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TIIVISTELMÄ 

Tämä tutkimus käsittelee varusmiesten palvelusmotivaatiota ja palveluksessa suoriutumista fyysisen 

kunnon näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tavoiteorientaatioteoriaan pohjaten se, 

kuinka paljon fyysisellä kunnolla on merkitystä varusmiehen palvelusmotivaatioon. Lisäksi tavoitteena 

on selvittää se, miten varusmiehet kokevat fyysisen kunnon vaikuttavan palveluksessa suoriutumiseen. 

Tutkimuksessa on sekä määrällinen että laadullinen osuus. Tavoiteorientaatioteorialle on tyypillistä, että 

tutkimusote on määrällinen, kuten tässäkin tapauksessa, jonka lisäksi laadullisin menetelmin 

täydennetään määrällistä osuutta. Määrällisellä tutkimusotteella tarkastellaan fyysisen kunnon vaikutusta 

palvelusmotivaatioon tavoiteorientaatioteoriaan nojautuen ja laadullisin menetelmin tarkastellaan 

fyysisen kunnon vaikutusta palveluksessa suoriutumiseen. Määrällisen osuuden tutkimustuloksia 

kyetään vertailemaan aiempiin tehtyihin tutkimuksiin. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kertaluonteisella kyselyllä, kahtena erillisenä tapahtumana. Vastaajista 

kaikki olivat Porin prikaatin yhden joukkoyksikön varusmiehiä saapumiseristä 1/21 ja 2/21. Kyselyihin 

vastanneita oli yhteensä 191 kappaletta. Kyselystä saadun aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa 

käytettiin määrällisessä osuudessa SPSS-ohjelmistoa ja laadullisessa osuudessa aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia.  

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että varusmiesten fyysisen kunnon taso on keskiarvoltaan lähes 

tyydyttävä. Tutkimuksessa käytetty mittari toimi odotetulla tavalla ja varusmiehet jaettiin vastausten 

perusteella viiteen eri tavoiteorientaatioryhmään (sitoutumattomat, menestys-, oppimis-, suoritus- ja 

välttämisorientoituneet). Avoimien kysymysten perusteella suurin osa varusmiehistä koki fyysisen 

kunnon vaikuttavan palveluksessa suoriutumiseen. 

Johtopäätöksinä tutkimuksessa todettiin, että fyysisellä kunnolla ei havaittu olevan oletettua vaikutusta 

tavoiteorientaatioryhmiin jakautumisessa. Sen sijaan palvelustehtävällä ja sukupuolella on merkittävä 

vaikutus tavoiteorientaatioryhmiin jakautumisessa. Varusmiehet kokivat fyysisen kunnon vaikuttavan 

palveluksessa suoriutumiseen eri tavoin, mutta keskeisimpiä olivat vaikutukset fyysisten tehtävien 

suorittamiseen sekä haluun ja kykyyn oppia. 

Tämä tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että tavoiteorientaatioteoria on käyttökelpoinen työkalu 

mittaamaan sotilailla ilmenevää palvelusmotivaatiota. On kuitenkin huomioitavaa, että fyysisen kunnon 

ja palvelusmotivaation sekä palveluksessa suoriutumisen suhdetta tulisi tarkastella ennemmin 

pitkittäistutkimuksena kuin kertaluontoisesti. Näin saataisiin mahdollisesti selville motivaation vaikutus 

fyysiseen kuntoon ja kuinka paljon motivaatio vaihtelee palveluksen aikana. 
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FYYSISEN KUNNON MERKITYS VARUSMIEHEN PALVELUSMOTI-

VAATIOLLE JA PALVELUKSESSA SUORIUTUMISELLE 

 

 

1. JOHDANTO  

 

Puolustusvoimat vastaa Suomen sotilaallisesta puolustamisesta (Laki puolustusvoimista 

11.5.2007/551). Suomen puolustusratkaisu perustuu laajaan ja osaavaan reserviin, mihin kou-

lutetaan henkilöstöä varusmieskoulutuksessa ja osaamista ylläpidetään kertausharjoituksilla. 

Asevelvollisuuslain (28.12.2007/1438) mukaan ”Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen 

on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona 

hän täyttää 60 vuotta, jollei jäljempänä toisin säädetä. Asevelvollisuuden suorittamiseen kuu-

luu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikai-

nen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen.” Suomen 

puolustusratkaisun lisäksi asevelvollisuudella on tärkeä yhteiskunnallinen rooli nuorten kan-

salaiskasvatuksessa, yhteiskuntaan sitouttamisessa sekä maanpuolustustahdon kehittämisessä 

ja ylläpidossa (Kosonen, 2019, s. 10).  
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Sotilaan fyysinen kunto on keskeinen tekijä, jotta oman tehtävänsä kykenee täyttämään. Va-

rusmiesten ja reserviläisten fyysistä kuntoa mitataan kuntotesteillä, joilla saadaan tietoa fyysi-

sen kunnon tasosta. Mittausten perusteella varusmiesten fyysinen kunto on ollut laskusuun-

nassa jo usean vuosikymmenen ajan (Pääesikunta 2019; Santtila & Kyröläinen, 2013, s. 176). 

Samaan aikaan kun varusmiesten fyysinen kunto on ollut laskussa, on taistelukentän vaati-

mukset yksittäiselle sotilaalle kasvaneet uusien asejärjestelmien ja kannettava lisäkuorman 

johdosta. Fyysisen kunnon lasku, taistelukentän vaatimukset ja lyhyt palvelusaika asettavat 

varusmiespalvelukselle haasteita vastata vaativaan tehtävään tuottaa toimintakykyisiä ja osaa-

via sodan ajan joukkoja. Yksittäisen varusmiehen motivaatio suorittaa varusmiespalvelus ja 

kantahenkilökunnan kyky motivoida varusmiehiä nousevat tärkeiksi elementeiksi, jotta tavoit-

teisiin päästään. 

Palvelusmotivaatiolla tarkoitetaan varusmiehen motivaatiota maanpuolustukseen (Kosonen, 

2019, s. 20). Palvelusmotivaatiota mitataan Puolustusvoimissa niin varusmiesten kuin reservi-

läisten massakyselyillä (Kosonen, 2019, s. 20). Lisäksi sitä on Puolustusvoimissa tutkittu laa-

jasti, ja monesta eri näkökulmasta (kts. Sinkko, 2015; Kuronen, 1995). Palvelusmotivaatio ja 

motivaatio ylipäätään on merkittävä tekijä tehtävässä suoriutumiseen. Oli kyseessä palvelus-

tehtävä tai koulutehtävä, motivaatio määrittelee paljon, miten me siihen suhtaudumme. Va-

rusmiesten motivaatiota ja palveluksessa suoriutumista on mielenkiintoista tutkia jo siitäkin 

lähtökohdasta, että varusmiespalvelus on miehille pakollinen (Asevelvollisuuslaki 

28.12.2007/1438) ja naisille vapaaehtoinen (Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta 

17.2.1995/194).  

Kaiken kaikkiaan fyysiseen kuntoon liittyviä tutkimuksia on tehty huomattava määrä Puolus-

tusvoimissa (kts. Hakamaa, 2019; Santtila & Kyröläinen, 2021). Kuitenkaan varusmiesten 

osalta tutkimustietoa, miten fyysinen kunto vaikuttaa motivaatioon ja suoriutumiseen, ei juuri 

ole. Sen sijaan tutkimuksia, jotka käsittelevät varusmiehiä ja motivaatiota, löytyy huomatta-

vasti enemmän. Kuronen (1995) tutki jalkaväessä palvelevien varusmiesten motivaatioon vai-

kuttavia tekijöitä ja palvelusmotivaation muutoksia. Laine (2009) tutki niin ikään varusmies-

ten palvelusmotivaatiota ja siihen liittyviä tekijöitä. Hanhela (2014) keskittyi omassa tutki-

muksessaan palvelusmotivaatioon yhteydessä olevia tekijöitä peruskoulutuskaudella. Pulkka 

ym. (2016) tutkivat varusmiesten motivaation rakenteita ja seurauksia tavoiteorientaatioiden 

näkökulmasta. Vainio (2019) tutki miten koulutusvalinnat vaikuttavat varusmiehen palvelus-

motivaatioon ja ovatko varusmiesten tavoiteorientaatiot pysyviä. 
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Yhteistä edellä mainituille tutkimuksille on se, että niissä pyritään selvittämään, mitkä asiat 

vaikuttavat varusmiesten motivaatioon suorittaa palvelus. Niissä ei kuitenkaan keskitytä fyy-

siseen kuntoon pääasiallisena motivaatioon vaikuttavana tekijänä ja lisäksi yksilöiden merki-

tys on jäänyt melko pienelle huomiolle. Sen sijaan Pulkka (2015) tutki reserviläisten fyysisen 

kunnon ja motivaation välillä vallitsevia yhteyksiä. Pulkan tutkimuksen mukaan reserviläisten 

fyysisen kunnon ja motivaation välillä on löydettävissä yhteys. Koska varusmiesten osalta 

samaa tietoa ei ole vielä saatavilla, muodostuu tämän tutkimuksen tarkoitukseksi selvittää 

fyysisen kunnon ja palvelusmotivaation sekä palveluksessa suoriutumisen väliset suhteet. 

Sotatieteellisessä kentässä fyysisen kunnon merkitys varusmiehen palvelusmotivaatioon ja 

palveluksessa suoriutumiseen sijoittuu sotilaspedagogiikkaan. Fyysinen kunto, tai fyysinen 

toimintakyky, on osa sotilaan toimintakyvyn kokonaisuutta ja sotilaspedagogiikan keskeisim-

piä käsitteitä. Motivaatio ja palveluksessa suoriutuminen ovat niin ikään keskeisiä käsitteitä, 

sillä sotilaspedagogiikalla on pitkät perinteet varusmiespalveluksen ja toimintakyvyn konteks-

tissa.  

Tutkimusongelmaan haetaan vastausta varusmiehiltä itseltään. Fyysisen kunnon määrittämi-

seen käytetään varusmiesten suorittamien fyysisen kunnon testien tuloksia. Motivaatiota tar-

kastellaan tavoiteorientaatioiden näkökulmasta, koska sen on havaittu sopivan hyvin sotilailla 

ilmenevän motivaation mittaamiseen (kts. Pulkka, 2015; Pulkka ym., 2016; Vainio, 2019). 

Tavoiteorientaatioteorian pohjalta muodostetaan tavoiteorientaatioryhmät, jolloin voidaan 

selvittää fyysisen kunnon ja tavoiteorientaatioryhmien välisiä yhteyksiä. Palveluksessa suo-

riutumista käsitellään varusmiesten omien kokemuksien kautta, eli miten he ovat kokeneet 

fyysisen kunnon vaikuttaneen palveluksessa suoriutumiseen. 

Tutkimuksessa käytettävä aineisto kerättiin kyselyllä, jossa oli sekä avoimia että suljettuja 

kysymyksiä. Kyselyn hyvä puoli oli se, että saatiin kerättyä laaja tutkimusaineisto (Hirsjärvi 

ym., 2015, s. 195). Kyselyn heikkouksia pyrittiin pienentämään sillä, että käytettiin sekä 

avoimia että suljettuja kysymyksiä, eli käytettiin niin kutsuttua puolistrukturoitua kyselyä. 

Puolistrukturoidun kyselyn hyviä puolia on se, että saadaan käytettäväksi niin määrällistä kuin 

laadullista aineistoa. Tällä metodien yhdistelmän avulla voidaan hyödyntää molempien aineis-

tojen parhaita puolia (Hirsjärvi ym., 2015, s. 233). Määrällistä aineistoa analysoimalla saa-

daan hyvin yksiselitteisiä tilastollisia tuloksia ja laadullisesta aineistosta on löydettävissä 

enemmän monimuotoisia merkityksiä. 
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2. SOTILAAN FYYSINEN TOIMINTAKYKY 

 

Toimintakyky on kokonaisuus, joka muodostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja eetti-

sestä osa-alueesta ja toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä toimia erilaisissa tilanteissa. (Toiskal-

lio, 2009, s. 48–49.) Toimintakyvyn eri osa-alueet ovat toisiinsa sidoksissa, mutta niitä voi-

daan myös tarkastella omina kokonaisuuksinaan. Sotilaan toimintakyky voidaan ymmärtää 

kykynä toimia sotilaana erilaisissa toimintaympäristöissä ja taistelukentän tilanteissa.  

Sotilaan fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä toimia tämän päivän taistelukentällä, 

mihin sisältyy lukuisia fyysisiä ja myös henkisiä haasteita. Fyysisiä haasteita aiheuttaa muun 

muassa se, että yksittäisen sotilaan toimintaan liittyy edelleen paljon tehtäviä, mitkä sisältävät 

raskaiden asioiden ja lisäkuorman kantamista sekä nostamista. Varsinkin lisäkuorman kanta-

minen vaatii hyvää kehon hallintaa sekä voima- ja kestävyysominaisuuksia. (Kyröläinen & 

Santtila, 2021, s. 11–12.) Nykyaikaiseen taistelukenttään kuuluu asutuskeskusten ja taajamien 

luoma epäsymmetrinen taistelu, missä ei välttämättä ole selkeitä rintamalinjoja. Taistelut asu-

tuskeskuksissa ja taajamissa voivat olla hyvin intensiivisiä ja niille on ominaista lyhyet, nope-

at ja anaerobiset suoritukset pitäen sisällään esteiden ylittämisiä ja alittamisia (Kyröläinen & 

Santtila, 2021, s. 11). Asutuskeskuksissa ja taajamissa taisteltaessa fyysinen ympäristö voi 

muuttua hyvin nopeasti esimerkiksi rakennusten sortuessa. Tämä voi vaikeuttaa huomattavasti 

liikkumista taistelukentällä, mikä edelleen lisää vaatimuksia fyysiselle toimintakyvylle. 

Fyysisen toimintakyvyn haasteena on se, että palautumiselle ei jää riittävän paljon aikaa tais-

telukentällä (Kyröläinen & Santtila, 2010, s. 140). Tästä syystä fyysisen toimintakyvyn on 

oltava riittävän korkea ennen varsinaisten taisteluiden alkua. Nopeatempoiset taistelut ja ny-

kyaikaiset, varsin tuhovoimaiset aseet ja asejärjestelmät, edellyttävät myös hyvää fyysistä 

toimintakykyä. Väsymys ja epätietoisuus ovat niin ikään asioita, mitkä fyysiseen toimintaky-

kyyn vaikuttavat, mutta siitä huolimatta sotilaan on kyettävä havainnoimaan ympäristöään ja 

tekemään oikeita ja oikea-aikaisia päätöksiä. (Kyröläinen & Santtila, 2021, s. 12.) 
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Tärkein asia mihin fyysinen toimintakyky vaikuttaa on se, että kykenee suoriutumaan anne-

tusta tehtävästä. Toimintakyky on kyettävä säilyttämään vähintään kahden viikon taisteluiden 

ajan ja tarvittaessa kyettävä antamaan kaikkensa 3–4 vuorokauden intensiivisissä taisteluissa 

(Santtila & Kyröläinen, 2021, s. 25). Lisäksi fyysinen toimintakyky helpottaa selviytymään 

vaihtelevista lämpö- ja säätiloista sekä kosteusoloista (Kyröläinen & Santtila, 2010, s. 140). 

Fyysisellä toimintakyvyllä on kaiken kaikkiaan äärimmäisen suuri merkitys Suomen puolus-

tusratkaisuun, mikä perustuu yleiseen asevelvollisuuteen (Kyröläinen & Santtila, 2021, s. 11; 

Kyröläinen & Santtila, 2010, s. 140). 

Varusmiespalveluksen kannalta fyysinen toimintakyky on tärkeää, jotta pysyy terveenä ja on 

kykenevä vastaanottamaan vaativaa koulutusta (Kyröläinen & Santtila, 2010, s. 144–145). 

Varusmiespalveluksen fyysisen toimintakyvyn koulutuksella pyritäänkin siihen, että kaikki 

palveluksen aloittavat suoriutuvat tehtävästään ja näin täyttävät paikkansa osana omaa jouk-

koansa. 

 

2.1. Fyysisen toimintakyvyn koulutus ja sen tavoitteet 

 

”Fyysisen toimintakykynsä ansiosta sotilas pystyy suoriutumaan taistelutilanteen ja tehtävän 

asettamista fyysisistä vaatimuksista, suorittamaan tehtävän loppuun ja jatkamaan taistelua 

uupumatta. Fyysiseen toimintakykyyn liittyy erityisesti fyysinen kunto. Fyysinen kunto muo-

dostuu kestävyydestä, voimasta ja nopeudesta. Sotilaan fyysiseen toimintakykyyn liittyy myös 

erilaisia maastossa liikkumisen taitoja.” (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti 

koulutettavat asiat, 2020, liite 10, s. 6). Taistelutilanteen ja tehtävän fyysisiin vaatimuksiin 

vastataan annettavalla fyysisellä koulutuksella ja sitä ohjataan normeilla ja ohjesäännöillä, 

joista keskeisimpiä ovat Fyysinen toimintakyky (HR621/14.12.2021), Varusmieskoulutuksen 

yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutettavat asiat (HQ778/13.10.2020) ja Reservin koulutus 

(HR157/12.04.2021).  
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Fyysinen toimintakyky -normissa käsketään tavoitteet ja velvoitteet fyysisen toimintakyvyn 

ylläpitoon asevelvollisten ja Puolustusvoimien palkatun henkilökunnan osalta (Fyysinen toi-

mintakyky, 2021, s. 5). Varusmieskoulutuksen tavoitteista, varusmiesten osaamisen ja toimin-

takyvyn kehittämisestä ja henkilöstöhallinnosta käsketään normissa HQ778 (Varusmieskoulu-

tuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutettavat asiat, 2020, s. 7). Reservin koulutus -normilla 

käsketään muun muassa kertausharjoituksiin ja Puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoituksiin 

liittyvistä asioista. (Reservin koulutus, 2021, s. 7). Kaksi ensiksi mainittua normia ottavat en-

nen muuta kantaa varusmiespalveluksen aikaiseen fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen. 

Tulee kuitenkin muistaa, että varusmiespalvelus on vain murto-osa asevelvollisuuteen kuulu-

vasta ajasta. Reservin koulutus -normilla määrätäänkin varusmiespalveluksen jälkeisen ajan 

toimintakyvyn kehittämisestä ja arvioinnista (Reservin koulutus, 2021, s. 7). 

Teknologian ja asejärjestelmien kehittymisestä huolimatta sotilailta vaaditaan edelleen hyvää 

toimintakykyä (Santtila & Kyröläinen 2013, s. 175). Sotilaan täytyy kyetä liikkumaan maas-

tossa kaikissa eri olosuhteissa ja heidän on kestettävä pitkäkestoistenkin taisteluiden aiheut-

tama fyysinen ja psyykkinen kuormitus. (Fyysinen toimintakyky 2021, s. 5). Voidaankin aja-

tella, että nykypäivän sotilailta vaaditaan enemmän kuin aikaisemmin. Lyhyemmässä koulu-

tusajassa on opittava yhä enemmän ja yhä teknisempiä laitteita, unohtamatta taistelukentän 

vaatimaa fyysistä kuntoa. Lisäksi on huomioitavaa se, että yksittäisen taistelijan kantama va-

rustus on raskaampi kuin aikaisemmin. Asejärjestelmien ja varusteiden kehittymisen myötä 

yksittäisellä sotilaalla on enemmän suojaa antavia varusteita ja suorituskykyjä mukanaan 

(Santtila & Kyröläinen 2013, s. 175–176.) Näistä esimerkkeinä sirpale- ja luotisuojaliivi, pi-

meännäkö- ja valaisuvälineet sekä johtamiseen käytettävät laitteet. Sotilasjohtajilta vaaditaan 

lisäksi ymmärrystä oman joukkonsa fyysisestä toimintakyvystä ja ammattitaitoa sen ylläpitä-

miseen ja kehittämiseen (Fyysinen toimintakyky 2021, s. 5). 

Puolustusvoimien poikkeusolojen kokoonpanoihin sijoitetaan varusmiespalveluksen käyneitä 

henkilöitä ja heiltä edellytetään kykyä toimia yhtäjaksoisesti usean vuorokauden kestävissä 

taisteluissa sekä kykyä säilyttää oma toimintakykynsä jopa viikkojen mittaisissa taisteluissa. 

Näihin vaatimuksiin pyritään vastaamaan fyysisen toimintakyvyn koulutuksella. (Fyysinen 

toimintakyky 2021, s. 5; Santtila & Kyröläinen 2013, s.176.)  
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Fyysisen toimintakyvyn koulutus on osa toimintakykyohjelmaa. Toimintakykyohjelmasta 

määrätään normissa HQ778 (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutettavat 

asiat) ja sen Liitteessä 10 (Toimintakykyohjelma) määrätään kaikille varusmiehille yhteisesti 

koulutettava toimintakykyohjelma. Toimintakyky ohjelmaan sisältyy kolme kokonaisuutta, 

jotka ovat: 1. Henkilökohtaisen toimintakyvyn kehittäminen tavoitteenasettelun keinoin, 2. 

Taistelijan keho (fyysinen toimintakyky) ja 3. Taistelijan mieli (psyykkinen, sosiaalinen ja 

eettinen toimintakyky). Toimintakykyohjelman tavoitteena on: ”Harjoittaa varusmiehistä 

nousujohteisesti ja tavoitteellisesti hyväkuntoisia, rohkeita, itsevarmoja ja itsekuria omaavia 

taistelijoita, jotka kykenevät toimimaan poikkeusolojen vaativissa tilanteissa säilyttäen toi-

mintakykynsä.” ”Opettaa perusteet psyykkisistä, sosiaalisista, eettisistä ja fyysisistä tekijöis-

tä, jotka vaikuttavat yksilön ja joukon toimintaan taistelutilanteessa.” ”Opettaa varusmiehille 

toimenpiteitä, joita yksittäinen sotilas ja joukko voi hyödyntää oman toimintakykynsä kehit-

tämiseksi, ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.” (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yh-

teisesti koulutettavat asiat, 2020, s. 43–44.) 

Taistelijan keho -koulutusohjelman mukaisesti varusmiesten fyysistä toimintakykyä kehite-

tään varusmiespalveluksen aikana. Tarkoituksena on luoda edellytykset toteuttaa omatoimi-

sesti monipuolista ja nousujohteista kestävyys- ja voimaharjoittelua myös reservissä. (Fyysi-

nen toimintakyky 2021, liite 3, s. 3.)  

Toimintakykyohjelman toisena osakokonaisuutena on taistelijan keho ja se muodostuu fyysi-

sen toimintakyvyn koulutuksessa. Painopiste on luotu kestävyys- ja voimaominaisuuksien 

nousujohteiseen kehittämiseen. (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutet-

tavat asiat 2020, liite 10, s. 2.) Kuviossa 1 on esitetty, miten toimintakykyohjelma varusmies-

koulutuksessa on jakautunut eri jaksoille. 
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Kuvio 1. Toimintakykyohjelma varusmieskoulutuksessa. (Varusmieskoulutuksen yleisjärjeste-

lyt ja yhteisesti koulutettavat asiat 2020, liite 10, s. 3.) 

Kuviossa 1 esitetään toimintakykyohjelman muodostuminen varusmieskoulutuksessa. Henki-

lökohtaisen toimintakyvyn kehittäminen tavoitteenasettelulla, taistelijan keho sekä taistelijan 

mieli ovat osa kutakin jaksoa (alokas-, koulutushaara-, erikoiskoulutus-, AU 1 & 2-, RU-, 

joukkokoulutusjakso).  



