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kuhunkin harrastukseen viisiportaisella as-
teikolla8. Kyseisille muuttujille tehtiin vari-
max-rotaatioon perustuva pääkomponentti-
analyysi9, jonka pohjalta muodostettiin kaksi 
painottamattomaan keskiarvoon perustuvaa 
summamuuttujaa (Taulukko 3). Ryhmäsuun-
tautumista mitattiin viisiportaisella asteikolla 
viiden vapaa-ajan tilanteen eli arki-illan, lii-

kuntaharrastuksen, muun harrastuksen, juh-
lan ja loman osalta (ryhmäsuuntautumisen 
summamuuttuja, alpha=,70)10. Palvelusaikaa 
edeltänyttä alkoholinkäyttöä mitattiin Audit-
C:llä, joka koostuu käytön tiheyttä, määrää 
ja annosmäärältään suurten käyttökertojen 
toistuvuutta koskevista kysymyksistä (Frank 
ym. 2008).  Kannabiksen käyttöä mitattiin 

 
Integraation taso Aihekokonaisuus Muuttuja 

Sosiaalinen integraatio Harrastukset Taiteellinen harrastussuuntautuminen
Käytännöllistekninen harrastussuuntautuminen

Ryhmäsuuntautuminen Ryhmäsuuntautuminen vapaa-ajalla
Päihteet Alkoholin käyttö ennen palvelusta (audit-C)

Kannabiksen käyttö viimeisen 12 kk:n aikana (dummy)
Järjestelmäintegraatio Työ  Tavoitteena johtava asema 35-vuotiaana (dummy)

Tiedossa työpaikka palveluksen jälkeen (dummy) 
Elämän aikana koettu työttömyys

Opiskelu Korkea-asteen tutkinto, opiskelupaikka ja 
aikomus hakea palveluksen jälkeisenä vuonna (dummy)

Uskonto Uskonnollisen yhteisön jäsenyys
Taustamuuttujat Palveluksen lykkääminen Ikä 21 tai enemmän (dummy)

Tulot Tulot ennen palvelusta 
Asuinpaikka Pääkaupunkiseutu (dummy)

 

Taulukko 2. Logistiseen regressioanalyysiin valitut muuttujat.

 
Muuttuja Taiteellinen Käytännöllis-

tekninen 
h2 

Kirjoittaminen 0.75 -0.11 .58 
Kuvataide  0.72 0.09 .53 
Valokuvaus  0.68 0,18 .50 
Kirjallisuus/lukeminen  0.66 -0,22 .49 
Musiikin tuottaminen, kuten soittaminen, 
säveltäminen jne. 

0.65 -0,04 .43 

Musiikin kuuntelu 0.47 0,10 .23 
Muu tekniikka  0.06 0.84 .70 
Auto, moottoripyörä tai muu ajoneuvoon 
liittyvä harrastus  -0.21 0.81 .70 

Kädentaidot, kuten rakentaminen, puutyöt, 
pienoismallit jne. 0.15 0.76 .60 

Ominaisarvo 2.7 2.0  
Selitysosuus % 30.0 22.8  
Cronbachin alfa .73 .74  
Siviilipalvelusvastaajat, ka (1…5) 2.6 1.9  
Varusmiesvastaajat, ka (1…5) 2.1 2.4  
T t (732)=11.3*** T (1054)=-8.1***  
KMO=.723 ja Bartlett p=.000 
 

Taulukko 3.  Harrastussuuntautumisen pääkomponenttianalyysi ja sen perusteella muodostettu-
jen painottamattomien summamuuttujien (tummennetut) t-testin tulokset.
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SOSIAALINEN  INTEGRAATIO  PALVELUSRYHMIEN  
SELITTÄJINÄ

Tutkimukseen valituista muuttujista raken-
nettiin neljä regressiomallia, joista ensimmäi-
sessä selittävinä muuttujina olivat sosiaalista 
integraatiota ja toisessa järjestelmäintegraa-
tiota koskevat muuttujat. Kolmannessa mal-
lissa olivat selittävinä muuttujina lisäksi ikä ja 
tulot ja neljännessä oikaiseviksi muuttujiksi 
tarkoitettu pääkaupunkiseudulla asuminen ja 
yhdysvaikutukset (Taulukko 4).

