuormittuneisuus väheni (kuvio 18). Muutokset olivat molem-
mille ryhmillä tilastollisesti merkitseviä (p < .001 ja p < .01). Varusmiespalveluksessa olo selitti 
psyykkisessä kuormittuneisuudessa tapahtuneita muutoksia (p < .001). 

Itsemurha

Itsemurhaharkinnat

Itsemurhiin liittyvät kysymykset koskivat itsemurhan vakavaa harkintaa sekä itsemurhayrityksiä. 
Samoja kysymyksiä on käytetty Terveys 2000 -nuorisokyselyssä (Koskinen ym. 2005).

Itsemurhaharkinnat olivat CDE-miehillä AB-miehiä yleisempiä (p < .001). Itsemurhaa jos-
kus elämänsä aikana harkinneita oli AB-miehistä 6 prosenttia ja CDE-miehistä lähes kolmasosa 
(32 %). 

Itsemurhaharkinnat olivat yleisimpiä mielenterveyssyistä tai päihteiden takia C-, D- tai E-
luokkaan määrätyillä miehillä (p < .001). Heistä lähes puolet oli joskus elämänsä aikana harkinnut 
vakavasti itsemurhaa (46 ja 44 %). Somaattisen diagnoosin saaneista CDE-miehistä itsemurhaa 
oli harkinnut 14 prosenttia.

Palveluksen keskeyttäjien keskuudessa itsemurhaharkinnat eivät olleet sen yleisempiä kuin 
kutsunnoissa määräaikaisesti tai pysyvästi palveluksen ulkopuolelle määrätyillä miehillä.

Yhden vuoden seurannan aikana AB-miehistä 12 (5 %) ja CDE-miehistä 19 (11 %) oli har-
kinnut vakavasti itsemurhaa.

Itsemurhayritykset

Itsemurhaa harkiten tai suunnittelematta oli yrittänyt AB-miehistä yksi prosentti ja CDE-miehistä 
9 prosenttia (p < .001). Vakavasti itsemurhaa harkinneista CDE-miehistä 30 prosenttia oli myös 
yrittänyt itsemurhaa (kuvio 19). 

KUVIO 19. Itsemurha-ajatusten ja -yritysten yleisyys CDE-miesten keskuudessa

CDE-miesten keskuudessa itsemurhayritysten yleisyys vaihteli diagnoosiryhmittäin (p < .05). 
Päihdediagnoosin saaneista 18 prosenttia, mielenterveysdiagnoosin saaneista 11 prosenttia ja 
fyysisen vamman tai sairauden takia palveluksen ulkopuolelle määrätyistä miehistä 5 prosenttia 
oli joskus yrittänyt itsemurhaa.

Harkinnut itsemurhaa (CDE)

Ei: 240 (68 %) Kyllä: 111 (32 %)

Ei yrityksiä:
78 (70 %)

Yrityksiä:
33 (30 %)

Yrittänyt itsemurhaa (CDE)

Ei: 319 (91 %) Kyllä: 33 (9 %)

Kerran
26 (79 %)

Useammin
7 (21 %)
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Palveluksen keskeyttäneet eivät eronneet muista CDE-miehistä itsemurhayritysten suh-
teen. 

Yhden vuoden seuranta-aikana kolme AB-miestä (1 %) ja viisi CDE-miestä (3 %) oli yrit-
tänyt itsemurhaa. Tilastokeskuksesta kerätyn tiedon mukaan kaikki tutkimuksen alkukyselyyn 
vastanneet olivat elossa seuranta-hetkellä. 

Elämänlaatu
Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin vastaamaan kuuteen elämänlaatua ja tyytyväisyyttä kar-
toittavaan kysymykseen. Kysymykset koskivat elämänlaatua yleensä sekä tyytyväisyyttä itseen, 
henkilökohtaisiin ihmissuhteisiin, rahatilanteeseen, asunto-oloihin ja toivorikkautta tulevaisuu-
den suhteen. Vastausvaihtoehtoina oli viisiluokkainen asteikko (1 = erittäin hyvä, 5 = erittäin 
huono). 

AB-miehet olivat CDE-miehiä tyytyväisempiä elämänlaatuunsa, itseensä, henkilökohtaisiin 
ihmissuhteisiinsa, rahatilanteeseensa sekä asunto-oloihinsa (p < .001) (taulukko 18). CDE-mie-
histä yli puolet (52 %) arvioi elämäntilanteensa korkeintaan kohtalaiseksi. Noin joka viides CDE-
mies oli tyytymätön itseensä (20 %) tai henkilökohtaisiin ihmissuhteisiinsa (17 %), kaksi vastaajaa 
kolmesta (69 %) oli tyytymätön rahatilanteeseensa ja joka kuudes (17 %) asunto-oloihinsa. 

Toivorikkaus tulevaisuuden suhteen oli AB-miehillä yleisempää CDE-miehiin verrattuna 
(p < .001). CDE-miehistä joka neljäs (26 %) tunsi itsensä vain melko harvoin tai ei koskaan toi-
vorikkaaksi, AB-miehistä vain joka kymmenes (10 %). 

Elämänlaatua mittaavasta kuudesta kysymyksestä muodostettiin kokonaisvaltaista elämän-
laatua kuvaava summamuuttuja. Jokaisesta kysymyksestä saadut pisteet (1–5) laskettiin yhteen 
niin, että summamuuttujan pistemäärä oli 6–30. Mitä matalampi summamuuttujan pistemäärä 
oli, sitä paremmaksi vastaaja arvioi elämänlaatunsa. 

CDE-miehet arvioivat elämänlaatunsa AB-miehiä huonommaksi (p < .001). AB-miehillä 
summamuuttujan pistemäärät vaihtelivat 7–21 keskiarvon ollessa 12,84 (keskihajonta 2,94). 
CDE-miesten pistemäärän keskiarvo oli 15,85 (keskihajonta 3,97) pistemäärien vaihdellessa 
8–28 välillä. 

Mielenterveys- (ka 17,27) ja päihdediagnoosin (ka 17,97) saaneet arvioivat elämänlaatunsa 
huomattavasti fyysisen sairauden tai vamman takia (ka 13,90) palveluksen ulkopuolelle määrättyjä 
miehiä huonommaksi (p < .001). Palveluksen keskeyttäneiden (ka 16,79) elämänlaatu oli kutsun-
tojen yhteydessä (ka 15,00) palveluksen ulkopuolelle määrättyjä miehiä huonompi (p < .001). 