9 

 

Varusmieskoulutuksen jokaiselle jaksolle on määritetty normin HQ778 liitteen 10 mukaisesti 

pidettävät koulutukset ja tavoitteet. Esimerkiksi koulutushaarajaksolla henkilökohtaisen toi-

mintakyvyn kehittäminen sisältää seuraavat koulutustilaisuudet: 1*45 min toimintakykyoppi-

tunti viikolla 7 (kertaus, koulutushaarajakson toimintaympäristö ja alokasjakson arviointi 

sekä koulutushaarajakson itsearvio ja tavoitteenasettelu) sekä 1*30 min ryhmäkeskustelu vii-

kolla 7 ryhmänjohtajien johdolla (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulu-

tettavat asiat, 2020, liite 10, s. 5).  Koulutushaarajakson tavoitteiksi on varusmiesten osalta 

asetettu muun muassa seuraavia kohtia: ”Osaa arvioida alokasjakson aikana tapahtunutta 

kehitystään ja asettaa tavoitteet seuraavalle koulutuskaudelle”, ”Ymmärtää fyysisen toimin-

takyvyn vaikutukset yksittäisen sotilaan toiminnassa” ja ”Ymmärtää taistelutahdon merkityk-

sen onnistuneen toiminnan kannalta” (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti 

koulutettavat asiat 2020, liite 10, s. 11). Tavoitteista ensimmäinen liittyy henkilökohtaisen 

toimintakyvyn kehittämisen-, toinen taistelijan kehon- ja kolmas taistelijan mieli -

osakokonaisuuteen. 

Henkilökohtaisen toimintakyvyn kehittämisessä tavoitteiden asettaminen on konkreettinen 

apuväline oman kehittymisen seurantaan. Realistiset, täsmälliset, riittävän haastavat, henkilöl-

le tärkeät ja sellaiset minkä saavuttamista on mahdollista arvioida, ovat hyviä tavoitteita. Ta-

voitteiden asettaminen myös lisää motivaatiota, koska niiden avulla keskitytään oikeisiin asi-

oihin tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tavoitteet niin ikään lisäävät kontrollin tunnetta, 

mikä vahvistaa sisäistä motivaatiota, sitoutumista ja uskoa siihen, että pystyy vaikuttamaan 

omaan elämään. (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutettavat asiat 2020, 

liite 10, s. 4). Varusmiespalveluksen hyvin kontrolloidussa ympäristössä, edes pieni tunne 

siitä, että kykenee vaikuttamaan omiin asioihin, voi luoda syvän innostuksen tavoitteen saa-

vuttamiseen. Henkilökohtaisen toimintakyvyn kehittämisen osakokonaisuus muodostuu ryh-

mäkeskusteluista, toimintakyky oppitunneista, itsearvioinneista, tavoitteenasetteluista, Mars-

Mars-sovelluksen käytöstä, arvioinneista, palautteista sekä tavoitteenasettelusta reserviin (Va-

rusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutettavat asiat 2020, liite 10, s. 5). 
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Taistelijan keho -osakokonaisuus pitää sisällään seuraavia asioita: ”Fyysisen toimintakyvyn 

opetus eri koulutusjaksoilla (FYKO-tietoiskut ja mikroelokuvat)”, ”Kuntotestit eri koulutus-

jaksoilla (vähintään alokasjakso ja joukkokoulutusjakso sekä valmiusyksiköillä ennen palve-

luksen päättymistä)”, ”Nousujohteisen kestävyys- ja voimaharjoitteluohjelman harjoitteet”, 

”Maastossa liikkumiseen liittyvien tehtävän edellyttämien taitojen, kuten juoksu, suunnistus, 

marssi ja hiihto sekä tarvittaessa uinti, harjoittelu osana muuta koulutusta”, ”Lähitaisteluun 

liittyvien kamppailutaitojen koulutus osana muuta koulutusta” ja ”Varuskunnallinen ja kan-

sallinen sotilaskilpailutoiminta” (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutet-

tavat asiat 2020, liite 10, s. 6).  

Taistelijan keho -osakokonaisuuden pääperiaatteista ja nousujohteisuudesta vastaa Pääesikun-

nan koulutusosasto. Kunkin koulutusjakson kurssiviikolle määritetään teemat ja fyysisen kou-

lutuksen kuormitustasot. Koulutuksesta vastaavat perusyksiköt ja muut koulutusta antavat 

osastot sisällyttävät Pääesikunnan määrittämät teemat kokonaiskuormituksen huomioon otta-

en. Kuhunkin kurssiviikkoon kuuluu kolme taistelijan keho harjoitetta, joista 1–2 on oltava 

Pääesikunnan teemojen ja koulutustason mukaisia. Tällä tavoin varmistetaan koko palveluk-

sen kestävä fyysisen koulutuksen nousujohteisuus, vaihtelevuus sekä rasittavuuden muuttu-

vuus. Liikuntakoulutuksen käsikirja, MarsMars-sovellus ja PVMOODLE-työtila Taistelijan 

keho, tukevat liikuntaharjoitteiden suunnittelussa fyysistä koulutusta antavia yksiköitä. (Va-

rusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutettavat asiat 2020, liite 10, s. 6.) 

”Fyysisen toimintakyvyn lähtötilanne arvioidaan kuntotestein alokasjakson orientaatiokurssin 

aikana”. Fyysistä toimintakykyä seurataan palveluksen aikana suoritettavilla kuntotesteillä. 

Viimeistään joukkokoulutuskaudella pidetään palveluksen toinen kuntotesti, mutta usein on 

tapana järjestää kuntotestit kullakin koulutusjaksolla. Kuntotestien järjestäminen useammin 

kuin palveluksen alussa ja lopussa palvelee tavoitteenasettelua. Varusmiehelle voidaan mää-

rittää tehtäväsidonnainen tavoitetaso, mikä ohjaa fyysisen toimintakyvyn ylläpidon harjoitta-

mista reservissä. (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutettavat asiat 2020, 

liite 10, s. 7.) Kuntotestien sisältö, toteuttaminen ja arvostelu on avattu tarkemmin alaluvussa 

2.2 Kuntotestit.  
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Fyysisen toimintakyvyn kasvua täydentää annettavan liikuntakoulutuksen ohella Puolustus-

voimien sotilasurheilulajeissa järjestettävä kilpailu ja valmennustoiminta. Lisäksi varusmiehet 

voivat harrastaa liikuntaa vapaa-ajalla järjestettävissä varusmiesten liikuntakerhoissa, eli niin 

kutsutuissa VLK -kerhoissa. (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutettavat 

asiat 2020, liite 10, s. 7–8.) VLK -kerhot toimivat pääsääntöisesti varusmiesten itse pitäminä 

ja ne ovatkin saavuttaneet suurta suosiota varusmiesten keskuudessa, erityisesti siitä syystä, 

että ne tuovat vaihtelua Puolustusvoimien tarjoamiin liikuntakoulutuksiin. Lähtökohtaisesti 

mikä tahansa liikunta on hyvästä, kunhan se suoritetaan palvelusturvallisesti ja erilaiset lähtö-

tasot huomioiden.  

”Liikuntakoulutus tulee toteuttaa kannustavalla, valmentavalla otteella. Koulutuksen on olta-

va positiivista, hyvähenkistä ja motivoivaa, jotta se edesauttaa varusmiehiä sitoutumaan 

oman fyysisen kunnon kehittämiseen ja omaehtoiseen liikuntaan myös vapaa-ajalla ja reser-

vissä.” (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutettavat asiat 2020, liite 10, 

s. 8.) Samaa mieltä asiasta ovat myös Santtila & Kyröläinen (2013, s. 181) todeten, että Puo-

lustusvoimien liikuntakoulutuksen tarkoitus on synnyttää henkilössä pysyvä liikuntaharrastus. 

Varusmiespalvelus on koko yhteiskunnan viimeisiä mahdollisuuksia vaikuttaa nuorten ter-

veellisiin elämäntapoihin ja liikunta-aktiivisuuteen (Santtila & Kyröläinen, 2013, s. 181).  

Liikuntakipinää ja läpi elämän kestävää omasta fyysisestä kunnosta huolehtimista ei rakenne-

ta yhden liikuntakoulutuksen aikana, vaan se vaatii pitkäjänteistä työtä niin koulutuksen anta-

jalta kuin vastaanottajalta. On myös havaittu, että nuorella iällä syntynyt aktiivinen tapa liik-

kua jatkuu aina aikuisiälle asti. (Santtila & Kyröläinen, 2013, s. 181.) Jo olemassa olevan in-

nostuksen liikuntaan voi kuitenkin saada hiipumaan, jos koulutukset ovat huonosti valmistel-

tuja ja toteutettuja tai mikäli liikuntaa käytetään rangaistusmuotona. ”Liikuntasuoritteita ei 

saa käyttää rangaistusluonteisesti.” (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti kou-

lutettavat asiat 2020, liite 10, s. 8).  
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MarsMars-sovellus on Puolustusvoimien, yhteistyössä HeiHeian kanssa tekemä kuntosovel-

lus, jonka tarkoituksena on tarjota varusmiespalvelusta aloittaville, palveluksessa oleville ja 

reserviläisille nousujohteinen kunto-ohjelma. Sovelluksen käyttäminen on ilmaista ja se pe-

rustuu vapaaehtoisuuteen. Näin tarjotaan tuleville varusmiehille mahdollisuus parantaa fyysis-

tä kuntoaan omatoimisesti, mutta kuitenkin ammattilaisten tekemien ohjelmien avulla ennen 

palveluksen aloittamista. Sovelluksesta on myös hyötyä palveluksen aikana ja sen jälkeen, 

sillä tarjolla on lukuisia erilaisia harjoitteluohjeita ja -videoita, jotka edesauttavat monipuoli-

sen ja nousujohteisen liikunnan harjoittelua. (Puolustusvoimat 2022.) Fyysisen kunnon kehit-

täminen jo ennen asepalveluksen aloittamista ehkäisee tuki- ja liikuntaelinvammoja palveluk-

sessa. Fyysisen rasituksen asteittainen nousu ennen asepalveluksen aloitusta tukee asevelvol-

lisen mahdollisuutta osallistua koulutukseen ilman liikuntaperäisten vammojen aiheuttamia 

poissaoloja. Tämän perusteella sovelluksen käyttö olisi suositeltavaa kaikille asevelvollisuu-

tensa pian aloittaville. 

Sovellus sisältää voima- ja kestävyysohjelmien lisäksi myös tarpeellista tietoa ravinnosta, 

levosta ja palautumisesta. Sovellus myös ohjaa käyttäjää seuraamaan omia liikunta- ja ruokai-

lutottumuksia. (MarsMars 2022.)  

 

2.2. Kuntotestit 

 

Fyysisen toimintakyvyn kuntotesteissä kaiken lähtökohtana on turvallisuus ja se, että testeihin 

eivät osallistu muut kuin terveet henkilöt. Kuntotestit johtavalla henkilöllä on suuri vastuu 

ohjeistuksen antamisessa ja testattavien valvomisessa. Osallistuvilla varusmiehillä on velvol-

lisuus antaa todenmukainen tieto omasta terveydentilastaan, koska osallistuminen testiin sai-

raana on kiellettyä. Testit tulee järjestää sellaisessa paikassa ja olosuhteissa, joihin ensihoidon 

saatavuus on varmistettu. Testitapahtumat on pyrittävä vakioimaan siten, että menetelmät, 

suoritustapa, testivälineet, ajankohta, suoritusjärjestys, testattavien kannustus ja ohjeiden an-

taminen ennen testiä ovat mahdollisimman yhdenmukaiset. Ennen testiä annettava ohjeistus 

on tehtävä riittävän aikaisin, jotta kaikilla on samanlainen mahdollisuus levätä, syödä ja juoda 

mahdollisimman hyvin. Lisäksi tulee välttää suoritusta heikentäviä asioita, kuten fyysistä rasi-

tusta sekä alkoholin ja nikotiinituotteiden käyttöä. (Fyysinen toimintakyky 2021, liite 4, s. 1–

3.)  
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Fyysisen toimintakyvyn vaatimustasot sekä tavoitteet määräytyvät tehtävän mukaisesti Fyysi-

nen toimintakyky -ohjesäännön liitteessä 3 (Varusmiesten ja reserviläisten fyysinen toiminta-

kyky). Arvioinnista määrätään saman ohjesäännön liitteessä 4 (Fyysisen toimintakyvyn arvi-

ointi).  

Arvioitavat fyysisen toimintakyvyn kuntotestit ovat varusmiehillä 12 minuutin juoksutesti 

(Cooperin testi) ja lihaskuntotesti. Lihaskuntotestin yhteydessä varusmiehiltä mitataan paino, 

pituus ja vyötärönympärys. Testit ovat varusmiehille osa palvelusta, ja siten pakollisia suorit-

taa. (Fyysinen toimintakyky 2021, s. 6.) Fyysisen toimintakyvyn testit pidetään vähintään 

palveluksen alussa ja lopussa. On kuitenkin varsin tavallista, että testejä pidetään koulutus-

kausittain, mikäli siihen on aikaa. Testeillä kyetään seuraamaan varusmiesten kunnon kehit-

tymistä ja tarjoamaan heille itselleen tietoa, miten kunto on muuttunut palveluksen alusta pal-

veluksen päättymiseen. 

12 minuutin juoksutestissä mitataan maksimaalista aerobista hapenottokykyä. Testiin osallis-

tuva henkilön tarkoituksena on juosta ja tarvittaessa kävellä mahdollisimman pitkä matka 12 

minuutin aikana. Testi tulisi suorittaa urheilukentän juoksuradalla, mutta mikäli sellaista ei 

ole saatavilla, myös jokin muu tasainen rata käy. Talvisin testissä on kiinnitettävä erityistä 

huomiota kylmyyteen ja radan liukkauteen ja kesällä kuumuuteen, jotta vältytään mahdollisil-

ta loukkaantumisilta. (Fyysinen toimintakyky 2021, liite 4, s. 5.) Useasti talvisin juoksutestiä 

joudutaan juoksemaan ulkona, koska sisäjuoksuratoja ei löydy jokaisen varuskunnan lähei-

syydestä. Tämä voi hieman vääristää tuloksia johtuen mahdollisesta liukkaudesta ja kylmyy-

destä. Liukkautta pyritään estämään hiekoittamalla, mutta on kuitenkin varsin eri asia juosta 

ulkona kesällä kuin talvella. Mikäli testi suoritetaan jollain muulla kuin juoksuradalla, on tär-

keää tarkastaa radan todellinen pituus, jotta tulokset eivät sen takia vääristyisi. 

Lihaskuntotestiin sisältyy vauhditon pituushyppy, istumaannousu ja etunojapunnerrus. Tämä 

on myös järjestys missä testit suoritetaan. Vauhditonta pituushyppyä lukuun ottamatta suori-

tusten kesto on 60 sekuntia. On tärkeä huomioida riittävä, vähintään viiden minuutin tauko 

testiliikkeiden välillä. Lihaskuntotesti tulee suorittaa urheiluhallissa tai tarvittaessa sisä- tai 

ulkotiloissa, mitkä testin suorittamiseen soveltuvat. Lihaskuntotesti mittaa erityisesti tuki- ja 

liikuntaelimistön lihasvoimaa ja kestävyyttä: vauhditon pituushyppy mittaa alaraajojen mak-

simaalista ja räjähtävää voimantuottoa, istumaannousu mittaa keskivartalon koukistajalihasten 

dynaamista kestävyyttä ja etunojapunnerrus mittaa hartian alueen ja yläraajojen lihasten dy-

naamista voimaa ja kestävyyttä sekä liikettä tukevien vartalonlihasten staattista kestävyyttä. 

Testissä on kiinnitettävä erityistä tarkkaavuutta oikeiden liikeratojen ja suoritteiden opettami-

seen, hyvään alkuverryttelyyn ja testitilanteessa suorituksen valvontaan. Tällä ennaltaehkäis-
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tään loukkaantumisia ja saadaan totuudenmukaiset testitulokset. (Fyysinen toimintakyky 

2021, liite 4, s. 6–9.)  

Lihaskuntotestin suorittamisen onnistumisen kannalta tärkeimpiä vaiheita ovat valmistelut, 

alkuverryttely, suoritustekniikoiden opettaminen ja tulosten kirjaaminen. Hyvin valmisteltu 

testaustapahtuma on turvallinen, tehokas ja liikuntakipinää lisäävä. Oikeiden suoritusteknii-

koiden opettamiseen kannattaa kiinnittää huomiota, jotta jokainen testiin osallistuva tietää 

miten kukin liike suoritetaan ja mitkä eivät ole hyväksyttäviä liikkeitä. Oikeiden liikkeiden 

tunnistaminen ja osaaminen vaikuttaa suoraan testituloksiin, koska varusmiehet laskevat tois-

tensa tulokset ja ilmoittavat ne suorituksen jälkeen testin johtajalle. 

Kuntoteisteistä saatavista tuloksista muodostuu kokonaisarvosana minkä perusteella varus-

miehet tietävät millä tavoitetasolla ovat ja mitä heidän tulisi tehtävänsä puolesta tavoitella. 

Tavoitetasoja on viisi kappaletta ja ne on jaoteltu työn sisällön ja luonteen mukaan: taso 1 

(Sisätyö, kevyt toimistotyö, pääasiassa istumista), taso 2 (Sisä- ja ulkotyön yhdistelmä, vaih-

televa kuormitus yhtäjaksoisesti enintään 2–4 h. Liikkuvat esikuntatehtävät.), taso 3 (Ulkotyö, 

jatkuva kuormitus yhtäjaksoisesti yli 4 h. Taistelua tukevien joukkojen tehtävät), taso 4 (Ul-

kotyö, raskas kuormitus (taisteluvarustus) yhtäjaksoisesti yli 8 h. Tiedustelutehtävät, valmius-

yksikkötehtävät, liikkuvan taistelun tehtävät.) ja taso 5 (Fyysisesti erittäin vaativat tehtävät. 

Erikoisjoukkotoiminta.). (Fyysinen toimintakyky 2021, liite 3, s. 1.) 

 

Kuvio 2. Varusmiesten ja reserviläisten tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn tavoitteet. 

(Fyysinen toimintakyky 2021, liite 3, s. 2.) 
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Alimman tason saavuttaakseen on varusmiehen juostava 12 minuutin juoksutestissä vähintään 

2000 metriä ja saavutettava lihaskuntotestistä vähintään 50 pistettä. Lihaskuntotestissä pisteitä 

saa periaatteella: istumaannousu ja etunojapunnerruksissa yksi toisto on yhtä kuin yksi piste ja 

vauhdittomassa pituudessa pistemäärä saadaan, kun kerrotaan metrimääräinen tulos kahdella 

kymmenellä. Jokaisessa lihaskuntotestin osassa on minimivaatimus, mikä on saavutettava: 

istumaannousussa 10 toistoa, etunojapunnerruksissa 5 toistoa ja vauhdittomassa pituushypys-

sä yksi metri. (Fyysinen toimintakyky 2021, liite 3, s. 2.) 

Fyysisen toimintakyvyn taso muodostuu 12 minuutin juoksutestin ja lihaskuntotestin tulosten 

perusteella, kuitenkin siten, että taso on alimman saavutetun luokituksen mukaan. Varusmies 

voi siis saada juoksutestistä tulokseksi 2350 metriä, mikä oikeuttaa toimintakyvyn tasoon 2, 

mutta mikäli sama henkilö on saanut lihaskuntotestistä alle 80 pistettä, se tarkoittaa lihaskun-

totestin osalta tasoa 1, jolloin henkilön koko fyysisen toimintakyvyn taso on 1. Sama periaate 

toimii myös toisinpäin, eli mikäli henkilön juoksutestin tulos on tasolla 2, mutta lihaskunto-

testin tulos tasolla 4, määräytyy fyysisen toimintakyvyn taso juoksutestin tason mukaan, kos-

ka se on alempi. (Fyysinen toimintakyky 2021, liite 3, s. 2.) 

Suurin osa tehtävistä, mihin varusmiehiä koulutetaan, on vähintään fyysisen toimintakyvyn 

tasoa 3. Tämä tarkoittaa siis sitä, että varusmiehen tulisi juosta 12 minuutin juoksutestissä 

vähintään 2500 metriä ja saada lihaskuntotestistä vähintään 95 pistettä. Tuon tason saavutta-

minen varusmiespalveluksen aikana on varmasti haaste yhä useammalle varusmiehelle. Tämä 

jo siitäkin syystä, että vuoden 2019 varusmiesten keskiarvo 12 minuutin juoksutestissä oli 

2358 metriä (Pääesikunta 2019). Tavoitetaso 3 jää siis pelkästään juoksutestin osalta 142 met-

riä vajaaksi. On kuitenkin muistettava, että tavoitetasot säilyvät myös reservissä niin pitkään 

kuin henkilön sijoitus tai joukon tehtävä eivät muutu.  
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3. TAVOITEORIENTAATIOT JA MOTIVAATIO 

 

3.1. Tavoiteorientaatiot 

 

Tavoiteorientaatioteorialla kuvataan oppimisen ja suoriutumisen suuntautumistapoja, tavoit-

teita ja sitä minkälaisiin lopputuloksiin niillä pyritään (Tuominen-Soini ym. 2010, s. 386). 

Veermans & Tapola (2006, s. 66) kuvasivat tavoiteorientaation kuvastavan henkilön ajatuksia 

siitä, miksi hän ryhtyy suorittamaan jotain tehtävää tai vaihtoehtoisesti pyrkii välttämään sen 

suorittamista. Niemivirran (2002, s. 251–253) mukaan tavoiteorientaatio edustavat ja vaikut-

tavat henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja asenteisiin, jotka ohjaavat tavoitteiden valintaa. Ta-

voiteorientaatioille yhteistä on oppimista, suoriutumista ja saavuttamista korostavien tavoit-

teiden erotteleminen. 

Koska opiskelijoita on hyvin erilaisia, on tärkeää pyrkiä ymmärtämään millä vaikuttimilla 

opiskelijat toimivat. Osa opiskelijoista haluaa oppia ja ymmärtää, joitain kiinnostavat hyvät 

arvosanat ja osa haluaa vältellä oppimiseen tarvittavan työmäärän tekemistä (Tuominen-Soini 

ym. 2010, s. 386). Riippuen tutkimuksesta, tavoiteorientaatioiden määrä voi vaihdella. Ha-

rackiewicz ym. (1998) puhuivat suoritus- ja oppimisorientaatiosta ja Pintrich ym (2000) op-

pimis-, suoritus-lähestymis- ja suoritus-välttämisorientaatiosta. Tuominen-Soinin ym. (2010) 

mukaan on olemassa muutamia erilaisia tapoja, joilla opiskelijat pääsääntöisesti toimivat: op-

pimista ja ymmärtämistä haluavat (oppimisorientaatio), suoriutumista ja saavuttamista halua-

vat (saavutusorientaatio), he ketkä haluavat näyttää oman kyvykkyytensä suhteessa muihin 

(suoritus-lähestymisorientaatio), he ketkä pyrkivät välttämään epäonnistumisia ja kyvyttö-

mältä näyttämistä (suoritus-välttämisorientaatio) ja he ketkä haluavat selvitä mahdollisimman 

vähällä (välttämisorientaatio). Samaa viiden tavoiteorientaation kategoriaa käyttivät muun 

muassa Tuominen ym. (2017) ja Pulkka (2010).  
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Kuvio 4. Tavoiteorientaatiot (Tuominen ym. 2017, s. 84). 

