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Isältä pojalle ja takaisin

- Mitä on maanpuolustustahto eri sukupolvilla? Miten saada selville
taustalla olevia merkityksiä ja käsityksiä?

- Sotakokemuksien loitontuminen, asevelvollisuus ja
maanpuolustustahto?

- Tutkimuskysymykset:
- Miten asevelvollisuuteen suhtaudutaan rauhan aikana eri vuosikymmeninä ja miten

velvollisuuden suorittaminen jäsentyy osaksi elämäntarinaa?
- Miten sotasukupolven perintö jäsentyy maanpuolustukseen liittyvässä puheessa?

Miten ja mihin maanpuolustustahto kiinnittyy nuorilla, joilla ei ole konkreettista
yhteyttä sotasukupolveen?

- Miten 2000-luvun nuori ymmärtää maanpuolustustahdon ja miten se jäsennetään
osaksi elämänkulkua ja asevelvollisuutta?
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Maanpuolustustahto

- Klassinen maanpuolustustahtokysymys: Jos Suomeen hyökätään, niin
olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa
tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?

- Mitä kysytään? Mistä vastaukset kertovat ja toisaalta eivät kerro?

- Tutkimuksessa maanpuolustustahtoa ja sen muutoksia on tarkasteltu
laajasti ottaen huomioon kulttuurinen, sosiaalinen ja historiallinen
konteksti

- Ylisukupolvisten suhteiden huomioiminen
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Muistitietotutkimus

Kollektiivinen
ja

kulttuurinen
muisti

Lähiyhteisöt,
perhe

Yhteiskunta

Instituutiot
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Aineistot
Miesten omaelämäkerrat (N=87)

• Asevelvollisuus rauhan aikana

Ylisukupolvinen haastatteluaineisto (N=49)
• Avoin haastattelukutsu verkossa, lumipallomenetelmä

Varusmiesten ylläpitämät blogit (N=22)
• Varusmiespalveluksen aikana aktiivisesti päivittyneet blogit

Tutkimusaineisto Ei mainintaa Ei käynyt
1939-1952 55 11 3
1953-1969 32 8 7
Yhteensä 87 19 10

Armeija Siviilipalvelus Muut
Isät 19 2 1
Pojat/tyttäret 17 8 2
Yhteensä 36 10 3

Miehet Naiset
2007-2010 2 4
2011-2015 8 8
Yhteensä 10 12
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Alustavat tulokset ja niiden arviointi

• Ylisukupolvinen maanpuolustustahto?
• Jatkumot ja katkokset
• Suhde sotiin
• Suhtautuminen asevelvollisuuteen
• Vaihtuvat sukupolvet, samat tarinat?

• Hiljainen, ajoittain lähes äänetön tieto kotona

• Klassinen maanpuolustustahtokysymys
• Vastaaminen harvoin yksiselitteistä, kyselytutkimus yksinkertaistaa monitahoisen

ilmiön (ks. myös. Liisa Myyry 2009)
• ”Kyllä, mutta..”, ”Ei, mutta…”, ”Kyllä, jos…”, ”Ei, jos...”

Tulosten arviointi:
• Aineiston rajautuminen ja rajoitukset
• Laadullisten aineistojen yleistettävyys
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Hyödynnettävyys ja jatkokäyttö

• Käsitys siitä, mitä maanpuolustustahto merkitsee eri sukupolville
merkittävää maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi ja
kohottamiseksi

• Maanpuolustustahtomittarin jatkokehittäminen
• Mahdollisuus jäsentää sekä varusmiespalvelukseen että

maanpuolustustahtoon liittyviä muutoksia viimeisten
vuosikymmenien aikana

• Mahdollisuus hahmottaa tulevia maanpuolustukseen ja
varusmiespalvelukseen liittyviä muutosskenaarioita



8

Kiitos!

Lisätietoja:

Vastaava tutkija, dosentti Mikko Salasuo
mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi

Tutkija, yliopistonlehtori Anni Ojajärvi
anni.ojajarvi@uta.fi

Tutkija Tiia Laukkanen
tiia.laukkanen@nuorisotutkimus.fi
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