CDE-miesten arviot elämänlaadusta eivät muuttuneet seuranta-aikana, AB-miesten arviot 
sen sijaan huononivat tilastollisesti merkitsevästi (p < .001, kuvio 20).
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TAULUKKO 18. Elämänlaatua koskevien kysymysten frekvenssijakaumat 

Elämänlaatu AB-miehet CDE-miehet Yhteensä
f % f % f %

Elämänlaatu ***
Erittäin hyvä
Hyvä
Kohtalainen
Huono
Erittäin huono                 

102
249
66
4
0

24
59
16
1
0

29
142
143
37
5

8
40
40
10
1

131
391
209
41
5

17
50
27
5
1

Tyytyväisyys itseen ***
Erittäin tyytyväinen
Tyytyväinen
Ei tyytyväinen eikä tyytymätön
Tyytymätön
Erittäin tyytymätön             

73
277
64
6
0

17
66
15
1
0

29
143
114
60
10

8
40
32
17
3

102
420
178
66
10

13
54
23
9
1

Tyytyväisyys ihmissuhteisiin ***
Erittäin tyytyväinen
Tyytyväinen
Ei tyytyväinen eikä tyytymätön
Tyytymätön
Erittäin tyytymätön              

98
246
62
13
1

23
59
15
3

0,2

61
171
63
50
9

17
48
18
14
3

159
417
125
63
10

21
54
16
8
1

Rahaa ***
Enemmän kuin tarpeeksi
Tarpeeksi
Melkein tarpeeksi
Liian vähän
Aivan liian vähän               

18
190
132
61
17

4
46
32
15
4

6
102
109
91
45

2
29
31
26
13

24
292
241
152
62

3
38
31
20
8

Tyytyväisyys asunto-oloihin ***
Erittäin tyytyväinen
Tyytyväinen
Ei tyytyväinen eikä tyytymätön
Tyytymätön
Erittäin tyytymätön             

167
202
46
4
2

40
48
11
1
1

92
142
70
32
19

26
40
20
9
5

259
344
116
36
21

33
44
15
5
3

Toivorikas tulevaisuuden suhteen ***
Usein
Melko usein
Silloin tällöin
Melko harvoin
Ei koskaan                   

73
124
177
35
8

18
30
42
8
2

40
80

141
80
14

11
23
40
23
4

113
204
318
115
22

15
26
41
15
3

Khiin neliötesti.

KUVIO 20. Elämänlaatua kuvaavan summamuuttujan pistemäärät AB- ja CDE-miehillä

Muutos ryhmien sisällä (parillisten muuttujien t-testi): elämänlaadun heikkeneminen, AB-miehet p < .001.
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Ongelmien kasautuminen
Ongelmien kasautumista kuvataan kahden summamuuttujan avulla. Ensimmäinen kuvaa vii-
meisen vuoden aikana tapahtuneita kuormittavia elämäntapahtumia ja toinen erilaisia psyko-
sosiaalisia ongelmia. 

Kuormittavat elämäntapahtumat

Tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin viimeisen vuoden aikana tapahtuneita ongelmia ja 
muutoksia, joiden voidaan olettaa aiheuttavan stressiä. Kysymykset perustuvat Holmesin ja 
Rahen (1967) kehittämään elämänmuutoskyselyyn ja niiden on todettu ennakoivan monia sekä 
psyykkisiä että fyysisiä sairauksia. Kysymyksiä on käytetty myös Parkkolan (1999) kehittämässä 
varusmiesseulassa ja niillä on todettu olevan yhteyttä varusmiespalveluksesta selviytymiseen. 

CDE-miehillä oli ollut huomattavasti AB-miehiä enemmän ongelmia tai elämänmuutoksia 
viimeisen vuoden aikana (kuvio 21). Erot AB- ja CDE-miesten välillä olivat harrastuksen vaihtoa 
tai lopetusta sekä tyttöystävän raskautta lukuun ottamatta tilastollisesti merkitseviä jokaisessa 
kysytyssä asiassa (p < .05–.001). Yleisin ongelma sekä AB- että CDE-miesten ryhmässä oli ta-
loudelliset vaikeudet. CDE-miehistä 59 % ilmoitti rahojensa olevan vähissä tai loppu. Noin joka 
kolmas CDE-mies oli kokenut muutoksia perheessä (33 %) tai riitoja kotona (37 %) viimeisen 
vuoden aikana. AB-miehistä kolmasosalla (32 %) rahat olivat vähissä tai loppu, 15 prosenttia oli 
kokenut muutoksia ja 26 prosenttia riitoja perheessä viimeisen vuoden aikana. 

KUVIO 21. Kuormittavien tapahtumien esiintyvyys AB- ja CDE-miehillä

p-arvoissa tehty Bonferroni-korjaus.
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Elämäntapahtumien kasautuminen oli CDE-miehillä AB-miehiä yleisempää (p < .001). CDE-
miehillä oli ollut keskimäärin kolme kuormittavaa elämäntapahtumaa (ka 3,25, keskihajonta 
2,13) viimeisen vuoden aikana, AB-miehillä vain yksi (ka 1,52, keskihajonta 1,55). AB-miehistä 
yli puolet (59 %) ja CDE-miehistä joka neljäs (24 %) oli kokenut viimeisen vuoden aikana kor-
keintaan yhden listassa mainituista tapahtumista (kuvio 22). 

KUVIO 22. Kuormittavien tapahtumien kasautuminen AB- ja CDE-miehillä

Mann Whitney U –testi p < .001.

Elämäntapahtumien kasautuminen vaihteli diagnoosiryhmittäin (p < .001). Eniten elämäntapah-
tumia oli kasautunut mielenterveys- (ka 3,94) ja päihdediagnoosin (ka 3,74) saaneille ja vähiten 
somaattisen sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuolelle jääneille (ka 2,54). 

Palveluksen keskeyttäneille miehille (ka 3,56) oli kasautunut kutsunnoissa palveluksen ul-
kopuolelle määrättyjä (ka 2,95) enemmän erilaisia kuormittavia tapahtumia (p < .001). 

Yhden vuoden seurannassa ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta kuormittavien 
elämäntapahtumien kasautumisen suhteen. 

Psykososiaalisten ongelmien kasautuminen

Psykososiaalisten ongelmien kasautumista kuvattiin summamuuttujalla, johon otettiin mukaan 
seuraavat muuttujat: kiinnittymättömyys opiskelu- tai työelämään, asunnottomuus, toimeentulo-
tuki, alkoholin ongelmakäyttö (CAGE), psyykkinen kuormittuneisuus (GHQ-12) sekä sosiaalisen 
tuen puute. Summamuuttujasta voi saada pistemäärän 0–6.

Ajankohtaisten ongelmien kasautuminen oli CDE-miehillä yleisempää kuin AB-miehillä (p 
< .001). Summamuuttujan pistemäärä vaihteli AB-miehillä (n = 380) 0–4 ja CDE-miehillä (n = 
329) 0–5. Pistemäärän keskiarvo oli AB-miehillä 0,41 (keskihajonta 0,66) ja CDE-miehillä 1,32 
(keskihajonta 1,19). 

AB-miehistä kahdella kolmesta (66 %) ei ollut yhtään kysyttyä ongelmaa, CDE-miehistä 
vastaavassa tilanteessa oli joka kolmas (33 %) (kuvio 23).
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KUVIO 23. Ajankohtaisten ongelmien kasautuminen AB- ja CDE-miehillä

Mann-Whitney U -testi p < .001.

Päihde- (ka 2,13) ja mielenterveysdiagnoosin (ka 1,78) saaneille oli kasautunut enemmän ongelmia 
verrattuna somaattisen sairauden tai vamman (ka 0,71) takia palveluksen ulkopuolelle jääneisiin 
(p < .001). Heillekin oli kuitenkin kasautunut enemmän ongelmia AB-miehiin verrattuna (p < 
.01).

Palveluksen keskeyttäneillä (ka 1,61) oli enemmän ajankohtaisia ongelmia verrattuna kut-
suntojen yhteydessä palveluksen ulkopuolelle määrättyihin (ka 1,04) miehiin (p < .001). 