 

Oppimisorientaatioon ja oppimisorientoituneeseen henkilöön yhdistetään usein positiivinen 

oppimiskokemus (Pulkka, 2010, s. 58; Tuominen-Soini ym., 2010, s. 387). Positiivisena op-

pimiskokemuksena voidaan pitää sitä, että kokee opiskelun mielekkäänä ja kiinnostavana. 

Oppimisorientoituneen henkilön kiinnostuksen pääpaino on asian oppimisessa itsessään eikä 

niinkään suorittamisessa (Pulkka, 2010, s 58; Tuominen-Soini ym., 2010, s. 387). Pulkan 

(2010, s. 58) mukaan oppimisorientaatioon yhdistetään halu oppia uusia asioita. Tässä ei kui-

tenkaan oteta kantaa vanhojen, ehkä jo unohtuneiden, asioiden uudelleen oppimiseen. Toisaal-

ta, jos asian on unohtanut ja on oppimisorientoitunut, niin todennäköisesti myös vanhan asian 

uudelleen oppiminen motivoi. Oppimisorientaatioon nähdään liittyvän myös halu kehittyä 

(Tuominen ym., 2017, s. 83). Oppimisorientoitunut henkilö vertaa omaa oppimistaan ja kehi-

tystään siihen, minkälainen hänen tieto- ja taitotasonsa oli aikaisemmin (Tuominen ym., 2017, 

s. 83). Varusmiehellä oppimisorientaatio voisi näyttäytyä esimerkiksi siten, että pyrkii koulu-

tuksissa sisäistämään opetettavat asiat mahdollisimman hyvin ja tämän lisäksi käyttää omaa 

aikaa asioiden opiskeluun. Oppimisorientoitunut varusmies haluaa oppia ja kehittyä sotilaana, 

onnistuen siinä usein. Korkea maanpuolustustahto ja kiinnostuneisuus varusmiespalvelusta 

kohtaan ovat niin ikään oppimisorientoituneen varusmiehen piirteitä.  
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Saavutusorientoitunut henkilö haluaa menestyä opinnoissaan (Pulkka, 2010, s. 58). Samalla 

tavoin asiaa muotoilevat Tuominen ym. (2017, s. 83) todeten, että saavutusorientoitunut hen-

kilö haluaa onnistua opinnoissaan ja saada hyviä arvosanoja. Hyvät arvosanat ja absoluuttinen 

menestys opinnoissa ovat myös (Niemivirran ym., 2013, s. 534) mukaan saavutusorientoitu-

neen henkilön tunnuspiirteitä. Vaikka hyvät arvosanat ja tulokset ovatkin positiivisia asioita, 

niillä voi olla myös negatiivisia piirteitä. Pulkka (2014, s. 16) totesi, että saavutusorientoitunut 

henkilö voi kokea muun muassa stressiä ja epäonnistumisen pelkoa pyrkiessään hyviin tulok-

siin. Saavutusorientoitunut varusmies voi haluta suoriutua palveluksestaan hyvin esimerkiksi 

siitä syystä, että hänellä on tavoitteena päästä johtajakoulutukseen. Tämä voi näyttäytyä halu-

na antaa kaikkensa koulutuksissa ja arvioitavissa suorituksissa. Jos johtajakoulutukseen pää-

seminen on äärimmäisen tärkeä tavoite henkilölle, voi lieveilmiöinä olla juurikin stressiä ja 

epäonnistumisen pelkoa. 

Suoritus-lähestymisorientoitunut henkilö haluaa menestyä opinnoissaan paremmin kuin muut 

(Pulkka, 2010, s. 58; Tuominen-Soini ym., 2010, s. 386). Yhtä mieltä asiasta on myös Pintrich 

(2000, s. 99), jonka mukaan suoritus-lähestymisorientaatio on yhteydessä haluun olla kurssin-

sa paras tai viisain. Tuomisen ym. (2017, s. 83) mukaan menestys ja halu näyttää kyvykkäältä 

ovat niin ikään suoritus-lähestymisorientaatioon kuuluvia piirteitä. Halua onnistua ja näyttää 

kyvykkäältä seuraa myös se, että omaa suoriutumistaan ja suorituksiaan vertaa muiden teke-

miseen (Tuominen-Soini, 2010, s. 387). Muiden tekemiseen vertaaminen on tärkeää, koska 

menestys muihin nähden ja halu näyttää kyvykkäältä ovat tärkeitä asioita suoritus-

lähestymisorientoituneelle (Tuominen ym., 2017, s. 83). Vertaaminen muihin ja pyrkiminen 

menestymiseen voi kuitenkin johtaa pintaoppimiseen, stressiin ja ahdistuneisuuteen (Tuomi-

nen-Soini, 2010, s. 387; Pulkka, 2010, s. 58). Varusmiehellä suoritus-lähestymisorientaatio 

voi näyttäytyä itsensä esille tuomisena erityisesti varusmiesjohtajille ja kantahenkilökuntaan 

kuuluville. Omaa osaamistaan ja kykyjään on tärkeää näyttää, koska se voi mahdollisesti vai-

kuttaa henkilöarviointiin. Henkilöarviointi taas vaikuttaa siihen, mihin tehtäviin tulee valituk-

si. 
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Kuten suoritus-lähestymis- niin suoritus-välttämisorientaatioonkin liittyy omien suorituksien 

vertaaminen toisten suorituksiin (Pulkka, 2010, s. 58; Tuominen-Soini ym., 2010, s. 386). 

Eroavaisuudet ovat kuitenkin melko selvät. Kuten Pintrich (2000, s. 99) toteaa, suoritus-

välttämisorientoitunut henkilö ei halua olla huono tai näyttää tyhmältä muiden silmissä. Yhtä 

mieltä asiasta ovat myös Pulkka (2010, s. 58) ja Tuominen-Soini ym. (2010, s. 386). Suoritus-

välttämisorientoitunut henkilö ei myöskään halua näyttää kyvyttömältä ja siksi pyrkii välttä-

mään epäonnistumisia (Niemivirta, 2013, s. 534; Tuominen ym., 2017, s. 83). Epäonnistumi-

sen pelko onkin Tuominen-Soinin ym. (2010, s. 387) mukaan yksi ominaisimpia piirteitä suo-

ritus-välttämisorientaatiossa. Varusmiehellä tämä voi näyttäytyä tehtävien välttelynä ja pysyt-

telemisenä taka-alalla, jolloin on pienempi riski näyttää kyvyttömältä muiden silmissä. Suori-

tus-välttämisorientoituneet varusmiehet eivät juuri osallistu aktiivisesti oppitunneilla tai kou-

lutuksissa tekemiseen vaan seuraavat ennemmin muiden tekemistä.  

Välttämisorientoitunut henkilö haluaa selvitä opinnoistaan mahdollisimman vähällä (Pulkka, 

2010, s. 58; Tuominen-Soini ym., 2010, s. 386). Tämä näkyy erityisesti heikkona koulume-

nestyksenä ja ylipäätään kiinnostuneisuutena opiskelua kohtaan (Tuominen-Soini ym., 2010, 

s. 387). Passiivinen ote opiskeluun ja työn tekemiseen välittyy myös siihen, että välttämis-

orientoitunut henkilö pyrkii välttämään suoritustilanteita (Niemivirta, 2013, s. 534; Tuominen 

ym., 2017, s. 83). Välttämisorientoitunut varusmies ei missään tapauksessa halua olla vapaa-

ehtoinen suorittamaan tehtäviä eikä häntä juuri kiinnosta oppia koulutettavia asioita. Kaiken 

kaikkiaan toiminnassa paistuu se, että varusmiespalvelus on lain sanelema velvollisuus ja pal-

velus pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti ohi.  

Vaikka tavoiteorientaatioteoria on nykyisin laajalti käytetty ja hyväksi havaittu motivaation 

kuvaaja, niin kritiikkiäkin löytyy. Tavoiteorientaatioteoria on nykyisin laajalti käytetty ja lu-

paava motivaatioteoria, mutta käsitteiden käytössä on ollut ristiriitaisuuksia (DeShon & Gil-

lispie 2005, s. 1096–1097). Samankaltaisia ajatuksia esittää Pintrich (2000), kirjoittaessaan 

tavoiteorientaatioteorian heikkouden olevan termistön ja merkityksien käyttäminen ristiin, 

koska kirjoituksia ja tutkimuksia on paljon, mutta yhteiset vakiintuneet termistöt puuttuvat.  
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Tavoiteorientaatioteoriaa käyttäneissä tutkimuksissa on huomattu sekä pysyvyyttä että liikku-

vuutta eri profiililuokkien välillä. Harackiewicz ym. (1998) tutkimuksessa tavoiteorientaatio-

profiilit eivät olleet täysin pysyviä. On kuitenkin huomioitava se, että ensimmäinen testi teh-

tiin luokkahuoneessa ja toinen laboratorio-olosuhteissa, mikä voi vaikuttaa tavoiteorientaatio-

profiilien syntyyn. Tutkimuksen tuloksissa ei suoraan ehdoteta, että suoritusorientaatio olisi 

suurin motivaatiota selittävä tekijä, eikä suoraan vedetä negatiivisia johtopäätöksiä oppimis-

orientaatiosta. Sen sijaan todetaan, että suoritusorientaatiolla yhdessä oppimisorientaation 

kanssa voi saada aikaan positiivisia tuloksia. On myös tärkeää muistaa, että henkilöllä voi olla 

samanaikaisesti useita eri orientaatioita. (Harackiewicz ym. 1998, s. 14–19.) 

Myös Fryer & Elliot (2007, s. 703–711) havaitsivat tutkimuksessaan sekä pysyvyyttä että 

muutosta tavoiteorientaatioprofiilien välillä. Tutkimus koski lukio-opiskelijoita, joita tutkittiin 

kolmena eri ajankohtana. Pysyvyyttä eri profiiliryhmissä selittää tavoiteorientaation hierark-

kinen luonne. Tavoiteorientaatiot edustavat konkreettisia tavoitteita, jotka syntyvät persoonal-

lisuudesta. Vaihtelevuuden puolesta taas puhuu se, että henkilön sitoutuminen tavoitteeseen 

voi muuttua ajan kuluessa suuntaan tai toiseen. (Fryer & Elliot 2007, s. 700–701.)  

 

3.2. Motivaatio 

 

Motivaatio tulee latinankielen sanasta movere, mikä tarkoittaa liikkua (Peltonen 1981, s. 69). 

Peltosen (1981, s. 69) mukaan motivaation kantasanalla motiivi, on yleisesti viitattu tarpeisiin 

ja haluihin sekä palkintoihin ja rangaistuksiin. Nurmi ja Salmela-Aro (2017, s. 9) kuvaavat 

motivaatiota ihmisten hakeutumisella erilaisiin tilanteisiin omien vaikuttimiensa kautta, mitkä 

voivat olla tunteita herättäviä joko positiivisessa tai negatiivisessa mielessä. Motivaatiota kä-

sitteenä ehkä avautuu paremmin, kun pyrkii löytämään vastauksen kysymyksiin: miksi, mitä 

ja miten. Miksi minä teen jotain asiaa? Mitä minä pyrin saavuttamaan? Miten minä saavutan 

haluamani? Näihin kysymyksiin etsimällä vastausta päästään syvempään ymmärrykseen mo-

tivaation käsitteestä. (Nurmi & Salmela-Aro 2017, s. 10.)  
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Motivaatiota voidaan myös kuvata neljän eri vaikuttimen kautta: tekemisen, lopputuloksen, 

pelon ja hyödyn kautta. Tekeminen itsessään voi olla palkitsevaa, mikäli siihen liittyvät arvot 

ovat meille tärkeitä. Jos kykenemme näkemään toimintamme lopputuloksen, se voi motivoida 

meitä saavuttamaan tämän tavoitteen. Pelko on itsessään varsin vahva motivaattori, koska se 

ohjaa toimimaan mahdollisia uhkakuvia vastaan. Tekemisestä hyötyminen toimii myös moti-

vaation lähteenä. Vaikka tekeminen ei olisikaan aina mieluisaa tai edes mielekästä, sitä teh-

dään silti, jotta saavutetaan jotain mitä todella tarvitsemme. (Luukkala 2011, s. 161–163.) 

Varhaisissa psykologian teoksissa motivaatiota kuvailtiin epäsuorasti, eli ne johdettiin teori-

oiden yleisistä väittämistä. Niin ikään behaviorismin ja oppimisteorian ymmärrys motivaati-

osta oli epäsuora. Maslow’n tarvehierarkiateoria syntyi tavallaan vastustuksesta Behavioristi-

selle teorialle. Ihminen ei toimi pelkästään sen varassa mistä sitä palkitaan tai rangaistaan, 

vaan pyrkii tyydyttämään omia tarpeitaan tarvehierarkian mukaisesti. (Nurmi & Salmela-Aro 

2017, s. 11.)  

 

 

Kuvio 3. Motivaation osatekijät. (Ruohotie 2000, s. 95.) 
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Ruohotie kuvaa motivaation osatekijöitä ylläolevan kuvion mukaisesti. Oppijan tavoiteorien-

taatio ja usko omiin kykyihin sekä onnistumisen mahdollisuuksiin ovat toisiinsa vaikuttavia 

tekijöitä. Usko omiin kykyihin ja onnistumisen mahdollisuudet vaikuttavat oppijan tavoiteo-

rientaatioon, kurssin mielekkyyden kokemukseen, odotuksiin menestymisestä ja affektiivisiin 

reaktioihin sekä itseluottamukseen. Kurssin mielekkyyteen vaikuttaa myös oppijan tavoiteo-

rientaatio. Lisäksi affektiiviset reaktiot ja itseluottamus vaikuttavat odotuksiin omasta menes-

tymisestä. Menestymisen odotukset ja kurssin mielekkyys vaikuttavat kokonaisuudessaan 

oppimistuloksiin. (Ruohotie 2000, s. 95.) Näitä yhteyksiä ja merkityksiä kuvataan seuraavaksi 

tarkemmin. 

Henkilön omat uskomukset omista kyvyistä ja mahdollisuuksista onnistua tai epäonnistua 

ovat taustatekijöitä siihen, miten opetukseen suhtautuu ja siihen, minkälainen tavoiteorientaa-

tio henkilöllä on. (Ruohotie 2000, s. 94.) Tavoiteorientaation Ruohotie ilmaisee olevan erään-

lainen ”arvokomponentti”, minkä johdosta henkilö osallistuu ja suorittaa tehtävää. Tavoiteo-

rientaatiota on Ruohotien mukaan sisäistä ja ulkoista. Sisäistä tavoiteorientaatioon kuuluu 

esimerkiksi opittavan asian kokeminen sopivan haastavaksi ja mielenkiinto opetettavaa asiaa 

kohtaan. Ulkoisen tavoiteorientaation piirteisiin kuuluu hyvien arvosanojen ja palkkioiden 

tavoittelu. (Ruohotie 2000, 94.) Ruohotien kuvaamien oppijan tavoiteorientaatioiden voidaan 

ajatella olevan yhtä kuin sisäinen ja ulkoinen motivaatio (kts. Vasalampi 2017, s. 55). Tavoi-

teorientaatiot ovat tämän tutkimuksen kannalta merkittäviä, koska niiden avulla selvitetään 

varusmiehillä ilmeneviä motivaation tasoja. 

Ulkoinen ja / tai sisäinen motivaatio sekä omat kyvyt ja uskomukset vaikuttavat siihen, kuin-

ka mielekkäänä henkilö kokee suoritettavan kurssin. Usko omiin kykyihin ja mahdollisuuk-

siin vaikuttavat siihen, miten henkilö odottaa pärjäävänsä kurssilla, minkälainen itseluottamus 

hänellä on ja miten hän esimerkiksi reagoi koetilanteessa. Koetilanteeseen reagoiminen voi 

olla tunnepitoista, esimerkiksi hermostuneisuutta. Emotionaalisilla reaktioilla ja itseluotta-

muksella tarkoitetaan kuviossa mainittuja affektiivisia reaktioita. Positiivista itseluottamusta 

voi ylläpitää tiedostamattaan siten, että valitsee esimerkiksi sellaisia kursseja, joista selviytyy 

helposti tai viivyttelemällä lopputyön tekemistä suoriutumalla siitä kuitenkin hyvin. Tämä voi 

kuitenkin heikentää oppimistulosta, koska helpot kurssit eivät välttämättä haasta oppimaan 

uutta, ja usko siihen, että menestyy aina hyvin vaikka viivyttelee, voi olla harhakuvitelmaa. 

(Ruohotie 2000, s. 94–96.)  
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Oppimistuloksiin vaikuttaa lopulta kurssin mielekkyys ja odotukset omasta menestymisestä. 

On kuitenkin myös pidettävä mielessä asiat, mitkä vaikuttavat kurssin mielekkyyden kokemi-

seen ja odotuksiin omasta suoriutumisesta. Näin saadaan kokonaisvaltaisempi käsitys moti-

vaatiosta ja sen osatekijöistä.  

 

3.3. Palvelusmotivaatio 

 

Palvelusmotivaatio voidaan ymmärtää motivaationa suorittaa varusmiespalvelus. Kosonen 

(2019, s. 20) kuvasi palvelusmotivaatiota näin: ”Suomessa asevelvollisten henkilökohtaisesta 

motivaatiosta maanpuolustukseen on käytetty palvelusmotivaatio-käsitettä.” Asevelvollisuus 

kattaa toki varusmiespalveluksen, mutta jatkuu aina 60 ikävuoteen asti (Asevelvollisuuslaki 

28.12.2007/1438). Palvelusmotivaatio on helpommin ymmärrettävissä, kun käsittelee sanoja 

palvelus ja motivaatio, erikseen. Motivaatiota käsiteltiin edellisessä alaluvussa, mutta varus-

mieskontekstissa sillä tarkoitetaan, kuten Kosonen yllä totesi, varusmiehen henkilökohtaista 

motivaatiota maanpuolustusta kohtaan. Maanpuolustus näyttäytyy varusmiespalveluksessa 

esimerkiksi siten, että kouluttautuu hänelle määritettyyn tehtävään. Palvelusmotivaatio on siis 

ytimekkäästi sanottuna henkilön motivaatiota suorittaa varusmiespalvelus. 

Palvelusmotivaation ja varusmiespalvelukseen sopeutumisen tukemista käsitellään normissa 

HQ778/13.10.2020 Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutettavat asiat. 

Palvelusmotivaatiota voidaan tukea ennen palveluksen alkamista sekä sen aikana. Ennen kuin 

varusmiespalvelus alkaa, motivaatiota voidaan lisätä tiedottamalla ja tutustumisella. Tiedot-

tamalla palvelusjärjestelyistä ja koulutusmahdollisuuksista ennen palveluksen alkua voi lisätä 

henkilön motivaatiota suorittaa palvelus, kun on jo etukäteen tiedossa mitä odottaa varus-

miespalvelukselta ja mihin voi mahdollisesti itse pyrkiä kouluttautumaan. Tiedottamisen ka-

navia ovat esimerkiksi asevelvollisille lähetettävä alokaskirje, kouluissa pidettävät rekrytointi- 

ja info-tilaisuudet sekä sosiaalisen median kanavat. Tutustumaan varuskuntaan pääsee ylei-

simmin valapäivänä ja mahdollisesti järjestettävinä omaistenpäivinä. (Varusmieskoulutuksen 

yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutettavat asiat 2020, liite 12, s. 1–2.)  
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Tiedottamisella jo ennen palveluksen alkua on tärkeä rooli oikeanlaisen palvelusmotivaation 

synnylle. Eniten tietoa varusmiespalveluksesta tuleva varusmies saa todennäköisesti läheisil-

tään, jotka ovat jo palveluksen suorittaneet. Näiden henkilöiden kertomuksiin palveluksesta 

pitäisi kuitenkin suhtautua tietyllä varauksella, koska palveluksesta on voinut kulua jo pitkä 

aika, jolloin aika on voinut joko kullata tai kurata muistot, tai sitten tulevaa varusmiestä halu-

taan hieman huijata kertomalla perättömiä asioita palveluksesta. Tästä syystä olisikin ensiar-

voisen tärkeää, että tuleva varusmies perustaa käsityksensä varusmiespalveluksesta Puolus-

tusvoimien jakamaan informaatioon. Tällöin palveluksesta saa mahdollisimman realistisen 

kuvan, mutta myös tietoa siitä, mitä kaikkea varusmiespalvelus voi juuri hänelle tarjota. Tu-

tustuminen varuskuntaan on myös hyvä keino luoda mielikuva siitä, minkälainen mahdolli-

sesti oma varusmiespalvelus tulee olemaan. Vähintäänkin saa ymmärrystä siitä, minkälaisissa 

olosuhteissa palvelusta tullaan suorittamaan. Motivaatiota lisäävä tekijä on tieto siitä, että itse 

pystyy vaikuttamaan asioihin. Ennakkoon tiedottamalla kouluttautumismahdollisuuksista ja 

muihin palvelukseen liittyvistä asioista annetaan mahdollisuus vaikuttaa omaan palvelukseen. 

Lisäksi katkaisemalla mahdollisilta huhupuheilta ja väärältä tiedolta siivet lisätään faktatietoa 

palveluksesta, mikä ei ainakaan ole motivaatiota vähentävä tekijä, koska tiedon voi käyttää 

hyväksi esimerkiksi valmistautumalla palvelukseen. 

Palveluksen aikana palvelusmotivaatiota lisääviä tekijöitä on: 

• aikaisemman koulutuksen ottaminen huomioon palvelustehtävissä, 

• koulutustason ottaminen huomioon koulutuksissa,  

• sopivan palveluksen suoritustavan aktiivinen etsiminen,  

• realistiset ja saavutettavat tavoitteet,  

• erilaisten opetusmenetelmien hyödyntäminen opetustilanteeseen sitoen,  

• palautteen antaminen ja vastaanottaminen,  

• avoin ja positiivinen ilmapiiri,  

• asialliset vuorovaikutussuhteet henkilökunnan ja varusmiesten välille,  

• tehokas ajankäyttö ja vapaa-ajan huomioiminen,  

• varusmiesten kannustaminen ja palkitseminen. 

 (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutettavat asiat 2020, liite 12, s. 3–8.) 
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Yllä mainitut keinot ovat varmastikin toimivia, mutta on kuitenkin huomioitava, että osaan 

asioista voi olla vaikeaa vaikuttaa. On hyvin todennäköistä, että kaikille ei ole mahdollista 

saada mieluisaa palvelustehtävää. Koska perusyksiköiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on 

tuottaa sodan ajan joukkoja, voi yksittäisten varusmiehien palvelushalukkuudet jäädä vähem-

mälle huomiolle, kun pyritään suorittamaan annetut tehtävät.  Tällöin varsinkin henkilökun-

nan suhtautumisella varusmiehiin on suuri merkitys siihen, miten he palvelukseen asennoitu-

vat. Niin ikään varusmiesjohtajien rooli korostuu kaikkien palvelevien motivaation kannalta ja 

siksi heidän kouluttamiseen on tärkeä panostaa. Varusmieskoulutusta antavilla yksiköillä on 

rajalliset keinot huomioida kaikkien koulutettavien halukkuudet, mutta asiallisella käyttäyty-

misellä ja yksilöllisellä kohtaamisella on mahdollista säilyttää asiallinen suhtautuminen palve-

lukseen. Vaikka mieluisaa palvelustehtävää ei jokaiselle löytyisikään, on panostettava siihen, 

että jokaisella on mielekäs palvelustehtävä. Merkitykselliseen tehtävään on helpompi motivoi-

tua kuin yhdentekevään.  