Ensimmäinen regressiomalli vahvisti mitat-
tujen sosiaalisen integraation osa-alueiden 
yhteyden joko siviili- tai varusmiespalve-
lukseen. Ryhmä- ja käytännöllistekninen 
suuntautuminen sekä alkoholin kulutus yh-
distyivät oletusten mukaisesti varusmiespal-
velukseen. Taiteellinen suuntautuminen ja 
kannabiksen käyttö lisäsivät siviilipalveluk-
sen todennäköisyyttä. Taiteellisuuden vaiku-
tus voi varusmiespalveluksen keskeyttäneillä 
(Kuva 1, kohta 4) selittyä harrastustyyppien 
käytännön vaikeuksilla, sillä jopa yksilöllis-
ten liikuntatottumusten säilyttäminen varus-
miespalveluksessa tuottaa haasteita (Wessman 
2010). Ei-kokemuksellisen valinnan tehneillä 
(Kuva 1, kohdat 1,2,3) varusmiehen ulko-
asurajoitukset voivat myös vaikuttaa. Käy-
tännöllisteknisessä suuntautumisessa on kyse 
miehisestä harrastuskulttuurista, joka tekee 
luontevaksi varusmiespalveluksen valinnan. 
Siinä missä asevelvollisuuden ja miehisen vä-
kivallan kytkös tapahtuu symbolisella tasolla 
miehisyyden myyteissä (Ahlbäck 2010, 138), 
alkoholilla on tuloksen mukaan konkreetti-
nen … mutta samalla todennäköisesti miehi-
syyden myytin kautta symbolisesti tapahtuva 
… kytkentä varusmiesryhmään. 

JÄRJESTELMÄINTEGRAATION  MERKITYS

Toiseen regressiomalliin otettiin järjestel-
mäintegraatiota mitanneet muuttujat. Us-
konnolliseen vähemmistöön kuulumisella 
oli siviilipalveluksen alkuperäisen roolin ja 
tutkimusoletusten mukainen merkitys siviili-
palveluksen todennäköisyyden vahvistajana13. 
Myös uskonnollisiin yhteisöihin kuulumat-
tomuus oli oletusten mukainen siviilipalve-
lusryhmän selittäjä. Enemmistöuskonnon 

kollektiivisuus tukee asevelvollisuutta, mutta 
vähemmistöuskonnon integraatiossa merkit-
tävämpi tekijä voi olla normiristiriita aseel-
lisen maanpuolustuksen kanssa. Tulos tukee 
aiemmissa tutkimuksissa esiintynyttä poh-
joismaisen yhteiskuntauskonnon kytkentää 
luterilaisuuteen. Kulttuurisen yhtenäisyyden 
vuoksi kirkolla ja maallisilla instituutioilla on 
ollut läheinen suhde niin paikallisella kuin 
valtion tasolla, mikä on mahdollistanut us-
konnon tuen maallisille instituutioille (Kal-
lunki 2008; Kallunki 2010). Uskonto onkin 
tarjonnut maanpuolustukselle moraalista le-
gitimaatiota asettumalla osaksi järjestelmää. 
Uskontokuntiin kuulumattomuus edustaa 
ylisukupolvisesta mallista irtautumista tai val-
tauskonnosta poikkeavaa lähtökohtaa. Tulos 
ei suoraan liity uskonnollisuuteen vaan us-
konnollisen järjestelmän yhteiskuntauskon-
nolliseen rooliin.

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden riski 
päätyä siviilipalvelukseen oli oletusten suun-
tainen. Vaikutus oli voimakkain mitatuista 
muuttujista. Kyseisen ryhmän osuus asevel-
vollisista on kuitenkin pieni. Itsenäistynei-
den korkeasti koulutettujen on helpompi 
hyödyntää osaamistaan siviilipalveluksessa ja 
myös vaikeampi suuntautua kollektiiviseen 
varusmiespalvelukseen, joka on oletusarvoi-
sesti suunnattu toiseen elämänvaiheeseen. Val-
mistuneilla kyse voi olla jo oman perheen tai 
parisuhteen merkityksestä. Myös yliopistoon 
hakeutuminen palveluksen jälkeisenä vuonna 
lisäsi oletusten mukaisesti todennäköisyyt-
tä siviilipalvelusluokkaan kuulumiselle. Va-
rusmiehillä onkin ongelmia sekä opintoihin 
palaamisessa että pääsykokeisiin valmistautu-
misessa (Laaksonen 2004). Kevään pääsyko-
keet osuvat yleensä varusmiesten loppuso-
dan ajankohtaan (Puolustusministeriö 2010, 
90…91). Merkitystä on todennäköisesti myös 
palveluksen aikaisten opiskelumahdollisuuk-
sien heikkoudella (ks. SYL 2011). Edellisistä 
poikkeavasti opiskelupaikka ammattikorkea-
koulussa vähensi riskiä siviilipalvelukseen 
päätymiseen. Opiskelupaikalla yliopistossa ei 
ollut vaikutusta.

Nuoren työhön integraatiolla oli sekä suun-
tautumisen että toteutuneen tilanteen osalta 
oletusten mukainen varusmiespalveluksen 
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