Seuranta-aikana AB-miesten ajankohtaisten ongelmien määrä kasvoi (p < .001, kuvio 24). 
CDE-miehillä ajankohtaisten ongelmien määrässä ei ollut tilastollisesti merkitsevää muutosta.
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KUVIO 24. Ajankohtaisia ongelmia kuvaavan summamuuttujan pistemäärä AB- ja CDE-miehillä

Erot muutoksessa ryhmien sisällä (parillisten muuttujien t-testi): ajankohtaisten ongelmien lisääntyminen, 
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TIIVISTELMÄ TULOKSISTA

Tässä kappaleessa esitetään tiivistelmä tuloksista tutkimuskysymyksittäin ja aihealueittain. 
Pääpaino on ryhmien välisissä elämäntilanteeseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä 
eroissa kolmesta eri näkökulmasta: 
1. Miten varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneet (CDE-miehet) miehet eroavat 

kutsunnoissa palvelukseen määrätyistä miehistä (AB-miehet)?
2. Kuinka palveluksen ulkopuolelle määrättyjen miesten eri diagnoosiryhmät eroavat toisis-

taan? 
3. Kuinka palveluksen keskeyttäneet eroavat kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle määrätyistä 

miehistä?

Ikä ja koulutus

AB-miesten keski-ikä oli 18 ja CDE-miesten 20 vuotta. Mielenterveys- ja päihdediagnoosin 
saaneet olivat hieman iäkkäämpiä kuin somaattisen sairauden tai vamman takia palveluksen 
ulkopuolelle jääneet miehet. Palveluksen keskeyttäneet olivat luonnollisesti hieman vanhempia 
kuin kutsunnoissa määräaikaisesti tai pysyvästi palveluksen ulkopuolelle määrätyt. 

AB-miehet olivat peruskoulutukseltaan korkeammin koulutettuja CDE-miehiin verrattu-
na. AB-miehistä 61 prosenttia oli lukiossa opiskelevia tai jo ylioppilastutkinnon suorittaneita, 
CDE-miehistä vastaavasti vain 44 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen hankkiminen oli vielä 
suhteellisen harvinaista, CDE-miehillä hieman vanhempina kuitenkin AB-miehiä yleisempää. 
CDE-miehistä reilulla kolmasosalla oli jonkinasteinen ammatillinen kurssi tai koulutus suori-
tettuna. 

Elämäntilanne

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista oli vielä kotonaan asuvia opiskelijoita, joita vanhemmat 
tukivat taloudellisesti. CDE-miehet olivat AB-miehiä yleisemmin muuttaneet jo pois kotoa, 
muodostaneet parisuhteen ja rahoittivat elämänsä omilla palkkatuloilla. Tätä selittänee CDE-
miesten korkeampi keski-ikä.

CDE-miesten elämäntilanne osoittautui monin eri tavoin AB-miehiä ongelmallisemmaksi 
(kuvio 25). Työttömyys, toimeentulo-ongelmat ja asunnottomuus olivat yleisempiä kuin AB-
miehillä, joskin ero työttömyydessä kaventui seuranta-aikana. CDE-miehistä 18 prosenttia oli 
työttömänä, saman verran sai toimeentulotukea. CDE-miehet arvioivat elämän- ja taloudellisen 
tilanteensa heikommaksi kuin AB-miehet. 

Seuranta-aikana niin AB- kuin CDE-miesten itsenäistyminen eteni, miehet muuttivat pois 
kotoa ja yksin asuvien määrä lisääntyi. Vanhemmat tukivat entistä vähemmän taloudellisesti 
samalla, kun omien palkkatulojen merkitys tulon lähteenä lisääntyi. Ryhmien väliset erot työt-
tömien määrissä sekä elämäntilanteen arvioissa tasoittuivat seuranta-aikana.

Mielenterveys- ja päihdediagnoosin saaneiden elämäntilanne oli ongelmallisempi kuin 
somaattisen sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuolelle jääneillä. Heidän keskuu-
dessaan mm. työttömyys ja toimeentulo-ongelmat sekä tyytymättömyys elämäntilanteeseen 
ja taloudelliseen tilanteeseen olivat yleisempiä. Myös yksin asuminen oli näissä ryhmissä ylei-
sempää. Somaattisen diagnoosin saaneet eivät eronneet AB-miehistä taloudellisen tilanteen tai 
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asunnottomien määrän suhteen. Heillä kuitenkin työttömyys, toimeentulotuen asiakkuus sekä 
heikommaksi arvioitu elämäntilanne oli AB-miehiä yleisempää.

Palveluksen keskeyttäjät olivat työttömyyden sekä taloudellisen että elämäntilanteen kannalta 
heikommassa asemassa kuin kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle määrätyt miehet. Myös kotoa 
pois muuttaminen ja yksinasuminen olivat heille yleisempiä.

KUVIO 25. Elämäntilanteeseen liittyviä sosiaalisia ongelmia AB- ja CDE-miehillä

Lapsuusajan elinolot

CDE-miesten lapsuus oli ollut monin tavoin ongelmallisempi AB-miehiin verrattuna. CDE-
miesten lapsuudelle oli AB-miehiä yleisemmin tunnusomaista perheen taloudelliset vaikeudet, 
vanhempien työttömyys, vakava sairaus, alkoholi- tai mielenterveysongelmat, perheen vakavat 
ristiriidat, oma sairaus ja koulukiusaaminen. Myös ongelmien kasautuminen oli CDE-miehillä 
AB-miehiä yleisempää. Vanhempien koulutustasossa eikä lapsuutensa ydinperheessä viettäneiden 
määrässä ei ollut eroja ryhmien välillä. Sen sijaan poikkeukselliset asumisjärjestelyt (sukulaisten 
luona, sijaisperheessä tai laitoksessa) olivat CDE-miehillä AB-miehiä yleisempiä.

Lapsuusajan epäkohtia oli kasautunut erityisesti päihde- ja mielenterveysdiagnoosin saa-
neille. Mielenterveys- ja päihdediagnoosin saaneet olivat joutuneet kokemaan lapsuudessaan 
enemmän erilaisia ongelmia kuin somaattisen diagnoosin saaneet. Myös ns. ydinperheessä 
kasvaminen oli tässä ryhmässä harvinaisempaa. Lapsuusajan ongelmista nousivat esille perheen 
taloudelliset vaikeudet, isän alkoholiongelmat, isän ja äidin mielenterveysongelmat sekä vakavat 
ristiriidat perheessä. Somaattisen diagnoosin saaneiden lapsuutta oli sen sijaan värittänyt oma 
vakava sairaus. 

Varusmies- tai siviilipalveluksen keskeyttäneillä ongelmien kasautuminen oli yleisempää 
kuin kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle määrätyillä. Palveluksen keskeyttäneiden lapsuuden 
elinolot erosivat kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle määrättyjen tilanteesta siinä, että he olivat 
joutuneet kokemaan muita yleisemmin niin isän kuin äidinkin alkoholiongelmia. Kutsunnoissa 
palveluksen ulkopuolelle määrättyjen lapsuutta oli sen sijaan leimannut oma vakava sairaus.
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Sosiaaliset suhteet ja vapaa-aika

CDE-miehillä oli sosiaalisia suhteita, sosiaalista tukea ja harrastustoimintaa vähemmän kuin 
AB-miehillä. Etenkin sosiaalisen tuen puute oli CDE-miesten ryhmässä merkille pantavaa. CDE-
miehet tapasivat AB-miehiä harvemmin tuttaviaan kotonaan tai kävivät kyläilemässä. Yhden 
vuoden seurannassa niin AB- kuin CDE-miestenkin sosiaalisen tuen puute kasvoi. Nähtävästi 
lapsuuden kodista pois muuttaminen ja itsenäistyminen ovat omiaan vähentämään koettua 
sosiaalista tukea.