 

3.4. Motivaation teorioita 

 

Yksi tunnetuimmista tarveteorioista on Maslow’n tarvehierarkiateoria, joka esiteltiin vuonna 

1943. Hänen tarvehierarkiateoriansa voidaan jakaa kahteen osaan, jossa ensimmäisessä il-

mennetään tietynlaisia tarpeita, joita ihmisellä on halu tyydyttää, ja toisessa käsitellään sitä, 

miten jonkin tarpeen tyydyttämisestä siirrytään seuraavaan. Maslow asettaa tyydytettävät tar-

peet seuraavanlaiseen järjestykseen:  

1. fysiologiset tarpeet  

2. turvallisuuden tarve  

3. liittymisen tarve  

4. arvostuksen tarve  

5. itsensä toteuttamisen tarve (Peltonen & Ruohotie 1992, s. 53–54.) 

 

Edellä kuvattu viisiportainen tarvehierarkia ei ollut viimeisin Maslow’n versio, vaan hän 

myöhemmin lisäsi kuudennen portaan, mikä on ”itsensä ylittäminen”. Viiden portaan tarve-

hierarkia on kuitenkin laajemmin tunnettu versio tästä teoriasta. (Koltko-Rivera 2006, s. 302–

303.) 
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Tarvehierarkian mukaan ihminen siirtyy tarpeen tyydyttämisestä toiseen (fysiologisesta tur-

vallisuuteen, turvallisuudesta liittymiseen ja niin edelleen.), kun edellinen tarve on saatu riit-

tävällä tasolla tyydytettyä (Zalenski & Raspa 2006, s. 1121). Tämä ei tarkoita sitä, että jokin 

tarve täytyisi tyydyttää täysin ennen kuin voi siirtyä seuraavaan, vaan tarpeen tyydyttyminen 

on subjektiivinen käsitys asiasta. On myös huomioitava, että mikään tarpeista ei poistu koko-

naan sen täytyttyä, vaan ne säilyvät taustalla, kunnes ne jälleen nousevat merkityksellisiksi. 

Tästä esimerkkinä fysiologisista tarpeista nukkuminen ja syöminen. (Peltonen & Ruohotie, 

1992, s. 54.) 

Tarpeita voidaan määritellä esimerkiksi siten, että kaikki ihmiset tarvitsevat joitain asioita, 

jotta he pysyvät hengissä tai jotain mikä vaikuttaa heidän hyvinvointiin. Tarve nousee siitä, 

että jotain puuttuu. Esimerkiksi, vesi ei ole välttämättä itsessään tarve, vaikka sitä tarvitaan, 

koska vesi on asia millä tyydytetään janon tunnetta. (Taormina & Gao, 2013, s. 156.)  

Maslow’n mukaan ihmisten perustarpeet ovat samanlaisia riippumatta siitä tiedostaako ihmi-

nen sitä itse. Maantieteellisellä sijainnilla, rodulla, sukupuolella, etnisellä taustalla, uskonnolla 

tai sosiaalisella asemalla ei ole myöskään merkitystä perustarpeisiin. Näin ollen Maslow’n 

tarvehierarkia on kenties enemmän kehys ymmärtää ihmisten toimintaa kuin jäykkä malli, 

mikä selittää kaiken ihmisen toiminnasta. (Zalenski & Raspa, 2006, s. 1121.)  

Toinen tarveteoria on Alderferin kolmitasoteoria. Hänen jakoi tarpeet kolmeen eri osa-

alueeseen: 

1. toimeentulotarpeet 

2. liittymistarpeet 

3. kasvutarpeet (Peltonen & Ruohotie, 1992, s. 56.) 

Alderferin ajatuksen mukaan turhautuminen (frustraatio) nostaa tarpeen merkitystä ja tyyty-

väisyys tai tyydyttyneisyys vähentää sitä. Lisäksi hän kuvailee tarpeiden välillä vallitsevan 

eräänlainen sykloni tai kiertokulku: ylemmän tason tarpeen tyydyttymättömyys tekee alem-

man tason tarpeet merkityksellisemmäksi, mutta paluu alemmalle tasolle on väliaikaista, kos-

ka ihminen pyrkii täyttämään korkeamman tason tarpeensa, mikäli siihen ilmaantuu mahdolli-

suus. (Peltonen & Ruohotie, 1992, s. 55–56.) Käytännössä ero Alderferin ja Maslow’n teori-

oiden välillä on siinä, että Alderfer tiivisti Maslow’n viisi perustarvetta kolmeen. Lisäksi hän 

kuvaili hieman suoraviivaisemmin ja myös negaation kautta tarpeita. Alderfer mainitsee, että 

tarpeen tyydyttymisestä ei välttämättä aina synny positiivista tunnetilaa, ja että ihminen tar-

peen tyydyttämisen epäonnistuessa pyrkii tyydyttämään jonkin konkreettisemman kuin edel-

tävän tarpeen (Peltonen & Ruohotie, 1992, s. 56). 
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Kannusteorioihin liittyy Herzbergin kaksifaktoriteoria, jonka mukaan tyytyväisyyden vasta-

kohta ei suinkaan ole tyytymättömyys, vaan ei-tyytyväisyys, koska ihminen voi olla ei-

tyytyväinen, mutta ei kuitenkaan tyytymätön. Herzbergin tutkimukset liittyivät työmotivaati-

oon ja niiden tulosten perusteella hän päätyi kahteen faktoriin, jotka ovat toimeentulofaktori ja 

kannustefaktori. Herzbergin päähypoteesin mukaan: ”Tyytyväisyyttä aiheuttavat tekijät moti-

voivat tehokkaisiin työsuorituksiin, kun taas tyytymättömyyttä aiheuttavat tekijät eivät moti-

voi.” Herzbergin teoria on saanut kritiikkiä liiallisesta yleistämisestä tyytyväisyyden, tyyty-

mättömyyden ja motivaation välisistä suhteista. (Peltonen & Ruohotie, 1992, s. 58–60.)  

Odotusarvoteoria on Jacquelynne Ecclesin ja hänen kollegoiden vuonna 1983 rakentama mo-

derni motivaatioteoria. Siinä yhdistyvät kaksi käsitettä: odotukset ja arvot. Teoria pyrkii löy-

tämään vastauksen siihen, miten psykologiset ja sosiokulttuuriset tekijät vaikuttavat ihmiseen 

ja erityisesti koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyviin valintoihin.  

Odotukset voidaan ymmärtää liittyvän henkilön omiin ajatuksiin siitä, miten suoriutuu tai pär-

jää tietystä tehtävästä. (Viljaranta, 2017, s. 66.) Henkilöllä on siis joitain odotuksia omista 

kyvyistään ja arvio oman suoritukset riittävyydestä. Käsitys tästä on syntynyt aikaisempien 

kokemusten perusteella, yleensä onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Arvolla tarkoite-

taan tehtävän arvostusta, eli sitä kuinka tärkeäksi ja tavoiteltavaksi henkilö kokee tietyn tehtä-

vän (Viljaranta, 2017, s. 67). Tavallisesti ihmiset valitsevat suoritettavaksi tehtäviä, jotka he 

kuvittelevat pystyvänsä suorittamaan ja pyrkivät välttämään sellaisia missä on epäonnistumi-

sen vaara tai tehtävä ei kohtaa heidän arvomaailmaansa (Viljaranta, 2017, s. 67).  

Odotukset jaetaan vielä kahteen eri tasoon, joista ensimmäinen liittyy omiin kyvykkyyksiin ja 

toinen onnistumisen / epäonnistumisen todennäköisyyteen (Viljaranta, 2017, s. 67). Arvon 

nähdään sen sijaan muodostuvan kolmesta eri arvosta: kiinnostus-, hyöty- ja tärkeysarvo. 

Kiinnostusarvo on nimensä mukaisesti tehtävän kiinnostavuus yksilön näkökulmasta. Hyöty-

arvolla tarkoitetaan tehtävästä saatavaa hyötyä jonkin päämäärän saavuttamiseksi. Tehtävään 

sitoutumisen ja siinä onnistumisen tärkeyttä määrittää tärkeysarvo. (Viljaranta, 2017, s. 68.) 
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4. METODOLOGIA JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1. Aiheen rajaus 

 

Tähän tutkimukseen valittiin kahden perusyksikön varusmiehet Porin prikaatin yhdestä jouk-

koyksiköstä. Varusmiehet olivat saapumiseriä 1/21 ja 2/21. Näin tutkimukseen saatiin suhteel-

lisen laaja-alaisesti eri ikäisten ja eri tehtävissä palvelevien kokemuksia ja näkemyksiä tutkit-

tavasta aiheesta. Pidempään varusmiespalvelustaan suorittaneiden ymmärrys siitä, mitä va-

rusmiespalvelus vaatii, on korkeammalla tasolla kuin nuoremman saapumiserän, mutta toi-

saalta nuorempi saapumiserä ei ole välttämättä ”laitostunut”, oman palveluksensa aikana.  

Tutkimuksen viitekehyksessä on näin ollen kahden perusyksikön saapumiserien 1/21 ja 2/21 

varusmiehet, fyysisen kunnon merkitys palvelusmotivaatioon tavoiteorientaatioprofiilien 

kautta ja heidän käsityksensä fyysisen kunnon merkityksestä palveluksessa suoriutumiseen. 

Fyysisellä kunnolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa fyysisen toimintakyvyn tasoja, jotka 

muodostuvat 12 minuutin juoksutestin ja lihaskuntotestin perusteella. Fyysisen toimintakyvyn 

tasot ovat 1–5, tason 5 ollessa korkein. Selkeyden vuoksi tasoille annettiin myös sanallinen 

arvo: 5 erinomainen, 4 kiitettävä, 3 hyvä, 2 tyydyttävä ja 1 välttävä.  

Tutkimuksen kannalta oleellista ei ollut se, mistä perusyksiköistä vastaajat olivat, vaan se, että 

vastaajat olisivat mahdollisimman heterogeenisia ja otanta saatiin riittävän suureksi. Tutkimus 

päätettiin tehdä kertaluontoisena kyselynä saapumiserän 2/21 palveluksen puolessavälissä. 

Näin varmistettiin se, että kaikille vastaajille on muodostunut käsitys varusmiespalveluksesta.  

Fyysisen kunnon merkitystä palvelusmotivaatioon ja palveluksessa suoriutumiseen päädyttiin 

tutkimaan siitä syystä, että aikaisempien tutkimusten perusteella havaittiin ”tutkimusaukko” 

tässä aiheessa. Aikaisemmat tutkimukset olivat keskittyneet etsimään palvelusmotivaatioon 

vaikuttavia asioita yleisesti tai hyvin spesifisti. Kuitenkaan fyysisen kunnon vaikutusta ei oltu 

tutkittu yksittäisenä selittävänä tekijänä. Pulkka (2015) sen sijaan tutki fyysisen kunnon ja 

motivaation välisiä yhteyksiä reserviläisillä. Tämä tutkimus on siis hyvin lähellä Pulkan te-

kemää tutkimusta, mutta kohdejoukko on eri.  
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Edellisessä luvussa käsiteltiin erilaisia motivaatioteorioita, joista päädyttiin valitsemaan tavoi-

teorientaatioteoria. Tavoiteorientaatioteoria valittiin siitä syystä, että sen on havaittu sopivan 

hyvin mittaamaan sotilailla ilmenevää motivaatiota (kts. Pulkka 2015). Tutkimuksessa päätet-

tiin käyttää viittä tavoiteorientaatiota (oppimis-, saavutus-, suoritus-lähestymis-, suoritus-

välttämis- ja välttämisorientaatio), koska ne kuvaavat oppimiseen ja suorituksiin yhteydessä 

olevia tavoitteita ja tuloksia (Tuominen ym., 2017, s. 83).  

Fyysistä kuntoa päädyttiin tarkastelemaan fyysisen kunnon testien kautta, koska ne ovat kai-

kille varusmiespalvelusta suorittaville samat. Lisäksi kuntotesteille on normissa (Fyysinen 

toimintakyky, 2021) määritetyt tasot, joita voidaan hyödyntää tässä tutkimuksessa. Ylimääräi-

siä kuntotestejä ei siis tarvinnut toteuttaa, vaan tutkimuksessa hyödynnettiin edellisen kunto-

testin tuloksia. 

 

4.2. Aineistonhankinta- ja aineiston analyysimenetelmä 

 

Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin puolistrukturoidulla kyselyllä, mihin vastaajat vasta-

sivat omalta päätelaitteeltaan. Jotta otanta saatiin suureksi, oli kysely järkevä tapa kerätä ai-

neisto. Strukturoitu kysely tarkoittaa sitä, että vastaajalla ei ole juurikaan toiminnanvapautta 

vastatessaan, vaan vastausvaihtoehdot on annettu valmiiksi (Hirsjärvi ym., 2015, s. 194). Tä-

män tutkimuksen kyselyssä oli strukturoitu osuus, jossa kysymyksiin oli valmiit vaihtoehdot 

ja avoimempi osuus, jossa oli kaksi avointa kysymystä. Tästä syystä puhutaan puolistruktu-

roidusta kyselystä. Hyödyntämällä niin määrällistä kuin laadullista aineistoa, saadaan nostet-

tua tutkimuksen validiteettia.  

Hyödyntämällä nykyaikaisia välineitä ja alustoja helpotettiin vastaajien osallistumista kyse-

lyyn, minkä lisäksi aineiston käsitteleminen nopeutuu. Kysely oli verkkokysely, jossa vastaa-

jat siirtyivät annetulle verkkosivulle, vastasivat kyselyyn ja palauttivat sen (Hirsjärvi ym., 

2015, s. 196). Alustana käytettiin Webropolia, mikä on erikoistunut verkossa tehtäviin kysely-

tutkimuksiin (Webropol, 2022). Kyselyyn vastattiin anonyymisti. 
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Kyselyyn vastaajat olivat saapumiseristä 1/21 sekä 2/21. Vastaajat suorittavat varusmiespal-

velustaan Porin prikaatin yhden joukkoyksikön perusyksiköissä. Kysely suoritettiin kahdessa 

eri osassa yksiköiden läpivienneistä johtuen. Ensimmäinen kysely pidettiin sunnuntaina 

26.9.2021. Tuolloin vastaajia kertyi 84 kappaletta ensimmäisestä perusyksiköstä. Toinen ky-

sely pidettiin 8.10.2021 ja siihen vastasi 107 henkilöä, jolloin vastaajamäärä nousi yhteensä 

191 henkilöön (N=191). Kyselytilaisuuden johti perusyksikön kantahenkilökuntaan kuuluva. 

Kyselyn johtajat saivat ohjeet kyselystä johtamisesta ja käytännön järjestelyistä. Näin ollen 

vastaustilanteet olivat mahdollisimman samankaltaiset. Kyselyyn vastattiin omalla päätelait-

teella perusyksikön luokassa. Kyselyyn vastaaminen kesti keskimäärin seitsemän minuuttia. 

Kyselylomake on liitteessä 1 ja kyselyn ohjeistus liitteessä 2. 

Taustatietoina kerättiin vastaajan ikä, sukupuoli ja palvelustehtävä (kokelas, ryhmänjohtaja, 

aliupseerioppilas, miehistö). Monivalintakysymyksiä kyselyssä oli 17, joista kolme ensim-

mäistä koski taustatietoja. Loput 14 suljettua kysymystä mittasivat varusmiesten tavoiteorien-

taatioita. Avoimia kysymyksiä oli kuusi kappaletta, joista neljä ensimmäistä käsitteli varus-

miesten viimeisimmän kuntotestin tuloksia (12 minuutin juoksutesti sekä lihaskuntotesti). 

Kuntotestien tuloksista jokaiselle varusmiehelle muodostuu fyysisen toimintakyvyn taso. 

Avoimista kysymyksistä kaksi viimeistä käsitteli varusmiespalveluksessa suoriutumisen ja 

fyysisen kunnon välistä yhteyttä. 

Aineiston monivalintakysymysten vastauksia käsiteltiin SPSS-ohjelmiston (IMB SPSS Statis-

tics 25) eri analysointityökaluilla. Osioanalyysin perusteella todettiin Niemivirran (2002) 

luoman mittarin soveltuvuus tähän tutkimukseen. Osioanalyysin perusteella muodostettiin 

summamuuttujat tavoiteorientaatiokysymyksistä. Summamuuttujien välisiä korrelaatiota tar-

kasteltiin Pearsonin korrelaatio -testillä. Summamuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat saatiin 

selville Descriptives-toiminnolla. Vastaajat jaettiin klusteriryhmiin klusteri- eli ryhmittelyana-

lyysin avulla (Metsämuuronen, 2007, s. 802). Tarkoituksena oli saada selville, kuinka moneen 

ja minkälaiseen ryhmään tutkimuksen kohdejoukko on jaettavissa. K-means ryhmittelyana-

lyysi sopii hyvin suurten aineistojen analysointiin (Metsämuuronen, 2007, s. 803) ja sen avul-

la kohdejoukko jaettiin viiteen ryhmään. Tämän avulla saatiin myös selville ryhmien keskipis-

teet, etäisyydet keskiarvosta ja ryhmien väliset etäisyydet toisistaan. Ryhmistä muodostettiin 

myöhemmin tavoiteorientaatioryhmät kuvaamaan motivaation tasoja. Ristiintaulukoinnilla ja 

Khiin neliö -testillä selvitettiin, onko ryhmien välinen ero tai riippuvuus tilastollisesti merkit-

sevä (Taanila, 2022). Ristiintaulukoimalla fyysisen kunnon tasot tavoiteorientaatioryhmien, 

palvelustehtävän ja sukupuolen kanssa saatiin selville niiden välillä vallitsevia eroja ja riippu-

vuuksia. 



31 

 

Avoimien kysymysten vastauksia analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. 

Avoimilla kysymyksillä tässä tapauksessa tarkoitetaan kahta kysymystä, joissa kysyttiin va-

rusmiesten kokemuksia fyysisen kunnon merkityksestä palveluksessa suoriutumiseen.  

Aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä tarkoitetaan sitä, että tutkimusaineistosta pyritään löy-

tämään jonkinlainen logiikka vastauksista. Aineistosta pyritään löytämään olennaiset asiat 

tiivistämällä ja luokittelemalla aineistoa. Vaikka aineistoa tiivistetään ja sitä jätetään mahdol-

lisia epäolennaisia osia pois, ei sitä tule kuitenkaan unohtaa täysin. Aineistoa voidaan luoki-

tella esimerkiksi alkuun jakamalla kysymyksen mukaan vastaukset ”kyllä”, ”ei” ja ”en osaa 

sana / vastaus ei liity kysymykseen”. Tämän jälkeen näihin luokkiin etsitään mahdollisia ala-

luokkia, joihin vastauksia edelleen jaetaan. Näin luokittelusta saadaan muodostettua merki-

tyksiä ja vastauksia tutkimuskysymyksiin. (Vilkka, 2015, s. 163–164.)  

Käsitekartan luominen aineistosta voi edesauttaa sisällön analyysissä. Taustalla tulee kuiten-

kin pitää selkeänä mielessä mitä missäkin vaiheessa tehdään. Aineiston sisäistämisen jälkeen 

voidaan aloittaa luokittelu, arvioida ilmiöiden ja merkitysten sekä poikkeamien esiintymisti-

heyttä, tarkastella tehtyjä luokkia ristiin ja edelleen verrata sitä aineistoon ja lopuksi muodos-

taa johtopäätöksiä. Aineistoa tulee kuitenkin muistaa tarkastella myös kriittisestä näkökulmas-

ta. On pohdittava sitä, miksi tämä henkilö oli tätä mieltä asiasta, ymmärsinkö sen mitä hän 

yritti vastauksellaan sanoa ja mihin hän tällä vastauksellaan pyrki vaikuttamaan? Usein tutki-

musten aineistosta ajatellaan, että vastaaja on ollut täysin rehellinen vastatessaan, mutta on 

syytä pitää mielessä, että mistä näin voidaan päätellä. (Metsämuuronen, 2007, s. 244–247.) 

 

4.3. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Kuten aiemmin todettiin, fyysisen kunnon merkitystä varusmiesten palvelusmotivaatioon ja 

palveluksessa suoriutumiseen ei ole juuri tutkittu, vaan aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet 

yleisimmin palvelusmotivaatioon vaikuttaviin asioihin. Reserviläisten osalta tutkimustietoa 

fyysinen kunnon vaikutuksesta motivaatioon on, mutta ei varusmiesten osalta. Siksi tämän 

tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa miten fyysinen kunto vaikuttaa varusmiehen palve-

lusmotivaatioon ja palveluksessa suoriutumiseen. Tarkoituksena oli lisäksi selvittää minkälai-

siin tavoiteorientaatioryhmiin varusmiehet ovat jaettavissa, ja onko palvelustehtävällä tai su-

kupuolella vaikutusta palvelusmotivaatioon. Tavoitteena oli rakentaa tutkimus siten, että se on 

helposti laajennettavissa suurempaan otantaan ja eri henkilöstöryhmiin. 
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Tavoitteena oli lisäksi vahvistaa käsitystä tavoiteorientaatioteorian käytettävyydestä sotilaiden 

motivaatiota mittaavana teoriana. Tutkimus lisäksi tuotti ajantasaista tietoa varusmiesten fyy-

sisen kunnon tasosta. Tutkimuksessa käytettävät hypoteesit oli muodostettu aikaisempien tut-

kimusten perusteella (kts. Pulkka 2015). Tutkimuskysymykset oli muodostettu aikaisempien 

tutkimusten jättämän tutkimusaukon ja tutkimuksen tavoitteiden perusteella. 

Päätutkimuskysymys oli: Miten fyysinen kunto vaikuttaa varusmiehen palvelusmotivaatioon 

ja palveluksessa suoriutumiseen? 

Päätutkimuskysymykseen vastattiin alatutkimuskysymysten avulla, joita olivat: 

1. Vaikuttaako hyvä fyysinen kunto positiivisesti varusmiehen palvelusmotivaati-

oon? 

2. Vaikuttaako huono fyysinen kunto negatiivisella tavalla varusmiehen palvelus-

motivaatioon? 

3. Miten fyysinen kunto vaikuttaa varusmiehen palveluksessa suoriutumiseen? 

Tutkimuksessa käytettäviä hypoteeseja olivat: 

1. Keskivertoa paremmassa fyysisessä kunnossa olevat varusmiehet ovat paremmin 

motivoituneita. 

2. Keskivertoa huonommassa fyysisessä kunnossa olevat varusmiehet ovat vähem-

män motivoituneita. 

3. Keskivertoa huomattavasti paremmassa fyysisessä kunnossa olevat varusmiehet 

ovat vähemmän motivoituneita kuin keskivertoa paremmassa kunnossa olevat. 

4. Keskivertoa huomattavasti huonommassa fyysisessä kunnossa olevat varusmie-

het ovat paremmin motivoituneita kuin keskivertoa huonommassa kunnossa olevat va-

rusmiehet. 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1. Suljettujen kysymysten tulokset 

 

Kyselyssä oli suljettuja kysymyksiä 17 kappaletta, joista kolme ensimmäistä käsittelivät vas-

taajien taustatietoja. Taustatiedoista kysyttiin vastaajien ikää, sukupuolta ja palvelustehtävää. 