CDE-miehet harrastivat AB-miehiä vähemmän kodin ulkopuolella (kerho- tai yhdistystoi-
minta, kulttuuri-, urheilu- tai uskonnolliset tapahtumat, sisä- ja ulkoliikunta), joskin erot ryhmien 
välillä harrastamiseen käytetyssä ajassa kaventuivat seuranta-aikana. Baareissa, ravintoloissa ja 
tanssimassa CDE-miehet kävivät AB-miehiä ahkerammin. Yhden vuoden seurannassa AB-miehet 
käyttivät entistä vähemmän aikaa kodin ulkopuolisiin harrastuksiin, kun taas CDE-miesten harras-
taminen lisääntyi. Kuitenkin se oli edelleen vähäisempää kuin AB-miehillä. Erojen kaventumista 
voidaan selittää ainakin osittain sillä, että seurantakyselyn aikaan osa AB-miehistä oli parhaillaan 
suorittamassa varusmiespalvelusta, mikä luonnollisesti vaikuttaa mahdollisuuksiin harrastaa.

Diagnoosiryhmien välisessä vertailussa ns. aktiivisinta sosiaalista elämää elivät somaattisen 
diagnoosin saaneet miehet. He harrastivat kodin ulkopuolella mielenterveys- ja päihdediagnoosin 
saaneita aktiivisemmin, yhtä aktiivisesti kuin AB-miehet. Päihdediagnoosin saaneet kävivät sen 
sijaan ahkerammin ravintoloissa, baareissa ja tanssimassa. Mielenterveys- ja päihdediagnoosin 
saaneet kärsivät somaattisen diagnoosin saaneita yleisemmin sosiaalisen tuen puutteesta. 

Palveluksen keskeyttäneet miehet olivat kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrättyjä miehiä 
passiivisempia harrastajia. He kävivät kuitenkin muita aktiivisemmin baareissa, ravintoloissa tai 
tanssimassa. Sosiaalisen tuen puutteen suhteen ryhmät eivät eronneet toisistaan. 

Terveyskäyttäytyminen

CDE-miesten terveystottumukset olivat AB-miehiä huonommat (kuvio 26). CDE-miehet tu-
pakoivat yleisemmin ja harrastivat vähemmän liikuntaa. Tupakoitsijoita oli CDE-miehistä 43 
prosenttia ja AB-miehistä 23 prosenttia. Liikunnallisesti passiivisiin (harvemmin kuin kerran 
viikossa liikkuvat) kuului AB-miehistä kolmannes ja CDE-miehistä yli puolet. Liikunnan mää-
rä kasvoi CDE-miehillä seuranta-aikana ollen kuitenkin edelleen vähäisempää AB-miehiin 
verrattuna. AB-miesten liikkumisen vähentymistä saattaa selittää se, että osa seurantakyselyyn 
vastanneista suoritti parhaillaan varusmiespalvelusta. Vähäisemmästä liikkumisesta huolimatta 
eivät paino-ongelmat olleet CDE-miehillä AB-miehiä yleisempiä. 

Diagnoosiryhmien välisessä vertailussa epäterveellisimmät elintavat kasautuivat päihdediag-
noosin saaneille. Heidän keskuudessa niin tupakoivien kuin liikunnallisesti passiivisten määrät 
olivat kaikkein suurimmat. Päihdediagnoosin saaneista vain 38 prosenttia ilmoitti liikkuvansa 
vähintään kerran tai pari viikossa. Somaattisen diagnoosin saaneet harrastivat mielenterveys- 
ja päihdediagnoosin saaneita säännöllisemmin liikuntaa. Heistäkin kuitenkin lähes puolet oli 
liikunnallisesti passiivisia.

Liikunnan harrastamisessa tai ylipainoisten määrässä ei ollut eroa palveluksen keskeyttäjien 
ja kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle määrättyjen välillä. Tupakointi oli kuitenkin palveluksen 
keskeyttäneillä yleisempää.
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KUVIO 26. Terveyskäyttäytymiseen liittyviä ongelmia AB- ja CDE-miehillä

Päihteiden käyttö

CDE-miesten alkoholin käyttö oli runsaampaa ja riskialttiimpaa AB-miehiin verrattuna (kuvio 
27). CDE-miehet käyttivät alkoholia useammin ja riskikäyttäjien osuus oli suurempi AB-miehiin 
verrattuna. Seuranta-aikana AB-miesten alkoholin käytön useus ja humalajuominen lisääntyi 
kuitenkin merkitsevästi CDE-miesten käytön pysyessä entisellään. Alkoholin ongelmakäyttäjäksi 
luokiteltiin CDE-miehistä joka kolmas ja AB-miehistä viidesosa. AB-miesten lisääntynyttä alko-
holin käyttöä saattaa selittää täysi-ikäistyminen ja kotoa pois muuttaminen. Koko ikänsä raittiita 
olleita oli AB-miehissä CDE-miehiä enemmän. Alkoholin käytön aloitusiässä ei sen sijaan ollut 
eroa ryhmien välillä. 
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Diagnoosiryhmien välisessä vertailussa päihde- ja mielenterveysdiagnoosin saaneiden alkoho-
linkäyttö osoittautui odotetusti somaattisen diagnoosin saaneita runsaammaksi. Näissä ryhmissä 
koko elämänsä raittiina olleiden osuus oli pienempi ja ongelmakäyttö oli yleisempää. Somaattisen 
sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuolelle jääneiden alkoholin käyttö ei juurikaan 
poikennut AB-miehistä.

Palveluksen keskeyttäneet osoittautuivat alkoholinkäytössään suuremmaksi riskiryhmäksi 
kuin kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle määrättyjen ryhmä. Heidän keskuudessaan raittiiden 
osuus oli pienempi, alkoholin käytön aloitusikä alempi ja ongelmakäyttö yleisempää.

CDE-miehillä sosiaalinen altistuminen huumeille sekä huumekokeilut ja käyttö olivat ylei-
sempiä AB-miehiin verrattuna (kuvio 28). Huumeita oli kokeillut lähes puolet CDE-miehistä ja 
noin joka kuudes AB-mies. 

KUVIO 28. Huumekontaktit ja -kokeilut AB- ja CDE-miehillä 

Mielenterveys- ja päihdediagnoosin saaneilla huumekontaktit ja -kokeilut olivat odotetusti 
yleisempiä kuin somaattisen diagnoosin saaneilla, heilläkin tosin yleisempiä kuin AB-miehillä. 
Palveluksen keskeyttäneillä oli huumekontakteja ja -kokeiluja enemmän kuin kutsunnoissa pal-
veluksen ulkopuolelle määrätyillä miehillä.

Psyykkinen hyvinvointi ja oireilu

Palveluksen ulkopuolelle jääneiden psyykkinen hyvinvointi oli heikompaa ja oireilu yleisempää 
palvelukseen määrättyihin miehiin verrattuna (kuvio 29). CDE-miehet olivat AB-miehiä tyy-
tymättömämpiä itseensä sekä omasivat AB-miehiä heikomman itseluottamuksen. Itsetyytyväi-
syydessä ryhmien väliset erot kuitenkin kaventuivat hieman seuranta-aikana. Myös unihäiriöitä, 
masentuneisuutta ja psyykkistä kuormittuneisuutta ilmeni heillä enemmän kuin AB-miehillä. 
Psyykkisesti kuormittuneita oli CDE-miehistä lähes puolet, AB-miehistä 8 prosenttia. Seuranta-
aikana ryhmien väliset erot kaventuivat unihäiriöiden ja psyykkisen kuormittuneisuuden suhteen, 
mikä ainakin osittain selittyy palveluksessa ololla kyselyhetkellä. Itsemurhaharkinnat ja -yritykset 
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olivat CDE-miehillä yleisempiä. CDE-miehistä kolmasosa oli joskus elämänsä aikana vakavasti 
harkinnut itsemurhaa, AB-miehistä vain 6 prosenttia. 

KUVIO 29. Psyykkinen oireilu AB- ja CDE-miehillä

Mielenterveys- ja päihdediagnoosin saaneet olivat odotetusti huomattavasti huonommassa ase-
massa psyykkisen hyvinvoinnin suhteen kuin somaattisen diagnoosin saaneet. Vaikka somaat-
tisen sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuolelle jääneiden keskuudessa esimerkiksi 
itseluottamus oli yhtä vahva kuin AB-miehillä, esiintyi heillä AB-miehiä enemmän unihäiriöitä, 
masennusta, psyykkistä kuormittuneisuutta sekä itsemurhaharkintoja ja -yrityksiä.

Palveluksen keskeyttäjien psyykkinen hyvinvointi oli heikompi kuin kutsunnoissa palveluk-
sen ulkopuolelle määrätyillä miehillä. Heillä tyytyväisyys itseen sekä itseluottamus oli vähäisempää 
ja unihäiriöt sekä psyykkinen kuormittuneisuus yleisempää. 

Elämänlaatu

AB-miehet olivat CDE-miehiä tyytyväisempiä elämänlaatuunsa, itseensä, henkilökohtaisiin 
ihmissuhteisiinsa, rahatilanteeseensa sekä asunto-oloihinsa. Noin joka viides CDE-mies oli tyy-
tymätön itseensä tai henkilökohtaisiin ihmissuhteisiinsa, kaksi vastaajaa kolmesta oli tyytymätön 
rahatilanteeseensa ja noin joka kuudes asunto-oloihinsa. AB-miehet suhtautuivat luottavaisemmin 
tulevaisuuteen CDE-miehiin verrattuna. CDE-miehistä neljäsosa tunsi itsensä vain melko har-
voin tai ei koskaan toivorikkaaksi, AB-miehistä vain joka kymmenes oli tulevaisuutensa suhteen 
yhtä pessimistinen. Seuranta-aikana CDE-miesten elämänlaadussa ei tapahtunut tilastollisesti 
merkitseviä muutoksia. AB-miehet sen sijaan arvioivat elämänlaatunsa heikentyneen. Syynä 
tähän saattaa olla esim. kotoa pois muuttaminen, mikä yleensä vaikuttaa ainakin asunto-oloihin 
ja taloudelliseen tilanteeseen tai varusmiespalvelukseen astuminen.

18

15

13

4

8

6

1

52

35

50

31

44

32

9

0 10 20 30 40 50 60

Tyytymätön itseen***

Huono
itseluottamus***

Unihäiriöitä***

Usein masentunut***

Psyykkisesti
kuormittunut***

Harkinnut
itsemurhaa***

Yrittänyt
itsemurhaa***

%

AB

CDE



80

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen

Stakes, Raportteja 18/2008

Mielenterveys- ja päihdediagnoosin saaneet arvioivat elämänlaatunsa huonommaksi kuin 
fyysisen sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuolelle jääneet. Somaattisen diagnoosin 
saaneiden miesten koettu elämänlaatu oli siitä huolimatta AB-miehiä heikompi. Palveluksen 
keskeyttäjät arvioivat elämänlaatunsa heikommaksi kuin kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle 
määrätyt miehet.

Ongelmien kasautuminen

CDE-miehille oli kasautunut AB-miehiä enemmän ajankohtaisia kuormittavia elämäntapahtumia 
sekä psykososiaalisia ongelmia. Yhden vuoden seurannassa ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää 
muutosta kuormittavien elämäntapahtumien kasautumisen suhteen. 

Ongelmien kasautumisessa oli selvä ero päihde- ja mielenterveysdiagnoosin saaneiden ja 
somaattisen sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuolelle jääneiden välillä. Kuormittavia 
elämäntapahtumia oli kasautunut erityisesti mielenterveysdiagnoosin saaneille ja ajankohtaisia 
ongelmia päihdediagnoosin saaneille. Somaattisen sairauden tai vamman takia palveluksen 
ulkopuolelle jääneille oli kuitenkin kasautunut enemmän ongelmia AB-miehiin verrattuna. Pal-
veluksen keskeyttäjillä ongelmien kasautuminen oli yleisempää kuin kutsunnoissa palveluksen 
ulkopuolelle määrätyillä miehillä.
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POHDINTA

Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys

AB- ja CDE-miesten ryhmien voidaan katsoa edustavan varsin hyvin palvelukseen määrättyjä 
sekä palveluksen ulkopuolelle jääneitä nuoria miehiä. Tulosten yleistettävyyttä rajoittaa se, että 
aineisto on kerätty pääkaupunkiseudulla. Nuorten hyvinvoinnissa on maassamme alueellisia 
eroja (Luopa ym. 2006, Karvonen ym. 2003) ja esimerkiksi huumeongelmat ja sosiaalinen al-
tistuminen huumeille ovat pääkaupunkiseudulla yleisempiä muuhun maahan verrattuna (Kos-
kinen ym. 2005, Piispa ym. 2005). Tulokset antavat siten kuvan erityisesti pääkaupunkiseudun 
palvelukseen määrätyistä ja palveluksen ulkopuolelle jäävien nuorten miesten elämäntilanteesta 
ja hyvinvoinnista.

Koko aineistolla saatuja tuloksia ja prosenttiosuuksia ei ole tarkoituksenmukaista vertailla 
aikaisempien väestötason tutkimusten tuloksiin, vaikka taulukoissa onkin esitetty koko aineistosta 
saatuja prosenttiosuuksia. Aineisto on lähtökohtaisesti vinoutunut, sillä lähes puolet tutkimukseen 
osallistuneista kuului siihen 20 prosentin ryhmään, joka ei suorita varusmies- tai siviilipalvelusta. 
Vertailut on tarkoituksenmukaisinta tehdä tutkimusryhmittäin.

Tutkimusaineiston edustavuutta heikentää jonkin verran aineiston keruussa tapahtunut 
kato. Kaikkia palveluksen keskeyttäneitä eikä kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrättyjä 
ei tavoitettu. Tämän lisäksi tutkimuksesta kieltäytyneitä oli 31 prosenttia kaikista hankkeen 
informaatiopisteessä käyneistä miehistä. Tehtyjen havaintojen perusteella voidaan olettaa, että 
kieltäytyneiden ryhmään kuului elämäntilanteeltaan ja hyvinvoinniltaan sekä hyvä- että huono-
osaisempia miehiä. Kolmanneksi katoa syntyi seurantakyselyssä. Vastausprosentti oli 55, mitä 
voidaan pitää alhaisena, mutta kuitenkin riittävänä. Postikyselyissä vastausprosentti jää usein alle 
60 prosentin (Heikkilä 2001). Katoanalyysi osoitti, että seurantakyselyyn vastaamatta jättäneillä 
miehillä oli enemmän erilaisia psykososiaalisia ongelmia kuin kyselyyn vastanneilla miehillä. 
Ilmiö on varsin tuttu aikaisemmista tutkimuksista. Kyselyihin vastaamatta jättäneiden nuorten 
– etenkin miesten – on todettu olevan psykososiaaliselta hyvinvoinniltaan ja terveystottumuk-
siltaan huono-osaisempia kyselyihin vastanneisiin verrattuna (Pietilä ym. 1995, Mattila ym. 
2007). Koska ilmiö oli sama niin AB- kuin CDE-miesten keskuudessa, ei kato välttämättä vääristä 
ryhmien välisten erojen suhdetta. 