Loput suljetuista kysymyksistä käsittelivät motivaatiota ja niillä selvitettiin vastaajien jakau-

tumista eri tavoiteorientaatioprofiileihin. Kysymykset 4 ja 11 käsittelivät oppimisorientaatio-

ta, kysymykset 5, 8 ja 12 saavutusorientaatiota, kysymykset 6, 10 ja 14 suoritus-

lähestymisorientaatiota, kysymykset 7, 13 ja 16 suoritus-välttämisorientaatiota ja kysymykset 

9, 14 ja 17 välttämisorientaatiota. 

Taulukko 1  

Vastaajien ikä 

Ikä Lukumäärä Prosenttia vastanneista 

18–21 187 97,9 

22–25 4 2,1 

26 tai enemmän 0 0 

Yhteensä 191 100 

 

Ikäjakauman perusteella vastaajat ovat hyvin homogeeninen joukko. Suurin osa vastaajista on 

iältään 18–21 vuotiaita, mikä on hyvin tavallista varusmiespalveluksessa, varsinkin miesten 

osalta. Usein vapaaehtoista varusmiespalvelustaan suorittamaan tulevat naiset ovat miehiä 

muutaman vuoden vanhempia. Kyselyn vastausvaihtoehdoilla se ei kenties tule niin selvästi 

esille, mutta huomioitavaa on se, että neljästä 22–25 vuotiaasta vastaajasta yksi oli nainen ja 

loput kolme miehiä. Näin ollen 25 % 22–25 vuotiaista oli naisia, vaikka heidän osuus koko 

vastaajamäärästä oli vain 6,8 % (13 vastaajista oli naisia). 
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Taulukko 2  

Vastaajien palvelustehtävät 

Palvelustehtävä Lukumäärä Prosenttia vastanneista 

Kokelas 7 3,7 

Ryhmänjohtaja 23 12,0 

Aliupseerioppilas 23 12,0 

Miehistö 138 72,3 

Yhteensä 191 100 

 

Palvelustehtävien osalta vastaajista ei ole havaittavissa mitään merkittäviä poikkeuksia. Koke-

laat, jotka yleisimmin ovat joukkueen- / jaoksenjohtajan tehtävissä edustavat selkeästi pienin-

tä osaa vastaajista. Voidaankin päätellä kokelaiden määrästä, että kahdessa kyselyyn vastan-

neessa yksikössä on yhteensä seitsemän joukkuetta tai jaosta. Näihin seitsemään joukkueeseen 

ja jaokseen kun jakaa ryhmänjohtajien määrän, saadaan yhteen joukkueeseen noin kolme 

kappaletta ryhmänjohtajia. Miehistön osalta joukkueen vahvuudeksi tulee noin 19 henkeä, 

mikä tarkoittaa noin kahdeksan henkilöä yhden ryhmänjohtajan alaisuuteen, eli toisin sanoen 

yksi majoitustuvallinen. Jäljelle jääneille aliupseerioppilaille osoitetaan yleensä omat johta-

jansa, yleisimmin yksi kokelas ja 1–3 ryhmänjohtajaa parinkymmenen hengen joukkoa koh-

den. On mahdollista, että he ovat näiden vastaajien joukossa, jolloin joukkue- ja ryhmäkoot 

hieman muilta osin kasvavat.  
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Taulukko 3  

Kuntotestien tulokset 

Kuntotesti Keskiarvo Suorittajien määrä Prosenttia vastanneista 

12 minuutin juoksutesti 2296 m 189 98,9 

Lihaskuntotesti 108 pistettä   

Vauhditon pituushyppy 213 cm 189 98,9 

Istumaannousu 36,3 toistoa 184 96,3 

Etunojapunnerrukset 29,6 toistoa 186 97,4 

 

Kyselyyn vastaajista 19 henkilön kuntotestien tulokset jätettiin pois laskuista, koska vastaajat 

ilmoittivat, että eivät joko ole suorittaneet kyseistä testiä tai eivät muista omaa tulostaan. 12 

minuutin juoksutestin oli suorittanut lähes jokainen vastaajista, kun ainoastaan kaksi henkilöä 

ilmoitti, että eivät ole suorittaneet testiä. Lihaskuntotestin osalta vauhdittoman pituushypyn 

oli suorittanut kaikki muut paitsi kaksi vastaajaa. Sen sijaan istumaannousu puuttui seitsemäl-

tä vastaajalta ja etunojapunnerrukset puuttuivat viideltä vastaajalta. Puuttumisen syyksi vas-

taajat olivat ilmoittaneet, että eivät muista omaa tulostaan ja ainoastaan muutamalta henkilöltä 

puuttui lihaskuntotestin kaikkien osatestien tulokset. 

12 minuutin juoksutestin keskiarvo oli 2296 metriä ja lihaskuntotestin keskiarvo 108 pistettä. 

Juoksutestin keskiarvo on fyysisen toimintakyvyn tavoitetasolla 1, kun taas lihaskuntotestin 

keskiarvolla ylletään tavoitetasolle 3. Mikäli keskiarvojen mukaan muodostettaisiin fyysisen 

toimintakyvyn taso, olisi se 1, koska taso määräytyy aina alemman tuloksen mukaisesti (Fyy-

sinen toimintakyky, 2021, liite 3, s. 2). Juoksutestin keskiarvo on 62 metriä vähemmän kuin 

vuoden 2019 varusmiespalveluksen aloittaneiden miesten keskiarvo (2358 metriä) (Pää-

esikunta 2019). 
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Taulukko 4  

Fyysisen toimintakyvyn tasot 

FYTOKY taso Selite Lukumäärä % k.a. 

1 Välttävä 87 45,5  

2 Tyydyttävä 50 26,2  

3 Hyvä 45 23,6  

4 Kiitettävä 8 4,2  

5 Erinomainen 1 0,5  

Yhteensä  191  1.88 

 

Fyysisen toimintakyvyn tasot määräytyvät normin HQ1078/18.12.2020 Fyysinen toimintaky-

ky mukaisesti. Normissa fyysisen toimintakyvyn tasoista puhutaan ainoastaan numeroina, 

mutta selkeyden vuoksi tässä tutkimuksessa ne ovat myös nimetty. Tasoista käytetään yllä 

olevassa taulukossa olevia selitteitä. Suurin osa varusmiehistä, lähes puolet, saivat kuntotes-

tien perusteella fyysisen toimintakyvyn tasoksi välttävän. Hyvän tai tyydyttyvän tuloksen 

kuntotesteistä sai yhteensä 95 henkilöä. Kiitettävästi testeistä suoriutui kahdeksan henkilöä ja 

ainoastaan yksi henkilö ylsi tasolle erinomainen. Kuntotestien perusteella muodostettavan 

fyysisen toimintakyvyn tason keskiarvoksi jäi 1.88, mikä on lähempänä tyydyttyvää kuin vält-

tävää. ”Kuntotilastojen perusteella lähes kolmannes nuorista miehistä on huonossa kunnossa 

– ” (Santtila & Kyröläinen, 2013, s. 177). Näin ollen tutkimuksen kohdejoukon fyysinen kun-

to on hyvin samankaltainen valtakunnallisen tilaston kanssa.  
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Taulukko 5  

Stressitekijöiden viiden faktorin ratkaisu ja osioanalyysin tulokset 

Faktori / osio α Faktorilataus Puhdistettu 

osiokorrelaatio 

Selitysaste 

1. OPPIMISORIENTAATIO .74    

4. Opiskelen omatoimisesti, jotta oppisin 

uusia asioita varusmiespalveluksen aikana 

 .57 .58 .34 

11. Minulle tärkeä tavoite on oppia koulu-

tuksessa mahdollisimman paljon 

 .82 .58 .34 

2. SAAVUTUSORIENTAATIO 
.92    

5. Minulle tärkeä tavoite on menestyä pal-

veluksessani hyvin 

 .82 .84 .73 

8. Minulle on tärkeää, että saan aikaan 

hyviä tuloksia palvelustehtävissäni 

 .80 .80 .65 

12. Tavoitteeni on menestyä palvelusaika-

nani hyvin 

 .88 .89 .79 

3.SUORITUS-

LÄHESTYMISORIENTAATIO 

.77    

6. Minulle tärkeä tavoite varusmiespalve-

luksessani on menestyä paremmin kuin 

palvelustoverini 

 .60 .52 .28 

10. Se tuntuu hyvältä, jos onnistun näyt-

tämään palvelustovereilleni olevani kyvy-

käs 

 .62 .63 .46 

15. Minulle tärkeää on se, että muut pitä-

vät minua kyvykkäänä ja osaavana 

 .58 .69 .50 

4.SUORITUS-

VÄLTTÄMISORIENTAATIO 

.79    

7. Yritän välttää tilanteita, joissa saatan 

vaikuttaa kyvyttömältä tai tyhmältä 

 .74 .62 .39 

13. Yritän välttää tilanteita, joissa voi epä-

onnistua tai tehdä virheitä 

 .74 .68 .47 

16. Minulle on tärkeää, etten epäonnistu 

palvelustovereideni nähden 

 .74 .61 .38 

5. VÄLTTÄMISORIENTAATIO 
.88    

9. Olen erityisen tyytyväinen, jos minun ei 

tarvitse tehdä liikaa töitä suoriutuakseni 

varusmiespalveluksestani 

 .78 .77 .62 

14. Yritän selvitä varusmiespalveluksesta-

ni mahdollisimman vähällä työllä 

 .86 .81 .67 

17. Pyrin tekemään vain pakolliset palve-

lukseeni liittyvät asiat, enkä yhtään enem-

pää 

 .64 .71 .51 



38 

 

Osioanalyysin tuloksista voidaan todeta mittarin mittaavan todellisia ja tavoiteltuja asioita. 

Näillä viidellä summamuuttujalla tarkastellaan varusmiesten tavoiteorientaatioita ja sitä, mi-

ten fyysinen kunto, palvelustehtävä ja sukupuoli niihin vaikuttavat.  

 

Taulukko 6  

Summamuuttujien väliset yhteydet / korrelaatiot 

Summa-

muuttuja 

k.a. s Oppimis-

orientaatio 

Saavutus-

orientaatio 

Suoritus-

lähestymis-

orientaatio 

Suoritus-

välttämis-

orientaatio 

Välttä-

misorie

ntaatio 

Oppimis-

orientaatio 

8.49  2.75 -     

Saavutus-

orientaatio 

14.32  4.35 .79*** -    

Suoritus-

lähestymis-

orientaatio 

13.02  3.81 .61*** .66*** -   

Suoritus-

välttämis-

orientaatio 

12.40  4.09 -.02 .00 .29*** -  

Välttämis-

orientaatio 

11.22  4.53 -.59*** -.61*** -.34*** .27*** - 

Asteikot: Oppimisorientaatio 2–14 ja saavutus-, suoritus-lähestymis-, suoritus-välttämis- ja välttämisorientaatio 

3–21. 

*** p < .001 
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Summamuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat saatiin selville Descriptives -toiminnolla. Kes-

kiarvoja ja keskihajontoja käytetään myöhemmin tarkastellessa klusteriryhmien eroavaisuuk-

sia. Summamuuttujien välisiä korrelaatioita tarkasteltiin Pearsonin korrelaatio -testillä. Sum-

mamuuttujat korreloivat keskenään hyvin voimakkaasti ja tilastollisesti erittäin merkitsevästi-

kin. Voimakkaimmin korreloivat oppimisorientaatio saavutusorientaation ja suorituslähesty-

misorientaation kanssa. Lisäksi saavutusorientaatio ja suorituslähestymisorientaatio korreloi-

vat niin ikään vahvasti keskenään. Välttämisorientaatio korreloi negatiivisesti odotusarvoises-

ti motivaationaalisesti positiivisten muuttujien kanssa. Hyvin samankaltaisiin tuloksiin on 

päädytty myös aiemmissa tutkimuksissa (kts. Pulkka ym., 2016; Niemivirta ym., 2013; Tuo-

minen-Soini ym., 2010; Niemivirta, 2002). 

 

Taulukko 7 

Summamuuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja merkitsevyys 

Summamuuttuja k.a. s F p 

Oppimisorientaatio 8.49  2.75 71.87 .00*** 

Saavutusorientaatio 14.32  4.35 115.6 .00*** 

Suoritus-

lähestysmisorientaatio 

13.02  3.81 65.73 .00*** 

Suoritus-

välttämisorientaatio 

12.40  4.09 63.0 .00*** 

Välttämisorientaatio 11.22  4.53 68.58 .00*** 

Asteikot: Oppimisorientaatio 2–14 ja saavutus-, suoritus-lähestymis-, suoritus-välttämis- ja välttämisorientaatio 

3–21. 

***p < .001 
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Summamuuttujaan oppimisorientaatio sisältyi kaksi väittämää ja muihin summamuuttujiin 

(saavutus-, suoritus-lähestymis-, suoritus-välttämis-, ja välttämisorientaatio) sisältyi kolme 

väittämää. Väittämiin vastattiin 7-portaisella Likert-asteikolla (1 = ei pidä ollenkaan paikkan-

sa, 2 = pitää hyvin vähän paikkansa, 3 = pitää vähän paikkansa, 4 = siltä väliltä, 5 = pitää 

hyvin paikkansa, 6 = pitää lähes täysin paikkansa ja 7 = pitää täysin paikkansa). Tuloksia 

tarkasteltaessa tulee huomioida, että vastaaja on antanut kysymyksestä vähintään yhden pis-

teen ja suurimmillaan seitsemän pistettä. Näin ollen yhden henkilön keskiarvo voi olla sum-

mamuuttujan oppimisorientaatio kohdalla mitä tahansa väliltä 2–14 ja muiden summamuuttu-

jien kohdalla mitä tahansa väliltä 3–21.  

 

Taulukko 8  

Klusteriryhmien keskipisteet ja etäisyys keskiarvosta. 

Summamuuttuja k.a. 1 2 3 4 5  

Oppimisorientaatio 8.49 10.4 

+1.51 

7.95 

-.54 

11.2 

+2.71 

7.29 

-1.2 

4.23                                       

-4.26 

Saavutusorientaatio 14.32 18.26 

+3.94 

13.37 

-.95 

18.32 

+ 4 

12.62 

-1.7 

6.73                                        

-7.59 

Suoritus-

lähestysmisorientaatio 

13.02 16.66 

+3.64 

13.27 

+.25 

15.27 

+ 2.25 

9.62 

-3.4 

7.95                                        

-5.07 

Suoritus-

välttämisorientaatio 

12.40 16.00 

+3.6 

14.86 

+2.46 

8.46    

-3.93 

8.97 

-3.43 

11.55                                      

-.85 

Välttämisorientaatio 11.22 7.91 

-3.31 

13.9 

+2.68 

7.03    

-4.19 

10.29 

-.93 

17.27                                  

+6.05 

Asteikot: Oppimisorientaatio 2–14 ja saavutus-, suoritus-lähestymis-, suoritus-välttämis- ja välttämisorientaatio 

3–21. 
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Kaikista ryhmistä 1 ja 3 saivat korkeimmat pistekeskiarvot oppimisorientaatio summamuuttu-

jasta. Niiden keskiarvot olivat ryhmällä 1 1.51 pistettä ja ryhmällä 3 2.71 pistettä korkeam-

malla kuin summamuuttujan koko keskiarvo. Pienimmän pistekeskiarvon edellä mainitusta 

summamuuttujasta sai ryhmä 5, jonka keskiarvo oli 4.23 pistettä. Ryhmät 2 ja 4 olivat lähim-

pänä summamuuttujan keskiarvoa, ollen ryhmän 2 osalta 0.54 ja ryhmän 4 osalta 1.2 pistettä 

alempana summamuuttujan keskiarvoa. Saavutusorientaatio summamuuttujan ja eri ryhmien 

väliset erot keskiarvoissa ovat hyvin samankaltaisia kuin oppimisorientaatio summamuuttujan 

osalta. Ryhmien 1 ja 3 pistekeskiarvot olivat muita selvästi korkeammat, ryhmällä 5 oli huo-

mattavasti pienempi pistekeskiarvo kuin muilla ja ryhmien 2 ja 4 pistekeskiarvot olivat lä-

himpänä summamuuttujan keskiarvoa.  

Suoritus-lähestymisorientaatio summamuuttujan osalta kaikki muut ryhmät lukuun ottamatta 

ryhmää 4, käyttäytyy samalla tavalla kuin edellisissä summamuuttujissa. Ryhmän 4 pistekes-

kiarvo on 3.4 pistettä summamuuttujan keskiarvoa alempana. Ryhmien 1 ja 2 pistekeskiarvot 

ovat suoritus-välttämisorientaatio summamuuttajan keskiarvon yläpuolella, kun muiden, eri-

tyisesti ryhmien 3 ja 4 pistekeskiarvot ovat sen alapuolella. Ryhmän 5 keskiarvo on hyvin 

lähellä summamuuttujan keskiarvoa. Välttämisorientaatio summamuuttujassa ryhmä 5 nousee 

huomattavasti keskiarvon yläpuolelle. Ryhmien 1 ja 3 pistekeskiarvot ovat selvästi summa-

muuttujan keskiarvon alapuolella. Ryhmä 4 on hyvin lähellä summamuuttujan keskiarvoa ja 

ryhmän 2 pistekeskiarvo on 2.68 pistettä summamuuttujan keskiarvon yläpuolella. 

 

 

Kuvio 5. Tavoiteorientaatioryhmien profiilit. 
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Klusteriryhmät nimettiin niiden saamien pisteiden mukaan. Suurin ryhmä (33,0 %) edustaa 

hyvin tyypillistä opiskelijaa, jolla mikään orientaatio ei korostu suhteessa muihin. Tämä ryh-

mä nimettiin Sitoutumattomiksi. Seuraavalla ryhmällä (19,4 %) korostuivat erityisesti saavu-

tus- ja oppimisorientaatio, mutta myös suoritus-lähestymisorientaatio. Näistä syistä ryhmä 

nimettiin Menestysorientoituneiksi. Kolmannella ryhmällä (18,3 %) korostuivat kaikki muut 

paitsi välttämisorientaatio. Ryhmä nimettiin Oppimisorientoituneiksi erityisesti korkeiden 

oppimis-, saavutus- ja suoritus-lähestymisorientaatio arvojen johdosta. Neljännellä ryhmällä 

(11,5 %) ei mikään orientaatio korostunut toista enemmän. Tämä ryhmä nimettiin Suori-

tusorientoituneiksi. Viidennellä ryhmällä (11,5 %) oli pienimmät oppimis- suoritus- ja suori-

tus-lähestymisorientaatioiden arvot ja korkein välttämisorientaation arvo. Viides ryhmä ni-

mettiin Välttämisorientoituneiksi. 

 

Taulukko 9  

Tavoiteorientaatioryhmien etäisyys toisistaan ja ilmaantuvuudet eri ryhmissä. 

 Oppimis-

orientoitu-

neet 

Sitoutumat-

tomat 

Menestys-

orientoitu-

neet 

Suori-

tusorien-

toituneet 

Välttämis-

orientoitu-

neet 

Luku-

määrä 

Oppimis-

orientoitu-

neet 

- 8.87 7.76 12.09 18.82 35 

Sitoutumat-

tomat 

8.87 - 11.29 7.88 10.42 63 

Menestys-

orientoitu-

neet 

7.76 11.29 - 9.53 18.74 37 

Suori-

tusorientoi-

tuneet 

12.09 7.88 9.53 - 10.11 34 

Välttämis-

orientoitu-

neet 

18.82 10.42 18.74 10.11 - 22 

N      191 

Vaihteluväli 11.06 3.41 10.98 4.21 8.71  

Asteikot: Oppimisorientaatio 2–14 ja saavutus-, suoritus-lähestymis-, suoritus-välttämis- ja välttämisorientaatio 

3–21. 
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Lähimpänä toisiaan ovat oppimis- (1) ja menestysorientoituneet (3) sekä sitoutumattomat (2) 

ja suoritusorientoituneet (4). Välttämisorientoituneet (5) erottuu muista ryhmistä selkeästi 

omanaan. Oppimis- (1) ja välttämisorientoituneet (5) ovat toisistaan kaikkein suurimman etäi-

syyden päästä, mutta menestys- (3) ja välttämisorientoituneiden (5) etäisyys on niin ikään 

huomattavan suuri. Sitoutumattomat (2) ja suoritusorientoituneet (4) ovat suhteellisen lähellä 

kaikkia muita ryhmiä. Sitoutumattomien (2) vaihteluväli on vain 3.41 pistettä ja suoritusorien-

toituneilla (4) 4.21 pistettä. Kun tätä verrataan oppimisorientoituneiden (1) vaihteluväliin, 

joka on 11.06, on ero huomattavan suuri. Myös menestys- (2) ja välttämisorientoituneiden (5) 

vaihteluvälit ovat huomattavasti suurempia kuin sitoutumattomien (2) ja suoritusorientoitu-

neiden (4). 

Kun vastaajat jaettiin ryhmiin, sitoutumattomat (2) nousi selkeästi suurimmaksi ryhmäksi 

lukumäärältään. Oppimis- (1), menestys- (3) ja suoritusorientoituneet (4) ovat lukumäärälli-

sesti lähes yhtä suuria keskenään. Välttämisorientoituneet (5) erottuvat myös tässä muista, 

ollen lukumäärällisesti pienin ryhmä.  
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Taulukko 10  

Fyysisen toimintakyvyn ja tavoiteorientaatioryhmien väliset yhteydet 

 Välttävä Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä Erin-

omainen 

% Yhteensä 

Oppimis-

orientoitu-

neet 

17 6 9 3 0 18,3 35 

Sitoutumat-

tomat 

25 20 15 2 1 33,0 63 

Menestys-

orientoitu-

neet 

16 9 11 1 0 19,4 37 

Suori-

tusorientoi-

tuneet 

19 10 4 1 0 17,8 34 

Välttämis-

orientoitu-

neet 

10 5 6 1 0 11,5 22 

% 45,5 26,2 23,6 4,2 0,1 100  

Yhteensä 87 50 45 8 1  191 

Fyysisen toimintakyvyn suhteen tavoiteorientaatioryhmät eivät eronneet toisistaan tilastollisessa mielessä va-

kuuttavasti. 

χ 2(16) = 10.43 

p = 0.843 

 

Ristiintaulukoimalla ja Khiin neliö -testin avulla selvitettiin ryhmien välisiä riippuvuuksia 

(Taanila, 2022). Ristiintaulukoinnin tuloksena saatiin selville miten eri fyysisen toimintaky-

vyn tasot ovat jakautuneet tavoiteorientaatioryhmiin.  Fyysisen toimintakyvyn tasojen jakau-

tumisessa eri ryhmiin ei ole havaittavissa selkeää kaavaa, vaan ne ovat jakautuneet tasaisesti 

kuhunkin ryhmään. Khiin neliö -testillä selvitettiin, onko fyysisen kunnon ja tavoiteorientaa-

tioryhmien välillä riippuvuuksia. Merkitsevyys p = 0.834 saatiin niin ikään Khiin neliö -testin 

tuloksena ja se osoittaa, että fyysisen kunnon ja tavoiteorientaatioryhmien välillä ei ole tilas-

tollisesti merkitsevää yhteyttä, koska p >.05.  
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Taulukko 11  

Palvelustehtävän ja tavoiteorientaatioryhmien väliset yhteydet 

 Kokelas Ryhmän-

johtaja 

Aliupsee-

rioppilas 

Miehistö % Yhteensä 

Oppimisorientoitu-

neet 

1 8 9 17 18,3 35 

Sitoutumattomat 2 4 4 53 33,0 63 

Menestysorientoitu-

neet 

4 9 6 18 19,4 37 

Suoritusorientoitu-

neet 

0 1 4 29 17,8 34 

Välttämisorientoitu-

neet 

0 1 0 21 11,5 22 

% 3,7 12,0 12,0 72,3 100  

Yhteensä 7 23 23 138  191 

Palvelustehtävän suhteen tavoiteorientaatioryhmät erosivat toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi.  