A- ja B-luokkaan määrättyjen miesten otoksen edustavuutta testattiin vertailemalla terve-
ystietolomakkeella saatuja tuloksia kaikista Helsingissä tai Vantaalla vuonna 2004 kutsuntoihin 
osallistuneista miehistä saatuihin tuloksiin (n = 2601). Aineistot eivät eronneet toisistaan olen-
naisten ja merkittävien muuttujien tai mittareiden suhteen. AB-miesten otoksen voidaan siis 
olettaa edustavan hyvin pääkaupunkiseudun palvelukseen määrättyjä nuoria miehiä. 

Vaikka tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti olikin tarkoin suojattu, on alkukyselyn 
vastauksiin etenkin palveluksen keskeyttäjien kohdalla saattanut vaikuttaa vastaamistilanne. 
Kysely suoritettiin palveluksen keskeyttämisen yhteydessä, jossa tutkimukseen osallistunut täytti 
kyselylomaketta useimmiten sosiaalikuraattorin vastaanotolla. Tämä on saattanut tuottaa sosiaa-
lista painetta ns. kaunistella totuutta. Keskeyttämistilanteeseen voi myös liittyä suuria tunteita 
(esimerkiksi pettymys tai helpotus), mikä on osaltaan voinut vaikuttaa vastauksiin psyykkiseen 
hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Aineistoa kerättiin mahdollisimman laaja-alaisesti kattavan kuvan saamiseksi tutkittavien 
elämäntilanteesta ja psykososiaalisesta hyvinvoinnista. Tulosmittareiden pätevyyden takaamiseksi 
tutkimuslomakkeet sisälsivät aikaisemmista tutkimuksista tunnettuja ja testattuja mittareita. 
Suurinta osaa kysymyksistä ja mittareista oli käytetty Terveys 2000 -nuorisokyselyssä (Koskinen 
ym. 2005). 
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Tämän tutkimuksen tulokset antavat kuvan tutkimukseen osallistuneiden nuorten miesten 
yhden hetken tilanteesta. Tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että nuoret aikuiset 
ovat useimmiten elämänvaiheessa, jossa lyhyellä aikavälillä tapahtuu paljon elämää mullistavia, 
hyvinvointiin, terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttavia asioita: lapsuuskodista irtautuminen, 
ammattiin valmistavan koulutuksen tai työuran alku sekä parisuhteen aloittaminen ja perheen 
perustaminen. Ongelmien ja huono-osaisuuden esiintyvyys saattaa olla hyvinkin hetkellistä ja 
lyhytaikaista. Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi selvittää, miten ryhmät eroavat toi-
sistaan elämänkulun näkökulmasta pidemmällä aikajänteellä tarkasteltuna. 

Tutkimuksen tuloksiin vaikuttaa tämän lisäksi varusmiespalveluksessa olo, mikä luo täysin 
omanlaiset raaminsa nuoren elämäntilanteelle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Esimerkiksi uni-
häiriöiden, itsemurha-ajatusten ja masentuneisuuden on todettu lisääntyvän varusmiespalve-
luksen aikana (Parkkola 1999). Varusmiespalveluksessa olon voidaan siten olettaa vaikuttaneen 
jonkin verran varusmiespalveluksen keskeyttäjien ja seurantakyselyn aikaan varusmiespalvelusta 
suorittavien vastauksiin. Esimerkiksi arvioidun elämäntilanteen muuttuminen seuranta-aikana 
huonompaan suuntaan AB-miehillä (kuvio 9) saattaisi ainakin osaksi selittyä sillä, että osa heistä 
suoritti seurantakysleyn aikana varusmiespalvelustaan. Ryhmien välisten erojen ja seuranta-aikana 
tapahtuneiden muutosten syvällisempi tulkinta vaatii jatkoanalyysejä.

Tulosten tarkastelua

Varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle jäävät miehet erosivat taustoiltaan, elämäntavoiltaan 
ja -tilanteeltaan sekä psykososiaaliselta hyvinvoinniltaan merkitsevästi palvelukseen määrätyistä 
miehistä. Tulokset vahvistavat aikaisempien tutkimusten (Multimäki ym. 2005, Parkkola 1999) 
tuloksia. Palveluksen ulkopuolelle jääneet miehet ovat jo lapsuusajan elinolojen suhteen läh-
tökohtaisesti palvelukseen määrättyjä miehiä heikommassa asemassa. Aikuisikään päästyään 
heidän tielleen on kasautunut palvelukseen määrättyjä enemmän erilaisia psyykkisiä ja sosiaalisia 
ongelmia; päihteiden ongelmakäyttöä, taloudellisia ongelmia, työttömyyttä, asunnottomuutta ja 
psyykkistä oireilua. Sosiaalinen altistuminen huumeille oli yleisempää ja terveyskäyttäytyminen 
heikompaa palvelukseen määrättyihin miehiin verrattuna. Heillä oli tämän lisäksi vähemmän 
epäsuotuisalta kehitykseltä suojaavia tekijöitä, esimerkiksi sosiaalista tukea sekä kodin ulkopuolista 
harrastustoimintaa. Itseluottamus, tyytyväisyys itseen sekä toiveikkuus tulevaisuuden suhteen oli 
heikompi palvelukseen määrättyihin miehiin verrattuna. Yhden vuoden seurannassa ryhmien 
väliset erot kaventuivat, mutta olivat yhä silmiinpistävät. Erojen kaventuminen voitaneen ainakin 
osittain selittää palveluksen ulkopuolelle jäävien miesten korkeammalla iällä ja pidemmälle ehti-
neellä itsenäistymisellä alkukyselyn aikaan. Kotoa pois muuttaminen ja omasta elämästä vastuun 
ottaminen tuo väistämättä mukanaan epävarmuustekijöitä ja käytännön elämään liittyviä huolia 
sekä uuden itsenäisen elämän tuomaan vapauteen liittyviä kokeiluja – ehkä ylilyöntejäkin. Tämä 
näkyy erityisen hyvin AB-miesten alkoholin käytön lisääntymisenä. Vaikka AB-miehet juovatkin 
entistä useammin ja humalahakuisemmin, jää heidän alkoholin käyttönsä silti huomattavasti 
CDE-miesten käytöstä.

Mielenterveydellisen tai päihteiden käyttöön liittyvän syyn takia palveluksen ulkopuolelle 
jääneiden tilanne oli huomattavasti huonompi kuin fyysisen sairauden tai vamman takia pal-
veluksen ulkopuolelle jääneillä. Fyysisen sairauden tai vamman takia palveluksen ulkopuolelle 
jääneet miehet eivät juurikaan eronneet taustoiltaan, lapsuusajan olosuhteiltaan tai päihteiden 
käytöltään palvelukseen määrätyistä miehistä. Erilaiset psyykkiset oireet – unihäiriöt, masentunei-
suus, psyykkinen kuormittuneisuus ja itsemurhaharkinnat – sekä huumekokeilut olivat kuitenkin 
varsin yleisiä. Aikaisemmissa tutkimuksissa onkin todettu, että niin somaattisiin sairauksiin 
kuin myös tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin saattaa liittyä psyykkistä pahoinvointia (Aalberg & 
Siimes 2007, Joukamaa 2007). Diagnoosiryhmien väliset erot hyvinvoinnissa olivat odotettuja, 
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toisaalta asiasta ei ole olemassa aikaisempaa tutkittua tietoa. Asevelvollisuusjärjestelmässä synty-
nyttä mielenterveysdiagnoosia ei välttämättä aina ole pidetty niin vakavana merkkinä henkilön 
mielenterveys- tai muista ongelmista, että niillä olisi todellista vaikutusta myös siviilielämässä. 
Näyttää kuitenkin siltä, että diagnoosi kertoo myös laaja-alaisemmasta huono-osaisuudesta ja 
ongelmista elämässä. 

Palveluksen keskeyttäneiden elämäntilanne ja psykososiaalinen hyvinvointi osoittautui 
huonommaksi kuin kutsunnoissa C-, D- tai E-luokkaan määrätyillä miehillä. Heille oli kasau-
tunut muita palveluksen ulkopuolelle määrättyjä enemmän lapsuusajan ja nykyhetken ongel-
mia: työttömyyttä, toimeentulo-ongelmia, alkoholin ongelmakäyttöä, huumekokeiluja sekä 
psyykkistä oireilua. Palveluksen keskeytyessä nuori mies joutuu useimmiten suunnittelemaan 
lähitulevaisuutensa uudestaan, mikä saattaa tuoda mukanaan monenlaisia käytännön ongelmia 
ja pohdittavia asioita. Tämän lisäksi palveluksen keskeyttäminen saattaa jo sellaisenaan aiheuttaa 
nuorelle miehelle harmia tai epäonnistumisen tunnetta. Varusmiespalveluksen suorittaminen ja 
siinä selviytyminen on monille tärkeä onnistumisen kokemus, eräänlainen ”ajokortti tulevaisuu-
teen”. Tällä kokemuksella olisi erityinen arvo juuri nillle nuorille miehille, joilta kelpaamisen ja 
selviytymisen kokemukset puuttuvat. (Upanne & Rautava 1996.) Olisi tärkeää, että palveluksen 
keskeytyessä miehet voisivat purkaa tilannettaan ja pysähtyä miettimään tulevaisuuttaan jonkin 
ulkopuolisen tahon kanssa. 

Myös kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle määrätyillä miehillä saattaa olla tuen tarvetta. 
Tässä joukossa on yleensä paljon pitkäaikaissairaita, joista osa saattaa mm. siitä johtuen olla tuen 
tarpeessa. Kroonisesti sairastavat (esimerkiksi diabetes ja astma) nuoret miehet on aikaisemmissa 
tutkimuksessa todettu yhdeksi masennuksen riskiryhmäksi, jonka tukemiseen tulisi kiinnittää 
huomiota (Kiviruusu ym. 2007). Myös tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että heillä esi-
merkiksi masentuneisuus ja itsemurhaharkinnat olivat varsin yleisiä. Kutsunnoissa palveluksen 
ulkopuolelle somaattisen diagnoosin perusteella määrättyjen kohdalla olisi hyvä tarkistaa, ovatko 
he tarvitsemiensa palvelujen piirissä.

Aikaisempiin nuorten hyvinvointia kartoittaviin tutkimuksiin vertailtaessa voidaan todeta, 
että palveluksen ulkopuolelle jääneiden tilanne osoittautui huolestuttavaksi erityisesti huumeil-
le altistumisen, terveyskäyttäytymisen ja psyykkisen hyvinvoinnin suhteen. Huumekontaktit, 
huumetarjonnan kohteeksi joutuminen sekä huumekokeilut olivat tutkimukseen osallistuneilla 
CDE-miehillä huomattavasti yleisempiä aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna (Rimpelä ym. 2007, 
Piispa ym. 2005, Helakorpi ym. 2007, Koskinen ym. 2005). Eroa aikaisempiin tutkimuksiin selittää 
ainakin osittain se, että sosiaalinen altistuminen huumeille on pääkaupunkiseudulla yleisempää 
muuhun maahan verrattuna (Koskinen ym. 2005, Piispa ym. 2005). Tuloksia arvioitaessa tulee 
ottaa huomioon, että päihdekyselyjen tulokset yleensä aliarvioivat todellista käyttöä. Tutkimuksissa 
pidetään tavallisesti odotettavana, että vastaajat eivät tuo esiin kaikkia huumekontaktejaan. Kyselyt 
on tehty kutsuntojen yhteydessä tai palveluksen keskeytyessä pääasiallisesti varuskunnissa. Puo-
lustusvoimien kanta huumeisiin on ehdottoman kielteinen ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen 
vastauksiin. Huumekontaktien voidaan näin ollen olettaa olleen vieläkin yleisempiä. 

Palveluksen ulkopuolelle jääneiden tupakointi oli varsin yleistä aikaisempiin tutkimuksiin 
verrattuna (Rimpelä ym. 2007). Myös liikunnallisesti passiivisia oli yllättävän paljon (Helakorpi 
ym. 2007, Koskinen ym. 2005). Siitä huolimatta ylipainoisten osuus oli hieman pienempi aikai-
sempiin tutkimuksiin verrattuna (Helakorpi ym. 2007, Koskinen ym. 2005). Alkoholin käyttö 
osoittautui vähäisemmäksi verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin (Rimpelä ym. 2007). Palve-
luksen ulkopuolelle jääneiden alkoholin ongelmakäytön yleisyys vastasi kuitenkin aikaisempia 
tutkimustuloksia. 

Huumeille altistumisen ja heikkojen terveystottumusten lisäksi myös psyykkinen kuormit-
tuneisuus oli palveluksen ulkopuolelle jääneillä silmiinpistävän yleistä aikaisempiin tutkimuksiin 
verrattuna. Palveluksen keskeyttämisen voidaan olettaa olevan tilanteena niin kuormittava, että se 
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selittää psyykkisen kuormittuneisuuden yleisyyttä ainakin palveluksen keskeyttäjien keskuudessa. 
Kutsunnoissa palveluksen ulkopuolelle jääneistäkin kuitenkin noin kolmasosa oli psyykkisesti 
kuormittunut. Terveys 2000 -nuorisokyselyssä (Koskinen ym. 2005) psyykkisesti kuormittuneeksi 
osoittautui vain 9 prosenttia 18–24-vuotiaista miehistä. Myös itsemurhaharkinnat sekä -yritykset 
olivat tutkimukseen osallistuneilla CDE-miehillä huomattavasti yleisempiä verrattuna Terveys 
2000 -nuorisokyselyyn, jossa kysymyksenasettelu oli täysin sama. CDE-miehet saattavat olla 
itsemurhaprevention kannalta tärkeä kohderyhmä. Jopa 9 prosenttia CDE-miehistä oli yrittänyt 
itsemurhaa, seitsemän heistä usemmin kuin kerran.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että nuorten keskuudessa on pieni ryhmä, jolle 
pahoinvointi ja erilaiset psykososiaaliset ongelmat ovat kasautuneet. Tutkimukset ovat kuitenkin 
antaneet vähemmän vastauksia siihen, keitä nämä nuoret ovat, miten heidät voi tunnistaa ja ta-
voittaa. Koulupudokkaat ja koulutuksesta syrjäytyneet on todettu yhdeksi mahdolliseksi riskiryh-
mäksi (Rintanen 2000). Tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat arvokasta tietoa ryhmästä nuoria 
miehiä, joiden voidaan katsoa muodostavan toisen mahdollisen riskiryhmän psykososiaalisen 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen selviytymisen suhteen. Varusmiespalvelukseen astuminen tarjoaa 
viimeisen lakisääteisen julkisen kontaktin nuoriin miehiin koko ikäluokkana. Tätä kontaktia 
tulisi nykyistä paremmin hyödyntää, sillä se tarjoaa luontevan tilaisuuden tarkastella nuorten 
miesten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ja tavoittaa tukea tarvitsevat.