χ 2(12) = 39.96 

p = 0.00 

 

Ristiintaulukoimalla palvelustehtävät ja klusteriryhmät havaittiin voimakkaampia yhteyksiä 

varusmiesjohtajien ja oppimisorientoituneiden, sitoutumattomien ja menestysorientoituneiden 

välillä. Kokelaat ovat edustettuina ainoastaan edellä mainituissa kolmessa ensimmäisessä 

ryhmässä. Ryhmänjohtajien osalta tilanne on lähes sama, mutta on kuitenkin huomionarvois-

ta, että yksi ryhmänjohtajista kuuluu suoritus- ja välttämisorientoituneisiin. Aliupseerioppi-

laista suurin osa kuuluu oppimisorientoituneisiin ja loput heistä ovat jakautuneet suhteellisen 

tasaisesti sitoutumattomiin, menestys- ja suoritusorientoituneisiin. Miehistön osalta hajontaa 

on enemmän, he ovat edustettuina jokaisessa ryhmässä ja edustavat niissä kussakin valtaosaa. 

Suurin osa heistä kuuluu sitoutumattomiin sekä huomattava määrä on myös suoritusorientoi-

tuneissa. Oppimis-, menestys- ja välttämisorientoituneet ovat keskenään lähes yhtä suuria, 

mutta huomionarvoista on se, että välttämisorientoituneissa on 21 miehistön jäsenen lisäksi 

ainoastaan yksi ryhmänjohtaja.  
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Taulukko 12  

Sukupuolen ja tavoiteorientaatioryhmien väliset yhteydet 

 Mies Nainen % Yhteensä 

Oppimisorientoituneet 27 8 18,3 35 

Sitoutumattomat 62 1 33,0 63 

Menestysorientoituneet 33 4 19,4 37 

Suoritusorientoituneet 34 0 17,8 34 

Välttämisorientoituneet 22 0 11,5 22 

% 93,2 6,8 100  

Yhteensä 178 13  191 

Sukupuolen suhteen tavoiteorientaatioryhmät poikkesivat toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi.  

χ 2(4) = 21.95 

p = 0.00 

 

Sukupuolen ja klusteriryhmien välillä on havaittavissa samankaltaisia vahvoja yhteyksiä kuin 

palvelustehtävien osalta. Naiset ovat edustettuina oppimis- ja menestysorientoituneissa sekä 

sitoutumattomissa mutta, erityisesti oppimisorientoituneissa, jossa on yli puolet naisista. Si-

toutumattomiin kuuluu ainoastaan yksi nainen ja menestysorientoituneissa on noin kolmasosa 

naisista. Miehet ovat jakaantuneet jokaiseen ryhmään, suurin osa sitoutumattomiin. Menestys- 

ja suoritusorientoituneet ovat miesten osalta lähes tasavahvoja. 27 miestä kuuluu oppimis-

orientoituneisiin ja välttämisorientoituneissa on edustettuna 22 miestä. Huomionarvoista on 

se, että suoritus- ja välttämisorientoituneisiin ei kuulu yhtään naista, vaan niissä on ainoastaan 

miehiä.  
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5.2. Avointen kysymysten tulokset 

 

Tässä kappaleessa käsitellään kyselyssä olleita avoimia kysymyksiä, pois lukien ensimmäiset 

neljä kysymystä, jotka koskivat kuntotestien tuloksia. Avoimia kysymyksiä oli kaksi kappa-

letta, joihin vastasi 191 vastaajaa. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin vastauksista 

etsittiin merkityksiä ja samankaltaisuuksia.  

Ensimmäinen avoimista kysymyksistä oli: ”Koetko, että fyysinen kuntosi on vaikuttanut pal-

veluksessa suoriutumiseesi? Jos, niin miten?”. Vastaukset jaettiin kolmeen luokkaan: kyllä 

123 vastausta, ei 55 vastausta ja en osaa sanoa / vastaus ei liittynyt asiaan 13.  

 

Taulukko 13 

”Koetko, että fyysinen kuntosi on vaikuttanut palveluksessa suoriutumiseesi? Jos, niin mi-

ten?” 

Vastaus Lukumäärä Prosenttia vastanneista 

Kyllä 123 64,4 

Ei 55 28,8 

En osaa sanoa / vastaus ei liity 

kysymykseen 

13 6,8 

Yhteensä 191 100 

 

Lähes kolmasosa vastaajista koki, että fyysinen kunto ei ole vaikuttanut palveluksessa suoriu-

tumiseen. Lisäksi 13 henkilön vastaukset eivät joko liittyneet kysymykseen tai he eivät osan-

neet vastata kysymykseen. Näin ollen muiden kuin ”kyllä” vastaajien osuus nousee 68 henki-

löön eli 35,6 %. Osuus on huomattavan korkea ja se on suhteellisen lähellä ”kyllä” vastannei-

den 64,4 % vastaajista.  

Henkilöt, jotka vastasivat ensimmäiseen avoimeen kysymykseen ”kyllä”, kertoivat fyysisen 

kunnon vaikuttaneen seuraaviin asioihin: 
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Taulukko 14 

Mihin fyysisen kunto vaikuttaa palveluksessa suoriutumisen suhteen 

Vastaus Lukumäärä Prosenttia vastanneista 

Ei ole loppu fyysisen rasituksen jälkeen / jaksaa 

toimia palveluksessa 

42 28,6 

Helpottaa palveluksen suorittamista 40 27,0 

Vaikeuttaa fyysisiä suorituksia / olisi ollut hel-

pompaa palveluksessa, jos olisi paremmassa kun-

nossa 

38 26,0 

Minulla on riittävä kunto, että suoriudun tehtävis-

tä / selviydyn palveluksesta 

20 13,6 

Vaikuttaa motivaatioon 3 2,0 

Vaikuttaa oppimiseen 1 0,7 

Ei palaudu rasituksesta 1 0,7 

Kestävyyskunnolla on merkitystä 1 0,7 

Vaikuttaa koulutushaaravalintoihin 1 0,7 

Yhteensä 147 100 

Huom. Lukumäärä poikkeaa ”kyllä” -vastanneista henkilöistä, koska osassa vastauksista oli mainittu useampi 

yllä olevan taulukon kohdista. 
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Henkilöiden, jotka vastasivat kysymykseen ”ei”, vastaukset eivät poikenneet juurikaan toisis-

taan pois lukien kaksi henkilöä, jotka vastasivat kysymykseen laajemmin kuin muut vastaajis-

ta. Edellä mainitun kahden henkilön vastaukset olivat: ”Ei ole. Sykkimisestä huolimatta pää-

dyin kuljettajaksi sillä alokasajan perusyksikön johtajat antoivat fyysisestä toimintakyvystä 0 

pistettä…”  ja ”En, tehtäväni on lebens”. Ensimmäisestä vastauksesta on havaittavissa tyy-

tymättömyyttä koulutushaaravalintaan, vaikka henkilö on oman näkemyksensä mukaan ollut 

palveluksessa aktiivinen. Koulutushaaravalinnasta syytetään ”perusyksikön johtajia”, jotka 

antoivat fyysisestä toimintakyvystä 0 pistettä. Vastauksesta ei suoraan ilmene, ketä tarkoite-

taan ”perusyksikön johtajilla”, mutta voidaan päätellä, että sillä tarkoitetaan perusyksikön 

henkilökuntaa, joka vastaa koulutushaaralomakkeista ja esittelee ne varusmiehille. Toisesta 

vastauksesta ilmenee se, että vastaaja ei koe fyysisen kunnon vaikuttavan palveluksessa suo-

riutumiseen, koska hänen palvelustehtävänsä on niin kevyt tai helppo. ”Lebens” tarkoittaa 

varusmiesslangilla leppoisaa, helppoa, mukavaa tai jotain näihin verrattavissa olevaa. On toi-

saalta mahdollista, että kyseiselle henkilölle palveluksen suorittaminen on niin mieluisaa, että 

hän ei koe joutuvansa ponnistelemaan suoriutuakseen palveluksesta. Mieluisaa ja sopivan 

vaativaa tehtävää tehdessään henkilöllä voi olla niin suuri sisäinen motivaatio, että hän ei koe 

rasittuvan sitä tehdessään, vaan saa siitä tyydytystä.  

Toinen avoimista kysymyksistä oli: ”Mihin erityisesti fyysinen kunto mielestäsi vaikuttaa, kun 

ajatellaan palveluksessa suoriutumista?” Vastaukset jakautuivat kolmeen luokkaan, jotka 

olivat ei mihinkään / en tiedä 25 vastausta, vastaus ei liittynyt kysymykseen kaksi vastausta ja 

vaikuttaa 164 vastausta. ”Vaikuttaa” -luokka jakautui vielä useampaan alaluokkaan, jotka on 

esitetty alla olevassa taulukossa 15. 
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Taulukko 15  

”Mihin erityisesti fyysinen kunto mielestäsi vaikuttaa, kun ajatellaan palveluksessa suoriutu-

mista?” 

Vastaus Lukumäärä Prosenttia vastauksista 

Ei mihinkään / en tiedä 25 13,1 

Vastaus ei liittynyt kysymykseen 2 1,0 

Vaikuttaa (useampi alaluokka) 164 85,9 

Yhteensä 191 100 

 

Henkilöitä, jotka vastasivat ei mihinkään / en tiedä oli 25 kappaletta, mikä on 13,1 % kaikista 

vastanneista. Lukema on huomattavasti pienempi kuin vaikuttaa vastanneilla, mutta sen mer-

kityksiä on syytä tarkastella tarkemmin. Ainoastaan kaksi vastausta olivat sellaisia, mitkä ei-

vät liittyneet kysymykseen millään tavalla.  

Henkilöt, jotka vastasivat kysymykseen ”vaikuttaa”, kertoivat fyysisen kunnon vaikuttavan 

palveluksessa suoriutumisen osalta seuraaviin asioihin: 
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Taulukko 16  

”Vaikuttaa” -vastausten alaluokat. 

Vastaus Lukumäärä Prosenttia vastauksista 

Palveluksen aloittamiseen 3 1,4 

Motivaatioon ja / tai jaksamiseen 81 37,5 

Fyysiseen suorittamiseen 60 27,8 

Kaikkeen palvelukseen 17 7,9 

Suoriutumiseen palveluksesta / tehtävistä 11 5,1 

Palveluksen sujuvuuteen ja mukavuuteen 16 7,4 

Mihin tehtäviin tulee valituksi ja kuinka hyvän ar-

vioinnin niistä saa 

2 0,9 

Palautumiseen 5 2,3 

Maastoharjoituksiin ja niissä jaksamiseen 15 6,9 

Oppimiseen 5 2,3 

Siihen, miten muut näkevät sinut sotilaana 1 0,5 

Yhteensä 216 100 

HUOM! Lukumäärä poikkeaa ”vaikuttaa” -vastanneista henkilöistä, koska osassa vastauksista oli mainittu use-

ampi yllä olevan taulukon kohdista. 
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Vastauksista nousi esille erityisesti kaksi vastausta, jotka olivat eniten edustettuina vastauksis-

ta. Fyysinen kunto vaikuttaa vastaajista jopa 37,5 % mielestä motivaatioon ja jaksamiseen 

sekä fyysiseen suorittamiseen 27,8 % mielestä. Nämä kaksi tekijää muodostavat yhdessä 65,3 

% kaikista vastauksista, mikä on merkittävän suuri osuus. Erityisesti motivaatioon ja jaksami-

seen vastanneiden osuus on huomattavan suuri. Motivaatioon ja jaksamiseen sekä fyysisen 

suorittamisen jälkeen seuraavaksi yleisimmät vastaukset olivat kaikkeen palvelukseen, palve-

luksen sujuvuuteen ja mukavuuteen ja Maastoharjoituksiin ja niissä jaksamiseen. Näitä kol-

mea vastausta oli kutakin vastattu lähes saman verran, vastausprosenttien ollessa 6,9–7,9 % 

välillä. Suoriutumiseen palveluksesta / tehtävistä on vastannut 11 henkilöä, mikä on 5,1 % 

kaikista vastanneista. Loppuja vastauksista edustaa vain hyvin pieni joukko vastaajista: viisi 

henkilöä on vastannut palautumiseen, oppimiseen on niin ikään vastannut viisi henkilöä, kol-

me henkilöä vastasi palveluksen aloittamiseen, kahden henkilön näkökulmasta vaikutus näkyy 

mihin tehtävään tulee valituksi ja kuinka hyvän arvioinnin niistä saa ja yhden henkilön mie-

lestä siihen, miten muut näkevät sinut sotilaana.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Päätutkimuskysymys oli: Miten fyysinen kunto vaikuttaa varusmiehen palvelusmotivaatioon 

ja palveluksessa suoriutumiseen. Tämän kysymyksen problematiikkaan pyrittiin vastaamaan 

alatutkimuskysymyksillä, jotka olivat: 1. Vaikuttaako hyvä fyysinen kunto positiivisesti va-

rusmiehen palvelusmotivaatioon, 2. Vaikuttaako huono fyysinen kunto negatiivisella tavalla 

varusmiehen palvelusmotivaatioon, ja 3. Miten fyysinen kunto vaikuttaa varusmiehen palve-

luksessa suoriutumiseen? 

Kahteen ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen etsittiin vastausta kyselyn strukturoidusta 

osuudesta ja kolmanteen alatutkimuskysymykseen kyselyn avoimista kysymyksistä. Tutki-

muskysymysten lisäksi esitettiin hypoteeseja, joita on verrattu tutkimuksessa saatuihin tulok-

siin. Hypoteesit perustuivat aikaisempien tutkimusten tuloksiin (kts. Pulkka, 2015). Hypotee-

sit olivat: 1. Keskivertoa paremmassa fyysisessä kunnossa olevat varusmiehet ovat paremmin 

motivoituneita, 2. Keskivertoa huonommassa fyysisessä kunnossa olevat varusmiehet ovat 

vähemmän motivoituneita., 3. Keskivertoa huomattavasti paremmassa fyysisessä kunnossa 

olevat varusmiehet ovat vähemmän motivoituneita kuin keskivertoa paremmassa kunnossa 

olevat ja 4. Keskivertoa huomattavasti huonommassa fyysisessä kunnossa olevat varusmiehet 

ovat paremmin motivoituneita kuin keskivertoa huonommassa kunnossa olevat varusmiehet. 

 

6.1. Fyysisellä kunnolla ei merkittävää vaikutusta palvelusmotivaatioon 

 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen saadaan vastaus, kun tarkastellaan fyysisen toiminta-

kyvyn tason ja tavoiteorientaatioprofiilien välisiä yhteyksiä. Hyväksi fyysiseksi kunnoksi voi-

daan määrittää fyysisen toimintakyvyn tasot hyvä, kiitettävä ja erinomainen. Hyvän fyysisen 

toimintakyvyn tason omaavia vastaajia oli 45, kiitettäviä kahdeksan ja erinomaisia yksi kap-

pale. Yhteensä siis hyvässä fyysisessä kunnossa olevia vastaajia oli 54 kappaletta.  

Tavoiteorientaatioryhmillä (oppimisorientoituneet, sitoutumattomat, menestys-, suoritus- ja 

välttämisorientoituneet) kuvattiin palvelusmotivaation ilmenemistä. Positiivista motivaation 

ilmenemistä kuvaavat oppimis- tai menestysorientoituneiden ryhmät, hieman negatiivista mo-

tivaatiota kuvaavat suoritusorientoituneiden ja sitoutumattomien ryhmät ja kaikkein negatiivi-

simman motivaation omaavat kuuluivat välttämisorientoituneiden ryhmään. 



54 

 

Kun tarkastellaan mihin tavoiteorientaatioryhmiin hyvässä fyysisessä kunnossa olevat sijoit-

tuvat, saadaan vastaukseksi suhteellisen tasainen jakauma eri ryhmiin. Oppimisorientoituneis-

sa on 12 henkilöä, sitoutumattomissa 18 henkilöä, menestysorientoituneissa 12 henkilöä, suo-

ritusorientoituneissa viisi henkilöä ja välttämisorientoituneissa seitsemän henkilöä.  

Taulukko 17  

Hyvässä fyysisessä kunnossa olevien jakautuminen eri tavoiteorientaatioryhmiin 

 Yhteensä FYTOKY taso 3–5 % 

Oppimisorientoituneet 35 12 34,3 

Sitoutumattomat 63 18 28,6 

Menestysorientoituneet 37 12 32,4 

Suoritusorientoituneet 34 5 14,7 

Välttämisorientoituneet 22 7 31,8 

Yhteensä 191 54 28,3 

 

Suurin osa hyvässä fyysisessä kunnossa olevista kuului sitoutumattomien ryhmään, seuraa-

vaksi suurimmat ryhmät olivat oppimis- ja menestysorientoituneet ja pienimmät ryhmät vält-

tämis- ja suoritusorientoituneet. Kuten edellä todettiin positiivista motivaatiota kuvasivat op-

pimis- ja menestysorientoituneet ja negatiivista motivaatiota kuvasivat muut ryhmät. Negatii-

visiin motivaatioryhmiin kuului 30 henkilöä ja positiivisiin motivaatioryhmiin 24 henkilöä. 

Jakautuminen eri motivaatioryhmiin on melko samankaltainen kuin kaikkien vastaajien kes-

ken. 62 % kaikista vastanneista kuului joko sitoutumattomiin, suoritus- tai välttämisorientoi-

tuneisiin. Hyväkuntoisista prosenttiluku on 56 %.  

Se, että negatiivisiin motivaatioryhmiin kuuluvia on enemmän hyväkuntoisissa kuin positiivi-

siin kuuluvia on toisaalta ymmärrettävää, koska negatiiviset ryhmät olivat suurimpia myös 

koko otannassa, mutta toisaalta hieman yllättävää kun ajatellaan tutkimuksen ensimmäistä 

hypoteesia. Hypoteesin mukaan keskivertoa paremmassa fyysisessä kunnossa olevat ovat pa-

remmin motivoituneita kuin huonossa fyysisessä kunnossa olevat. Sitoutumattomien, suoritus- 

ja välttämisorientoituneiden yhteenlaskettu määrä (30) hyvässä fyysisessä kunnossa olevien 

keskuudessa on kuitenkin hypoteesia vastaan.  
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Tästä voidaan myös tehdä johtopäätös, että hyvällä fyysisellä kunnolla ei näytä olevan 

suurta vaikutusta positiivisen palvelusmotivaation syntyyn. Hyvässä fyysisessä kunnossa 

olevat jakaantuvat varsin tasaisesti kaikkiin tavoiteorientaatioryhmiin. Tätä johtopäätöstä tu-

kee myös ristiintaulukoinnilla saatu Khiin neliön tulos [χ2 (16) = 10.43, p = 0.843], mikä tar-

koittaa, että fyysisen toimintakyvyn suhteen tavoiteorientaatioryhmät eivät eronneet toisistaan 

tilastollisessa mielessä vakuuttavasti (Metsämuuronen, 2007, s. 521).  

Kuten ensimmäiseen myös toiseen alatutkimuskysymykseen saadaan vastaus, kun tarkastel-

laan fyysisen kunnon ja tavoiteorientaatioryhmien välisiä yhteyksiä. Kun hyväksi fyysiseksi 

kunnoksi määriteltiin fyysisen toimintakyvyn tasot hyvä, kiitettävä ja erinomainen, jää huo-

nolle fyysiselle kunnolle arvot tyydyttävä ja välttävä. Huonossa fyysisessä kunnossa olevat 

jakaantuvat eri tavoiteorientaatioryhmiin tasaisesti.  

 

Taulukko 18 

Huonossa fyysisessä kunnossa olevien jakautuminen eri tavoiteorientaatioryhmiin 

 Yhteensä FYTOKY taso 1–2 % 

Oppimisorientoituneet 35 23 65,7 

Sitoutumattomat 63 45 71,4 

Menestysorientoituneet 37 25 67,6 

Suoritusorientoituneet 34 29 85,3 

Välttämisorientoituneet 22 15 68,1 

Yhteensä 191 137 71,7 

 

Sitoutumattomat ovat selvästi suurin ryhmä huonossa kunnossa olevien osalta, toinen suuri 

ryhmä ovat suoritusorientoituneet, oppimis- ja menestysorientoituneet ovat lähes yhtä suuria 

keskenään ja pienin ryhmä on välttämisorientoituneet. Negatiivisiin motivaatioryhmiin sijoit-

tuu huonokuntoisista 65 % ja positiivisiin motivaatioryhmiin 35 %. Tutkimuksessa käytetyn 

toisen hypoteesin mukaan huonommassa fyysisessä kunnossa olevat ovat myös huonommin 

motivoituneita. Tulosten perusteella näin myös vaikuttaa olevan, mutta ei voida kuitenkaan 

unohtaa sitä, että huonokuntoiset olivat jakaantuneet kaikkiin eri motivaatioryhmiin suhteelli-

sen tasaisesti. Lisäksi on huomioitava edellä mainittu Khiin neliö -testin tulos. 
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Voidaan siis todeta, että toinen hypoteesi pitää osittain paikkansa, koska suurin osa huonossa 

fyysisessä kunnossa olevista kuuluu negatiivisesti latautuneisiin tavoiteorientaatioryhmiin. 

Toisaalta, merkittävä osa huonossa kunnossa olevista kuuluu positiivisesti latautuneisiin ta-

voiteorientaatioryhmiin. Johtopäätöksenä todettakoon, että huonolla fyysisellä kunnolla on 

jonkin verran vaikutusta heikkoon palvelusmotivaatioon. Tämä ei kuitenkaan ole tilastol-

lisesti merkitsevää, koska Khiin neliö -testin tulos [χ2 (16) = 10.43, p = 0.843], osoittaa, että 

fyysisen toimintakyvyn suhteen tavoiteorientaatioryhmät eivät eroa toisistaan tilastollisessa 

mielessä vakuuttavasti (Metsämuuronen, 2007, s. 521). 

Tutkimuksen kolmas hypoteesi oli, että keskivertoa huomattavasti paremmassa fyysisessä 

kunnossa olevat varusmiehet ovat vähemmän motivoituneita kuin keskivertoa paremmassa 

kunnossa olevat. Tutkimuksessa olleen kohdejoukon fyysisen toimintakyvyn tason keskiarvo 

oli 1.88, mikä on huomattavasti lähempänä arvoa 2 (tyydyttävä) kuin arvoa 1 (välttävä). To-

dettakoon näin ollen, että varusmiesten fyysisen toimintakyvyn taso oli lähes tyydyttävä. 

Tyydyttävää keskivertoa paremmaksi fyysiseksi kunnoksi voidaan näin ollen laskea fyysisen 

toimintakyvyn taso 3 ja huomattavasti paremmiksi fyysisen toimintakyvyn tasoiksi voidaan 

määrittää kiitettävä ja erinomainen.  

 

Taulukko 19  

Fyysisen toimintakyvyn tasojen 3 ja 4–5 tavoiteorientaatioryhmät 

 FYTOKY taso 3 % FYTOKY taso 4-5 % 

Oppimis- ja menestysorientoituneet 20 44,4 4 44,4 

Sitoutumattomat, suoritus- ja vält-

tämisorientoituneet 

25 55,6 5 55,6 

Yhteensä 45 100 9 100 

 

Yllä olevasta taulukosta voidaan todeta, että keskivertoa paremmassa fyysisessä kunnossa 

olevat ja keskivertoa huomattavasti paremmassa fyysisessä kunnossa olevat eivät eroa toisis-

taan tavoiteorientaatioryhmiin kuulumisessa. Prosentuaalisesti yhtä paljon kuuluu niin positii-

visiin motivaatioryhmiin kuin negatiivisiin motivaatioryhmiin. Todettakoon siis kolmannen 

hypoteesin olevan väärässä. 
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Viimeisen hypoteesin mukaan keskivertoa huomattavasti huonommassa fyysisessä kunnossa 

olevat varusmiehet ovat paremmin motivoituneita kuin keskivertoa huonommassa kunnossa 

olevat varusmiehet. Fyysisen toimintakyvyn tason keskiarvon ollessa 1.88, on tähän hypotee-

siin mahdotonta vastata sitä muuttamatta. Tarkennetaan hypoteesia siten, että välttävässä fyy-

sisessä kunnossa olevat ovat paremmin motivoituneita kuin tyydyttävässä fyysisessä kunnossa 

olevat. Näin päästään hyvin lähelle alkuperäisen hypoteesin sanomaa, kun fyysisen toiminta-

kyvyn taso välttävä on huomattavasti keskiarvoa alempana ja taso tyydyttävä on vain hieman 

keskiarvoa ylempänä. 

 

Taulukko 20  

Fyysisen toimintakyvyn tasojen 1 ja 2 tavoiteorientaatioryhmät 

 FYTOKY taso 1 % FYTOKY taso 2 % 

Oppimis- ja menestysorientoituneet 33 37,9 15 30,0 

Sitoutumattomat, suoritus- ja vält-

tämisorientoituneet 

54 62,1 35 70,0 

Yhteensä 87 100 50 100 

 

Yllä olevasta taulukosta havaitaan, että molemmissa fyysisen toimintakyvyn tasojen ryhmissä 

valtaosa kuuluu negatiivisiin motivaatioryhmiin. On kuitenkin huomionarvoista, että välttä-

vässä fyysisessä kunnossa olevista useampi kuuluu positiivisiin motivaatioryhmiin kuin tyy-

dyttävässä fyysisessä kunnossa olevista. Tulokset siis osoittavat, että vaikka yli 60 % välttä-

vässä kunnossa olevista on huonosti motivoituneita, on hyvin motivoituneita enemmän kuin 

vertailukohteena olevassa tyydyttävässä kunnossa olevien ryhmässä. Hypoteesi siis pitää 

paikkansa, koska hyvin motivoituneita on enemmän välttävässä kunnossa olevien ryhmässä 

kuin tyydyttävässä kunnossa olevien ryhmässä.  
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6.2. Fyysinen kunto vaikuttaa päivittäisessä palveluksessa suoriutumiseen 

 

Avoimia kysymyksiä oli kaksi kappaletta ja sisällönanalyysin keinoin vastauksia analysoimal-

la saadaan vastaus kolmanteen alatutkimuskysymykseen. Tarkoituksena oli siis selvittää mi-

ten fyysinen kunto vaikuttaa palveluksessa suoriutumiseen. Vastaajat kirjoittivat omien ko-

kemusten perusteella, miten he kokevat fyysisen kunnon vaikuttaneen palveluksessa suoriu-

tumiseen ja mihin erityisesti fyysinen kunto vaikuttaa, kun ajatellaan palveluksessa suoriutu-

mista. Analysoimalla vastaukset kysymys kerrallaan ja muodostamalla niistä synteesi, saa-

daan vastaus kolmanteen alatutkimuskysymykseen. 

Ensimmäiseen kysymykseen ”Koetko, että fyysinen kuntosi on vaikuttanut palveluksessa suo-

riutumiseesi? Jos, niin miten?” 123 vastaajan mielestä fyysinen kunto on vaikuttanut, 55 mie-

lestä ei ole vaikuttanut ja 13 vastaajaa eivät osanneet sanoa tai vastaus ei liittynyt kysymyk-

seen. Merkittävin asia mihin fyysinen kunto vaikuttaa on vastaajien mielestä se, että jaksaa 

toimia päivittäisessä palveluksessa. Tämä käy ilmi niin positiivisessa kuin negatiivisessa mie-

lessä: 

Eräs vastaajista koki varusmiespalveluksen arjen olevan helpompaa, kun jaksaa paremmin: 

”Kyllä on. Helpottaa päivittäistä arkea täällä kun ei mene puhki niin helposti.” Toisen vas-

taajan huomio kiinnittyi omaan heikkoon fyysiseen kuntoon, mikä vaikeutti erityisesti palve-

luksen alkua: ”Kyllä on, Tulin palvelukseen hieman huonolla kunnolla ja aluksi oli todella 

raskasta.” 

Samankaltaisia vastauksia kuin yläpuolella on esitetty, oli yhteensä 90 kappaletta, mikä on 

varsin merkittävä määrä kaikista vastanneista, jotka kertoivat fyysisen kunnon vaikuttaneen 

palveluksessa suoriutumiseen. On kuitenkin huomioitavaa, että osassa vastauksissa yhdistyy 

samoja asioita, jolloin lukumäärä kertaantuu. Joka tapauksessa, määrä edustaa huomattavaa 

enemmistöä ”fyysinen kunto vaikuttaa palveluksessa suoriutumiseen” -vastauksista.  
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Eräs vastaajista koki, kuten kaksi edeltävääkin, että fyysinen kunto vaikuttaa varusmiespalve-

luksen arjessa jaksamiseen, mutta otti myös esille fyysisen kunnon kasvamisen palveluksen 

aikana: ”Fyysinen kunto auttaa jaksamaan paremmin arjessa. Hyvä fyysinen kunto ei kuiten-

kaan ole välttämättömyys ennen palvelusta. Kunto paranee palveluksen aikana.” Vastaukses-

sa otetaan erinomaisesti kantaa siihen, että hyvä fyysinen kunto ei ole välttämättömyys ennen 

palvelusta, koska se paranee palveluksen aikana. Vastaaja on varsin oikeassa, että se ei ole 

välttämättömyys, mutta kuten muista vastauksista on havaittavissa, se helpottaa palveluksessa 

jaksamista. Tämän lisäksi tulevia varusmiehiä kehotetaan kiinnittämään fyysiseen kuntoon 

huomiota jo ennen palveluksen alkua (MarsMars, 2022). 

Toinen avoin kysymys oli: ”Mihin erityisesti fyysinen kunto mielestäsi vaikuttaa, kun ajatel-

laan palveluksessa suoriutumista?” 25 vastaajaa koki, että fyysinen kunto ei vaikuta palve-

luksessa suoriutumiseen tai he eivät osanneet vastata kysymykseen, kahden henkilön vastaus 

ei liittynyt kysymykseen ja valtaosa, 164 vastaaja koki fyysisen kunnon vaikuttavan palveluk-

sessa suoriutumiseen.  

 

 

Kuvio 6. Käsitekartta. 



60 

 

Yllä olevaan kuvioon on luokiteltuna ne vastaukset, jotka viittasivat fyysisen kunnon vaikut-

taneen palveluksessa suoriutumiseen. Vastauksista löytyi samankaltaisuuksia ja ne luokiteltiin 

edelleen viiteen eri kategoriaan, jotka vaikuttavat palveluksessa suoriutumiseen. Luokat olivat 

järjestelyt, viihtyvyys, fyysiset tehtävät, halu ja kyky oppia sekä muiden mielipide. Voisi aja-

tella, ettei muiden mielipide vaikuta palveluksessa suoriutumiseen, mutta on syytä huomioida, 

että suoritus-välttämisorientaatioon liitetään usein se, että pyritään välttämään tilanteita, jossa 

voi näyttää kyvyttömältä tai tyhmältä (Tuominen-Soini ym., 2010). Tavoiteorientaatioryhmäl-

lä ”oppimisorientoituneet” oli korkea arvo suoritus-välttämisorientaatiossa, mikä viittaa sii-

hen, että muiden mielipiteellä todella on vaikutusta heidän palveluksessa suoriutumiseen.  

Kolme henkilöä koki, että fyysinen kunto vaikuttaa erityisesti palveluksen aloittamiseen ja 

kahden henkilön kokemuksen perusteella se vaikuttaa mihin tehtäviin valitaan ja minkälaisen 

arvioinnin niistä saa. Palveluksen aloittaminen on siis helpompaa, jos on riittävän hyvässä 

fyysisessä kunnossa palveluksen alkaessa: ”On helpompaa aloittaa palvelus kun tulee heti 

paljon aktiviteetteja ja sitä fyysistä kuntoa tarvitaan”.  

Kahden vastaajan mielestä fyysinen kunto vaikuttaa mihin tehtäviin tulee valituksi ja minkä-

laisen arvioinnin niistä saa. Epäselväksi jää tarkoittavatko vastaajat koulutushaaravalintoja vai 

jotain yksittäisiä tehtäviä mitä palveluksessa voi tulla vastaan. Koulutushaaravalintoja varten 

varusmiehet arvioidaan koulutusvalintalomakkeen avulla, missä yhtenä arvioitavana kohtana 

on fyysinen kunto. Fyysisen kunnon pistemäärä määräytyy fyysisen kunnon testien perusteel-

la. Koulutushaaravalintoihin fyysisellä kunnolla siis on vaikutusta. Mikäli vastaajat tarkoitti-

vat tehtäviin valinnoilla yksittäisiä tehtäviä palveluksen aikana, on kyse mahdollisesti syrjin-

nästä. Fyysinen kunto ei saisi vaikuttaa siihen kuka valitaan tai jätetään valitsematta tehtävää 

suorittamaan. Lisäksi arvioinnin tulee olla aina samanlainen jokaiselle. Fyysistä kuntoa pitää 

arvioida, mutta se ei saisi vaikuttaa muuhun kuin sille tarkoitettuihin kohtiin. 
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Fyysinen kunto vaikuttaa palveluksen sujuvuuteen ja mukavuuteen, eli viihtyvyyteen, 16 vas-

taajan mielestä. Palveluksen sujuvuuteen ja mukavauuteen vaikuttaa varmastikin moni asia 

kuten päivä- ja viikko-ohjelmat, lomat, ruoka ja oma tupa. Asioita lienee useita kymmeniä ja 

toiselle merkityksellinen asia voi olla toiselle merkityksetön. Kun palveluksen sujuvuutta ja 

mukavuutta pohditaan fyysisen kunnon kautta, nousee esille erityisesti se, että fyysistä pon-

nistelua vaativia tehtäviä on mukavampi tehdä, kun niistä ei mene heti puhki ja virtaa riittää 

muuhunkin. Vastaajat kuvailivat asiaa seuraavalla tavalla: ”Helpompaa kun ei ole puhki koko 

ajan ja fyysinen rasitus ei tunnu” ja ”Psyykkiseen jaksamiseen. Esimerkiksi, jos fyysisistä 

haasteista pärjää lähes vaivatta. On myös paljon mukavampi suorittaa palvelusta.” On siis 

sujuvuuden ja mukavuuden kannalta tärkeää olla riittävässä fyysisessä kunnossa, jolloin fyy-

sinen rasitus ei tunnu niin pahalta ja palveluksessa jaksaa myös psyykkisesti paremmin.  

Käsitekartan mukaisesti fyysisiin tehtäviin luettiin fyysiseen suorittamiseen, suoriutuminen 

palveluksesta / tehtävistä ja palautumiseen -vastaukset. Näitä vastauksia annettiin yhteensä 76 

kappaletta, mikä on varsin merkittävä määrä kaikista vastauksista. Vastaajat kokivat vaiku-

tukset muun muassa näin: ”Raskaiden asioiden siirtely helpompaa, marsseista selviytyy pa-

remmin”, ”Fyysisen rasituksen kuormittavuuteen ja siitä palautumiseen” ja ”Raskaista tehtä-

vistä suoriutumiseen, siten ettet ole ihan loppu illalla tai seuraavana aamuna jotta voit sitten 

jatkaa tekemistä normaalisti”. Sotaharjoitukset koettiin myös fyysistä kuntoa vaativiksi: 

”Metsäharjoituksiin, missä huonoon kuntoon liittyy unenpuute sekä yleinen rasitus” Vastauk-

set ilmentävät varsin hyvin varusmiespalveluksen ydintä. Koulutus on fyysisesti vaativaa niin 

kasarmilla kuin maastossa ja koulutustahdin ollessa nopea, ei palautumiselle jää kovinkaan 

paljon aikaa. Kokemus siitä, että fyysinen kunto vaikuttaa fyysiseen suorittamiseen on varsin 

ymmärrettävää. Onhan kuitenkin varsin selvää, että fyysinen kunto vaikuttaa erityisesti fyy-

sistä kuntoa vaativiin tehtäviin. Niin ikään rasituksesta palautuu paremmin, kun on hyvässä 

fyysisessä kunnossa. 

Haluun ja kykyyn oppia -luokkaan kuuluivat motivaatioon ja / tai jaksamiseen ja oppimiseen 

-vastaukset. Näitä vastauksia kertyi eniten, yhteensä 86 kappaletta. Vastauksia oli muun mu-

assa:  

”Arjessa jaksaminen, erityisesti henkinen jaksaminen. Kun lihakset ja kroppa on kunnossa, 

pysyy pää kunnossa.” 

”Jaksamiseen ja uuden oppimiseen jos on väsyksissä ei opi” 

”Huonokuntoisempi jaksaa palvelustehtävissä huonommin, mikä helposti vähentää motivaa-

tiota. Tällöin on myös vaikeampi keskittyä oppimiseen. – ” 
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”Fyysinen kunto vaikuttaa jaksamiseen, mikä vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti 

mielialaan.” 

”Yleiseen jaksamiseen ja samalla myös motivaatioon, sillä ku tehtävältä suoriutuu väsymättä 

pahasti tuntuu palvelus jonkin verran mieluisammalta.” 

Vastauksista nousee esille joitain aivan keskeisiä asioita. Ensinnäkin se, että huonossa kun-

nossa oleva jaksaa heikommin palveluksessa, mikä vaikuttaa motivaation laskuun. Lisäksi 

fyysisen kunnon koetaan vaikuttavan mielialaan, mikä voidaan yhdistää motivaatioon. Toise-

na asiana yhdistyvät fyysinen kunto ja oppiminen. Jos olet väsynyt fyysisestä rasituksesta, on 

oppiminenkin huomattavan paljon haastavampaa. Viimeiseksi nostetaan näiden asioiden väli-

set yhteydet. Fyysinen kunto vaikuttaa siihen, miten palveluksessa jaksaa, mikä vaikuttaa mo-

tivaatioon ja edelleen oppimiseen. Nämä syyseuraus -yhteydet nousevat vastauksista hyvin 

esille. Tämä kenties kertoo siitä, että vastaajat ovat ymmärtäneet, ainakin osan, miten oppi-

mista tapahtuu, miten motivaatiota syntyy ja miten fyysinen kunto näihin asioihin vaikuttaa. 

Toisaalta voi olla, että kysely on pakottanut heidät hetkeksi pohtimaan näitä asioita. 

Muodostamalla synteesi kahden avoimen kysymyksen vastauksista saadaan vastaus kolman-

teen alatutkimuskysymykseen. Vastausten perusteella on varsin selvää, että suurimman osan 

mielestä fyysinen kunto vaikuttaa palveluksessa suoriutumiseen. Ensimmäisen kysymyksen 

osalta 64,4 % vastaajista koki fyysisen kunnon vaikuttaneen palveluksessa suoriutumiseen ja 

toisen kysymyksen osalta vain 13,1 % vastaajista oli sitä mieltä, että fyysinen kunto ei erityi-

sesti vaikuta palveluksessa suoriutumiseen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että fyysinen 

kunto auttaa jaksamaan varusmiespalveluksen päivittäisestä arjesta, kun annetuista tehtävistä 

suoriutuu ilman suuria ponnisteluja. Lisäksi täytyy todeta, että fyysinen kunto voi yhtä lailla 

rajoittaa varusmiespalveluksesta suoriutumista, jos kunto ei ole riittävän hyvä. Erityisesti vai-

kutusta on haluun ja kykyyn oppia sekä fyysisten tehtävien suorittamiseen. 
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7. DISKUSSIO 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää fyysisen kunnon ja palvelusmotivaation sekä palve-

luksessa suoriutumisen välistä suhdetta. Tutkimuksessa asetettiin hypoteeseja, jotka perustui-

vat aiempien tutkimusten tuloksiin. Koska aikaisemmissa tutkimuksissa oli todettu fyysisen 

kunnon ja motivaation välillä olevan yhteyksiä (kts. Pulkka, 2015), muodostettiin tämän tut-

kimuksen hypoteesit niiden perusteella. Tutkimuksen hypoteesit olivat: 1. Keskivertoa pa-

remmassa fyysisessä kunnossa olevat varusmiehet ovat paremmin motivoituneita., 2. Keski-

vertoa huonommassa fyysisessä kunnossa olevat varusmiehet ovat vähemmän motivoituneita., 

3. Keskivertoa huomattavasti paremmassa fyysisessä kunnossa oleva varusmiehet ovat vä-

hemmän motivoituneita kuin keskivertoa paremmassa kunnossa olevat. ja 4. Keskivertoa 

huomattavasti huonommassa fyysisessä kunnossa olevat varusmiehet ovat paremmin motivoi-

tuneita kuin keskivertoa huonommassa kunnossa olevat varusmiehet. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että hyvällä fyysisellä kunnolla ei näytä olevan suurta vaiku-

tusta positiivisen palvelusmotivaatioon syntyyn, mutta huonolla fyysisellä kunnolla on jonkin 

verran vaikutusta heikon palvelusmotivaatioon syntymiseen. Lisäksi tulokset osoittavat sen, 

että fyysinen kunto vaikuttaa haluun ja kykyyn oppia, sekä se joko rajoittaa tai auttaa suoriu-

tumaan päivittäisestä arjesta varusmiespalveluksessa.  

Tutkimuksen tulosten perusteella ensimmäinen hypoteesi ei pidä paikkansa, koska keskiver-

toa paremmassa fyysisessä kunnossa olevat eivät olleet muita paremmin motivoituneita. Toi-

nen hypoteesi sen sijaa pitää tulosten perusteella osittain paikkansa. Suurin osa huonossa fyy-

sisessä kunnossa olevista oli myös huonommin motivoituneita. Tutkimuksen kolmas hypotee-

si ei pitänyt paikkansa, sillä keskivertoa huomattavasti paremmassa fyysisessä kunnossa ole-

vat ja keskivertoa paremmassa fyysisessä kunnossa olevat eivät poikkea toisistaan palvelus-

motivaation suhteen. Viimeinen hypoteesi pitää tutkimuksen tulosten perusteella paikkansa, 

koska keskivertoa huomattavasti huonommassa kunnossa olevien ryhmässä oli enemmän hy-

vin motivoituneita kuin keskivertoa huonommassa kunnossa olevien ryhmässä. 

Tutkimuksen tulokset ovat osiltaan yhteneviä aikaisempien tutkimusten kanssa, mutta eroa-

vaisuuksiakin löytyi. Käytetty mittari muodostettiin Niemivirran (2002) luoman pohjan mu-

kaisesti, mikä on havaittu hyvin sopivaksi aikaisemmissa tutkimuksissa (kts. Vainio, 2019; 

Tuominen, 2017). Tämän tutkimuksen ja Pulkan ym. (2017) tekemän tutkimuksen summa-

muuttujien väliset yhteydet ja korrelaatiot olivat hyvin samankaltaisia. Esimerkiksi oppimis-

orientaatio korreloi positiivisesti ja tilastollisesti erittäin merkitsevästi saavutusorientaation 
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kanssa. Oppimis- ja saavutusorientaatiot korreloivat niin ikään samalla tavalla negatiivisesti ja 

tilastollisesti erittäin merkitsevästi välttämisorientaation kanssa. 

Tutkimuksen tavoiteorientaatioryhmien profiileissa oli sekä samankaltaisuutta että eroavai-

suutta Niemivirran ym. (2013) tutkimukseen. Tavoiteorientaatioryhmistä menestysorientoitu-

neet, sitoutumattomat ja välttämisorientoituneet käyttäytyivät edellä mainituissa tutkimuksissa 

samankaltaisesti. Oppimis- ja suoritusorientoituneiden profiilit poikkesivat tutkimusten välillä 

toisistaan. Tämän tutkimuksen oppimisorientoituneiden ryhmän arvot olivat saavutus-, suori-

tuslähestymis- ja suoritusvälttämisorientaation osalta positiivisia ja Niemivirran ym. (2013) 

tutkimuksen osalta negatiivisia. Suoritusorientoituneiden ryhmät poikkesivat toisistaan jokai-

sen summamuuttujan osalta. Eroavaisuutta voi selittää se, että tämän tutkimuksen otanta 

koostui varusmiehistä, kun taas Niemivirran ym. (2013) otanta oli kansanopistokurssien opis-

kelijoita. Sukupuoli- ja ikäjakaumat olivat varsin erilaisia keskenään. Tämän tutkimuksen 

vastaajat olivat pääosin 18–21 vuotiaita ja Niemivirran tutkimuksessa keski-ikä oli 24 vuotta. 

Naisten osuudet olivat 6,8 % tässä tutkimuksessa ja 70 % Niemivirran tutkimuksessa. Ero 

lienee siinä, että varusmiehet ovat käskettyinä suorittamassa varusmiespalvelustaan (pl. nai-

set) ja kansanopistokursseilla opiskellaan ensisijaisesti vapaaehtoisesti. Velvollisuus suorittaa 

voi näyttäytyä negatiisesti motivaatiossa, kun taas vapaaehtoisuus voi kuvastaa positiivista 

motivaatiota. Tätä tukee tämän tutkimuksen osoittama tulos naisten korkeammasta palvelus-

motivaatiosta miehiin nähden. 

Tavoiteorientaatioryhmiin jakautuminen oli tämän tutkimuksen ja Niemivirran ym. (2013) 

tutkimuksen kanssa saman suuntainen. Välttämisorientoituneet olivat pienin ryhmä, sitoutu-

mattomat suurin ja muut ryhmät lähes yhtä suuria. Fyysisen kunnon ja motivaation välisiä 

yhteyksissä ilmenneitä tuloksia on verrattava tämän tutkimuksen ja Pulkan (2015) tekemän 

tutkimuksen perusteella. Yhdistävä tekijä on se, että molemmissa tutkitaan sotilaan fyysisen 

kunnon yhteyttä motivaatioon. Eroavaisuus on siinä, että Pulkan tutkimus kohdistui reservi-

läisiin ja tämä tutkimus varusmiehiin. Lisäksi, Pulkan tutkimuksessa vastaajat jakaantuivat 

kolmeen tavoiteorientaatioryhmään (välttämis-, kehittymis- ja tuloshakuiset). Pulkan tutki-

muksessa välttämishakuisten kuntotestien keskiarvot olivat muita ryhmiä selkeästi heikom-

mat. Lisäksi kehittymis- ja tuloshakuisten kuntotestien tulokset eivät poikenneet toisistaan 

merkitsevästi, mutta välttämishakuisten tulokset kahteen edellä mainittuun poikkesi. Ero tä-

män tutkimuksen tulosten kanssa on siinä, että tässä tutkimuksessa eri tavoiteorientaatioryh-

mät eivät poikenneet toisistaan merkitsevästi fyysisen kunnon suhteen.  