Palveluksen ulkopuolelle jääneille miehille ominainen piirre oli ongelmien ja kuormittavien 
elämäntilanteiden kasautuminen. Kyse ei välttämättä ole suurista asioista tai ongelmista, mutta 
kasautuneena ne voivat vaikuttaa merkitsevästi nuoren hyvinvointiin ja elämänkulkuun. On-
gelmien kasautuminen asettaa haasteen myös nuorille suunnattujen tukitoimien kehittämiselle. 
Ongelmien kasautuessa on nuorta pystyttävä tukemaan laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti. 
Palvelujärjestelmän näkökulmasta ongelmien kasautuminen merkitsee sitä, että nuoren kanssa 
työskentelevien asiantuntijoiden olisi samanaikaisesti pystyttävä auttamaan nuorta esimerkiksi 
asunnottomuudessa, mielenterveydellisissä ongelmissa ja työn puutteessa (Paju & Vehviläinen 
2001). Myös Välimäki (2007) on todennut, että syrjäytymisvaarassa olevilla nuorilla opintoihin 
ja työelämään siirtymiseen liittyvät ongelmat voivat olla hyvin monitahoisia ja monimutkaisia 
ratkaistavaksi. Erilaisten masennusoireiden, oppimisvaikeuksien ja päihdeongelmien takia nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisyssä tarvitaan niin sosiaali- kuin terveyspalveluiden tarjoamaa apua ja 
osaamista sekä monipuolista näkemystä ongelmien luonteesta. Tärkeää olisi, että joku taho ottaisi 
kokonaisvastuun nuoren tilanteesta ja ongelmien ratkaisemisesta. 

Tutkijat ovat yleensä painottaneet ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin tarttumista 
ennen kuin lapsen tai nuoren elämä ajautuu kielteiseen kehityskulkuun (Sourander 2005b, Kunttu 
2004). Myös kehittämisprojekteista saadut kokemukset ovat osoittaneet, että on tärkeää puuttua 
niiden moniongelmaisten nuorten tilanteisiin, jotka ovat olleet tähän saakka väliinputoajia sek-
toroituneessa palvelujärjestelmässä tai eivät ole olleet minkään tuen tai etuuden piirissä (Karjalai-
nen & Sarvimäki 2005). Vaikka monet epäsuotuisan kehityskulun riskit olisivatkin löydettävissä 
jo henkilön lapsuudesta (esim. Sourander 2005b, Kokko 2000) on mahdollista, että ongelmat 
kehittyvät vasta myöhemmällä iällä. Erilaiset vaikeat nuoruusiän kokemukset, kuten esimer-
kiksi työttömyys tai parisuhteen ongelmat voivat käynnistää ongelmaketjuja, jotka pahimmassa 
tapauksessa johtavat yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen tai itsemurhaan. Ongelmien varhainen 
tunnistaminen ja niihin tarttuminen tulisi siten ymmärtää suhteessa pulmien ilmenemiseen, ei 
henkilön ikään. (Rönkä 1999.)

Nuorten tukemisessa nuoria ei tule tarkastella pelkästään ongelmien kautta. Huomiota tulisi 
kiinnittää myös nuoren omiin voimavaroihin ja epäsuotuisalta kehitykseltä suojaaviin tekijöihin. 
Ajanjakso nuoruudesta aikuisuuteen sisältää monien tärkeiden ikävaiheelle kuuluvien kehitysteh-
tävien läpikäymistä. Ikävaihe tarjoaa nuorelle monia mahdollisuuksia, mutta myös karille ajon 
vaaroja. Ikävaiheelle kuuluvien kehitystehtävien läpikäyminen voi osoittautua haasteelliseksi 
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myös sellaisille nuorille, joilla elämä näyttää olevan päällisin puolin kunnossa (Pittman ym. 2005). 
Esimerkiksi koulu- ja työuralla tukemisella on suuri merkitys nuoren suotuisan kehityskulun 
takaamisessa (Rönkä 1999).

Viitteitä palveluksen ulkopuolelle jäävistä mahdollisena riskiryhmänä on saatu jo aikaisem-
missa tutkimuksissa (Parkkola 1999, Multimäki ym. 2005). Kyseessä on ikäryhmä nuoria miehiä, 
joilla on vaara jäädä sosiaali- ja terveyspalvelujen ulottumattomiin. Ongelmana tämän ryhmän 
kohdalla on ollut se, että mikään taho ei ole ollut vastuussa näistä miehistä ryhmätasolla. Yh-
teiskunnassamme ei ole ollut olemassa palvelua, johon moniongelmainen varusmiespalveluksen 
ulkopuolelle jäävä nuori voidaan ohjata silloin, kun ongelmat eivät vielä ole silmiinpistäviä.

Tutkimuksessa esiin tulleet AB- ja CDE-miesten erot psykososiaalisessa hyvinvoinnissa an-
tavat perustelun Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -hankkeessa kehitetylle toimintamallille. 
Palveluksen ulkopuolelle jääneillä oli monenlaisia psykososiaalisia ongelmia ja osalla ongelmat 
olivat myös kasaantuneet. Siksi myös heidän tukemisensa tulee olla kokonaisvaltaista niin, että 
nuorta ja hänen elämäntilannettaan tarkastellaan laaja-alaisesti, ei vain yhden tietyn ongelman 
kautta. Toimintamallin avulla tähän ryhmään kuuluvia miehiä pyritään tukemaan kokonais-
valtaisesti eri sektoreiden välisenä yhteistyönä. Tavoitteena on edistää näiden nuorten miesten 
hyvinvointia, ehkäistä elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vaikeutumista sekä tarjota tukea 
elämän raiteilleen saamiseksi.
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Taulukko 1. CDE-miesten katoanalyysi 

Katoanalyysi Seurantakyselyyn vastanneet Seurantakyselyyn vastaamatta 
jättäneet

CDE-MIEHET f % f %

Asuu vanhempien kanssa *
Kyllä
Ei

73
106

41
59

90
87

51
49

Asunnoton *
Kyllä 
Ei

3
176

2
98

11
166

6
94

Työtilanne *
Työssä
Opiskelee
Työ- ja opiskeluelämän ulkopuo-
lella

55
88
35

31
49
20

75
60
41

43
34
23

Huumekokeilut *
Kyllä
Ei

66
110

37
63

86
88

49
51

ka ka

Lapsuusajan ongelmien kasautu-
minen **

1.62 2.37

Elämäntilanne * 2.53 2.76

Taloudellinen tilanne * 3.16 3.39

Taulukko 2. AB-miesten katoanalyysi

Katoanalyysi Seurantakyselyyn vastanneet Seurantakyselyyn vastaamatta 
jättäneet

AB-MIEHET f % f %

Asuu vanhempien kanssa ***
Kyllä
Ei

237
15

94
6

136
34

80
20

Asuinkumppani *
Yksin
Perheen/vanhempien kanssa
Muu

8
235

7

3
94
3

11
144
13

7
86
8

Peruskoulutus **
Peruskoulu tai osa sitä
Lukio
Ylioppilastutkinto

84
164

3

34
65
1

78
85
6

46
50
4

ka ka

Lapsuusajan ongelmien kasautu-
minen **

0.66 1.08

Taloudellinen tilanne * 2.69 2.87
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