Tämän ja aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että tavoiteorientaatiot ovat 

hyvä keino mitata sotilailla ilmaantuvia motivaation tasoja. Lisäksi Niemivirran (2002) luoma 
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mittari toimii odotetulla tavalla ja on niin ikään sopiva mittaamaan motivaatiota. Yhteys ta-

voiteorientaatioryhmiin jakautumisessa löytyi reserviläisten (Pulkka, 2015) ja varusmiesten 

väliltä, kun käytössä oli samat viisi tavoiteorientaatioryhmää (oppimis-, menestys-, suoritus- 

ja välttämisorientoituneet sekä sitoutumattomat). 

Varusmiesjohtajien ja aliupseerioppilaiden jakautuminen positiivisiin motivaatioluokkiin ei 

ole sinänsä yllättävää, koska johtajakoulutukseen on pääsääntöisesti riittänyt halukkaita saa-

pumiserästä toiseen. Tässä tutkimuksessa kuitenkin yksi ryhmänjohtajista kuului välttämis-

orientoituneiden ryhmään, mikä indikoi huonoa palvelusmotivaatiota. Tässä tutkimuksessa 

syytä tuohon asiaan ei löydy, mutta useimmiten varusmiesjohtajan tai aliupseerioppilaan 

heikko motivaatio johtuu muutamasta tiedostetusta asiasta. Ensimmäinen syy voi olla se, että 

on niin sanotusti ”pakotettu”, eli käsketty suorittamaan johtajakoulutus, vaikka oma haluk-

kuus olisi ollut jotain muuta. Toinen mahdollinen syy voi olla johtajakoulutuksen jälkeen 

käsketty tehtävä missä toimii. Jos odotukset ovat olleet, että pääsee itselle mieluisaan tehtä-

vään, mutta käsketäänkin itselle epämieluisaan tehtävään voi se vaikuttaa motivaatioon nega-

tiivisesti. Vainio (2019) totesi tutkimuksessaan, että motivaation vaihtelua palvelusaikana 

tapahtuu jonkin verran, mutta ei kuitenkaan merkittävästi. Näin ollen on mahdollista, mutta 

epätodennäköistä, että tämän yhden ryhmänjohtajan motivaatio on laskenut, kun hänet on 

käsketty johtajakoulutukseen tai kun hänelle on käsketty tehtävä missä toimia johtajakoulu-

tuksen jälkeen.  

Olisikin tärkeää, että johtajakoulutukseen ei tarvitsisi käskeä ketään vastoin tahtoaan. Olen-

naista olisi myös se, että jokaiselle on omaa halukkuutta vastaava tehtävä, koska se voi vai-

kuttaa motivaatioon, kuten yllä on todettu. Jos ja kun tämä ei ole aina mahdollista, nousee 

henkilökunnan kyvyt motivoida entistä suurempaan rooliin. Kaikki tehtävät ovat tärkeitä ko-

konaisuuden kannalta ja tätä tulisi painottaa kaikille varusmiehille. 

Naisten ja miesten erot tavoiteorientaatioryhmissä olivat tämän tutkimuksen perusteella hyvin 

selvät. Yksikään naisista ei kuulunut negatiivisiin motivaatioryhmiin, vaan he olivat jakautu-

neet oppimis- ja menestysorientoituneisiin. Tutkimuksen teoriaosuudessa arvioitiin, että suuri 

osa naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavista kuuluisi oppimisorientoituneisiin, mitä 

tämä tulos vahvistaa. Lisäksi yksi nainen kuului sitoutumattomien ryhmään. Lähes kaikki 

naisista olivat siis hyvin motivoituneita. Hyvää motivaatiota selittää se, että naiset ovat tulleet 

vapaaehtoisesti suorittamaan asepalvelusta ja miehet ovat velvoitettuja suorittamaan varus-

miespalvelus. Mikäli kutsunnat laajennettaisiin koskemaan myös naisia, olisi mielenkiintoista 

tietää vaikuttaako se naisten motivaatioon suorittaa asepalvelus.  
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Fyysisen kunnon vaikutusta palveluksessa suoriutumiseen selvitettiin kahdella avoimella ky-

symyksellä. Toisin sanoen kysymyksillä selvitettiin varusmiesten kokemuksia fyysisen kun-

non vaikutuksesta palveluksessa suoriutumiseen. Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä 13 

vastausta eivät liittyneet kysymykseen tai vastaajat eivät osanneet sanoa mitään. Lukumäärä 

on ehkä hieman korkea, koska se on 6,8 % kaikista vastanneista. On mahdollista, että vastaa-

jia ei ole onnistuttu motivoimaan tarpeeksi kyselyyn vastaamiseen tai kysymys on muotoiltu 

vaikeasti. Motivaatiota vastata kyselyyn olisi todennäköisesti ollut korkeampi, jos tutkija olisi 

itse ollut paikalla. Näin ollen vastaajat olisivat saaneet enemmän tietoa itse tutkimuksesta ja 

heillä olisi ollut mahdollisuus kysyä tutkimukseen liittyviä asioita. Kysymyksen muotoilussa 

ymmärrettävämmäksi olisi parantamisen varaa, koska vaikeaselkoinen kysymys voi pienentää 

kynnystä vastata ”en osaa sanoa” tai jotain mikä ei liity kysymykseen. 

Toinen avoin kysymys oli vastausten perusteella ymmärrettävämpi, koska ainoastaan kaksi 

vastauksista eivät liittyneet kysymykseen. Kysymyksen asettelu oli tarkempi kuin ensimmäi-

sessä avoimessa kysymyksessä. Vastaaminen tähän kysymykseen oli todennäköisesti hel-

pompaa, koska vaihtoehtoja oli periaatteessa kaksi: fyysinen kunto ei erityisesti vaikuta palve-

luksessa suoriutumiseen tai sitten se vaikuttaa johonkin tai joihinkin asioihin. Tämä näkyy 

siinä, että 60 vastaaja vastasi fyysisen kunnon vaikuttavan erityisesti fyysiseen suorittamiseen.  

Kuten aiemmin on todettu, fyysisellä kunnolla ei näyttänyt olevan merkittävää vaikutusta pal-

velusmotivaatioon. On kuitenkin huomioitavaa, että avoimien kysymysten vastauksien perus-

teella fyysinen kunto vaikuttaa muun muassa haluun ja kykyyn oppia. Halu ja kyky oppia 

viittaa motivaatioon. Herää ajatus siitä, että vastaajat tunnistavat fyysisen kunnon vaikuttavan 

motivaatioon, mutta epäselväksi jää, haluaisivatko vastaajat kehittää omaa fyysistä kuntoa 

motivaatiota parantaakseen. 
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Mitkä ovat syyt sille, että fyysisellä kunnolla ei ollut merkittävää vaikutusta palvelusmotivaa-

tioon? Mistä johtui se, että hyvässä kunnossa olevat eivät ole paremmin motivoituneita ja 

miksi huonossa kunnossa olevat ovat huonosti motivoituneita? Santtilan (2021) mukaan hy-

vässä kunnossa palvelukseen tulevilla varusmiehillä fyysisen kunnon kehittyminen pysähtyy 

tai jopa kääntyy laskuun alokasjakson jälkeen. Tämä voi olla yksi syy siihen, että hyvässä 

kunnossa olevat eivät ole niin motivoituneita. Tähän pitäisi kyetä vaikuttamaan siten, että 

hyvässä kunnossa olevien kunnon kehitys pysyisi samana tai jopa kehittyisi. Huomioimalla 

yksilölliset erot ja lisäämällä fyysisen toimintakyvyn koulutuksen intensiteettiä ja nousujoh-

teisuutta fyysisen kunnon kehitystä saataisiin kehitettyä positiivisempaan suuntaan. (Santtila 

& Kyröläinen, 2021, s. 31). Tanskasen (2012) mukaan kolmasosa varusmiehistä on ylikuor-

mittuneita alokasjakson aikana. Ylikuormittuminen voi johtaa väsymykseen ja edelleen tun-

teeseen, että ei jaksa suoriutua käsketyistä tehtävistä. Tämä voi johtaa motivaation heikkene-

miseen, jos joutuu ponnistelemaan jokaisen suorituksen eteen. Jatkuva ponnistelu päivittäises-

sä arjessa voi viedä motivaation ennen pitkää laskusuuntaan. Vaikka nousujohteisella fyysisen 

toimintakyvyn koulutuksella pyritään siihen, että heikommassakin kunnossa olevat suoriutu-

vat päivittäisestä palveluksesta (Varusmieskoulutuksen yleisjärjestelyt ja yhteisesti koulutet-

tavat asiat, 2020, s. 43–44), tulisi siihen kiinnittää vieläkin enemmän huomioita. 

Yksilöllisten erojen huomioiminen fyysisessä koulutuksessa olisi varmasti tärkeää, mutta mit-

kä ovat konkreettiset keinot tähän? Tasoryhmillä asiaan voidaan vaikuttaa, mutta se ei yksis-

tään riitä. Jokaisille tasoryhmälle ei riitä kouluttajaa valvomaan ja ohjaamaan toimintaa. Taso-

ryhmille pitäisi pystyä antamaan koko palveluksen kestävä kunto-ohjelma, mitä toteutetaan 

fyysisen toimintakyvyn koulutuksissa ja omaehtoisesti vapaa-ajalla. Kunto-ohjelmassa pysy-

mistä voisi kannustaa ulkoisilla palkinnoilla, kuten kuntoisuuslomilla, kun on saavuttanut 

tietyn tason tai on onnistunut kohottamaan kuntoaan riittävästi. 

Tämän tutkimuksen perusteella voitaisiin todeta, että Puolustusvoimien pitäisi pyrkiä vaikut-

tamaan entistä enemmän tulevien varusmiesten fyysisen kunnon kehittämiseen jo ennen pal-

velukseen astumista kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että tällä hetkellä varusmiespalveluk-

seen on haastavaa lisätä liikuntakoulutusta aikaresurssien vähyydestä johtuen. Toiseksi, kuten 

tämän tutkimuksen tuloksissa todetaan, palveluksesta suoriutuu paremmin jos on riittävän 

hyvässä fyysisessä kunnossa. Nuorten heikkenevän fyysisen kunnon korjaamista ei voi jättää 

pelkästään Puolustusvoimien vastuulle, vaan on tärkeää myös pohtia sitä, voisiko muilla in-

stansseilla, esimerkiksi oppilaitoksilla, olla suurempi rooli kansalaisten fyysisen kunnon yllä-

pitämisessä ja kehittämisessä.  
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Kaiken kaikkiaan Puolustusvoimilla on edelleen varsin keskeinen rooli nuorten liikkumisen 

edistäjänä, kuten Santtila & Kyröläinen (2013, s. 181) toteavat: ”Varusmiespalveluksen aika-

na hankittu hyvä kunto ei varastoidu, mutta palvelusaikanasyttynyt liikuntakipinä voi pitää 

harrastusta ja toimintakykyä yllä reservissä. Nuorena syntynyt liikunta-aktiivisuus jatkuu tut-

kimusten mukaan myös aikuisiällä.” Hyvin koulutetuilla ja toimintakykyisillä reserviläisillä 

ylläpidetään Suomen puolustusratkaisua. 

 

7.1. Tutkimuksen reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että mittaustulokset ovat toistettavissa 

(Hirsjärvi ym., 2015, s. 231). Tämän tutkimuksen luotettavuutta tulee tarkastella niin kvantita-

tiivisesta kuin kvalitatiivisesta näkökulmasta. Kvantitatiivisesta näkökulmasta tutkimuksen 

tulokset ovat luotettavia ja toistettavissa. Tätä tukee aikaisemmin todettu mittarin toimivuus ja 

yhtymäkohdat aikaisempiin tutkimuksiin. Eroavaisuuksia ei voi jättää huomioimatta, mutta 

niitä arvioitaessa on huomioitava tutkimuskohteiden erilaisuudet. Kvalitatiivisesta näkökul-

masta on tärkeää ilmoittaa mahdollisimman tarkasti miten aineisto on kerätty ja minkälaisessa 

tilaisuudessa aineisto on kerätty (Hirsjärvi ym., 2015, s. 232).  

Tämän tutkimuksen aineiston kerääminen on dokumentoitu ja selostettu kohdassa 4.2 Aineis-

tonhankinta- ja aineiston analyysimenetelmä. Liitteenä olevat kyselylomake ja ohjeistus kyse-

lyyn vastaamiseen lisäävät toistettavuutta. Luotettavuuden lisäämiseksi olisi hyvä, että tutkija 

olisi keräämässä aineiston itse. Kun kysely lähetetään perusyksiköihin ja tutkija ei ole itse 

paikalla, on riskinä motivoinnin epäonnistuminen. Jotta tilaisuudet joissa aineistoa kerätään 

olisivat mahdollisimman samankaltaisia, olisi tärkeää, että tutkija itse on keräämässä aineis-

toa. Samalla voidaan varmistua siitä, että vastaajat todella ovat vapaaehtoisia vastaamaan ky-

selyyn. 

Tutkimuksen validiteetin kannalta on olennaista, että käytetty mittari toimi kuten aiemmissa 

tutkimuksissa. Kahden avoimen kysymyksen osalta on kuitenkin pohdittava, ymmärsivätkö 

kyselyyn vastaajat kysymykset samalla tavalla kuin tutkija oli ajatellut. On myös tärkeää 

miettiä, ohjasiko kysymysten asettelu vastaamaan tietyllä tavalla. Jatkotutkimuksen kannalta 

olisi kenties luotettavampaa, että myös palveluksessa suoriutumista mitattaisiin suljetuilla 

kysymyksillä. Toisaalta kahden erilaisen tutkimusmetodin käyttäminen antaa tutkimukselle 

syvyyttä ja validiutta, kuten Hirsjärvi ym. (2015, s. 233) totesivat. Avoimien kysymysten luo-

kittelun alkuperä ja luokittelun perusteet olisi pitänyt avata tarkemmin tässä tutkimuksessa. 
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Tutkimuksen otanta (N=191), on riittävän suuri tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi. 

Riittävän suurella otannalla varmistetaan se, että pienet poikkeamat eivät vääristä tutkimustu-

loksia.  

Muu tutkimuksen luotettavuuteen ja toistettavuuteen vaikuttava tekijä on maailmanlaajuinen 

Covid-19 pandemia. Tutkimuksesta ei käy ilmi, miten pandemia on vaikuttanut varusmiesten 

palvelusmotivaatioon ja palveluksessa suoriutumiseen. Pandemia toi varuskuntien arkeen asi-

oita, kuten useita viikkoja kestäviä paikallaoloja ilman lomia, pitkiä maastoharjoituksia ja 

huomattavan määrän maastossa tapahtuvia ruokailuita, joilla on suuria vaikutuksia päivittäi-

seen tekemiseen. Koronatoimet ovat osuneet erityisesti varusmiehiin, joiden jo entuudestaan 

pieniä vapauksia ja liikkumista on rajoitettu. Toistettavuuden kannalta on haastavaa se, että 

todennäköisesti tulevien saapumiserien osalta palataan samaan koulutusrytmiin kuin oli ennen 

pandemiaa. Tutkimus on toistettavissa, mutta on syytä ottaa huomioon erityisolosuhteet, jon-

ka aikana aineisto kerättiin. 

Tutkimuksessa käytettyjä lähteitä tulee tarkastella kriittisesti erityisesti lähteen iän, kirjoitta-

jan arvostuksen, lähteen uskottavuuden ja puolueettomuuden puolesta (Hirsjärvi ym., 2015, s. 

113–114). Tämän tutkimuksen osalta aikaisempien tutkimusten esittely keskittyi suomessa 

tehtyihin tutkimuksiin. Varusmiehiin liittyvistä tutkimuksista on saatavissa hieman niukasti 

tietoa ulkomaisista lähteistä, mutta tutkimuksessa olisi pitänyt hyödyntää enemmän ulkomai-

sia tutkimuksia fyysisen kunnon ja motivaation välisestä yhteydestä. Teoriaosuudessa hyö-

dynnettiin niin kirjallisuutta, vertaisarvioituja artikkeleita kuin Puolustusvoimien normeja. 

Osiltaan Puolustusvoimien normeja olisi pitänyt täydentää myös muilla lähteillä. Tutkimuk-

sessa tulisi jatkossa hyödyntää enemmän ulkomaisia vertaisarvioituja artikkeleita ja tutkimuk-

sia. Käytettyjen lähteiden osalta voidaan kuitenkin todeta tutkimuksen perustuvan riittävällä 

tasolla aikaisempaan tutkimustietoon ja tutkimuskirjallisuuteen.  
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7.2. Jatkotutkimustarpeet 

 

Koska tässä tutkimuksessa fyysisen kunnon ei havaittu vaikuttavan merkittävästi palvelusmo-

tivaatioon, tulisi tutkimuksen otantaa tulisi kasvattaa siten, että selviää, oliko kyseessä paikal-

linen ilmiö vai jotain muuta. Kysely voitaisiin helposti laajentaa koskemaan yhden joukko-

osaston kaikkia perusyksiköitä. Näin saataisiin kattavampaa tietoa varusmiesten tavoiteorien-

taatioista ja siitä, miten fyysinen kunto niihin vaikuttaa. Lisäksi tulisi pohtia, muokataanko 

palveluksessa suoriutumisen avoimet kysymykset suljetuiksi, jolloin tulosten tarkastelu ja 

pohdinta olisi johdonmukaisempaa. Tutkimuksesta olisi myös järkevä tehdä pitkittäistutki-

mus. Tämä mahdollistaisi varusmiesten motivaatioon ja fyysisen kunnon muutoksien seuraa-

misen. Lisäksi voitaisiin tutkia sitä, vaikuttaako palveluksen alussa mitattu motivaatio fyysi-

sen kunnon kasvuun palveluksen aikana. Tutkimukseen olisi mahdollista sisällyttää myös 

fyysisen kunnon vaikutus oppimiseen. Tapahtuuko oppimista eri tavalla, jos fyysinen kunto 

muuttuu palveluksen aikana. Fyysisen kunnon, palvelusmotivaation ja palveluksessa suoriu-

tumisen tutkimista voisi myös laajentaa varusmiehistä reserviläisiin, kadetteihin ja kantahen-

kilökuntaan kuuluviin.  

Esitettävät jatkotutkimustarpeet ovat: 

1. Laajempi otanta, esimerkiksi yhden joukko-osaston kaikki perusyksiköt, jolla 

selvitetään, onko tämän tutkimuksen tulokset paikallinen ilmiö vai osa kokonaisuutta. 

2. Pitkittäistutkimus, jolla selvitetään vaikuttaako palveluksen alussa todettu moti-

vaatio fyysisen kunnon nousuun tai laskuun, ja muuttuuko motivaatio palveluksen ai-

kana. 

3. Tutkimuksen kohdejoukon laajentaminen koskemaan reserviläisiä, kadetteja ja 

kantahenkilökuntaan kuuluvia. 
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Miten fyysinen kunto vaikuttaa varusmiehen 
palvelusmotivaatioon ja palveluksessa suoriutumiseen. 

Sami Räisälän Pro Gradu -tutkielman kysely 

 Pakolliset kentät merkitään asteriskilla (*) ja ne tulee täyttää lomakkeen viimeistelemiseksi. 

 

 

 

 

1. Ikä vuosina * 

18-21 

22-25 

26 tai enemmän 
 

 

 

2. Sukupuoli * 

Mies 

Nainen 
 

 

 

3. Palvelustehtäväsi * 

Kokelas 

Ryhmänjohtaja  
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Aliupseerioppilas 

Miehistö 

 
 

 

4. Opiskelen omatoimisesti, jotta oppisin uusia asioita 

varusmiespalveluksen aikana. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA 

B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 
 
 

 

5. Minulle tärkeä tavoite on menestyä palveluksessani hyvin. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA 

B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 
 
 

 

6. Minulle tärkeä tavoite varusmiespalveluksessani on menestyä 

paremmin kuin palvelustoverini. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA
 

 

 

 

 

 

 



78 

 

LIITE 1 (3/9) 
B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 
 
 

 

7. Yritän välttää tilanteita, joissa saatan vaikuttaa kyvyttömältä tai 

tyhmältä. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA 

B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 
 
 

 

8. Minulle on tärkeää, että saan aikaan hyviä tuloksia 

palvelustehtävissäni. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA 

B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA
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G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 
 
 

 

9. Olen erityisen tyytyväinen, jos minun ei tarvitse tehdä liikaa töitä 

suoriutuakseni varusmiespalveluksestani. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA 

B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 
 
 

 

10. Se tuntuu hyvältä, jos onnistun näyttämään palvelustovereilleni 

olevani kyvykäs. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA 

B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 
 
 

 

11. Minulle tärkeä tavoite on oppia koulutuksessa mahdollisimman 

paljon. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA
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B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 
 
 

 

12. Tavoitteeni on menestyä palvelusaikanani hyvin. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA 

B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 
 
 

 

13. Yritän välttää tilanteita, joissa voi epäonnistua tai tehdä virheitä. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA 

B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA
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14. Yritän selvitä varusmiespalveluksestani mahdollisimman vähällä 

työllä. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA 

B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 
 
 

 

15. Minulle tärkeää on se, että muut pitävät minua kyvykkäänä ja 

osaavana. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA 

B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 

 
 

 

16. Minulle on tärkeää, etten epäonnistu palvelustovereideni nähden. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA 

B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ
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E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 
 
 

 

17. Pyrin tekemään vain pakolliset palvelukseeni liittyvät asiat, enkä 

yhtään enempää. * 

A = EI PIDÄ OLLENKAAN PAIKKANSA 

B = PITÄÄ HYVIN VÄHÄN PAIKKANSA 

C = PITÄÄ VÄHÄN PAIKKANSA 

D = SILTÄ VÄLILTÄ 

E = PITÄÄ HYVIN PAIKKANSA 

F = PITÄÄ LÄHES TÄYSIN PAIKKANSA 

G = PITÄÄ TÄYSIN PAIKKANSA 

 
 

 

FYYSINEN KUNTO: (ilmoita edellinen saavutettu tulos Puolustusvoimien kuntotesteissä) 
 

 

18. COOPER: edellinen saavutettu tulos metreinä: *

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

LIITE 1 (8/9) 

19. Punnerrukset: kuinka monta toistoa minuutissa: * 
 

 
 
 
 

 

 

20. Istumaannousu: kuinka monto toistoa minuutissa: * 
 
 

 
 
 
 

 

21. Vauhditon pituus: tulos senttimetreissä (cm): * 
 
 
 

 
 
 

 
Seuraavat kysymykset koskevat palveluksessa suoriutumista. 

 

Palveluksessa suoriutumisella tarkoitetaan muun muassa sitä, miten: 

- pärjäät omassa palvelustehtävässäsi 

- jaksat suorittaa päivän palvelustehtävät 

- jaksat ja selviydyt koko viikon rasituksesta 

- miten hyvin saat asioita aikaiseksi palveluksessa 

22. Koetko, että fyysinen kuntosi on vaikuttanut palveluksessa 

suoriutumiseesi? Jos, niin miten? *
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23. Mihin erityisesti fyysinen kunto mielestäsi vaikuttaa, kun ajatellaan 

palveluksessa suoriutumista? * 
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