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Helsingin yliopisto 

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 

Käyttäytymistieteiden laitos 

Kati Kivistö 

 

 

”En mä oikein tiennyt, mihin olin hakeutumassa. Kaikesta on kuitenkin selvitty ja 

vaikeudet voitettu. Paljon olis kerrottavaa siitä, mitä oon oppinut.” 

 

Rauhanturvaajien kuvauksia rauhanturvatehtävään hakeutumisesta, rauhanturva-

työn merkityksestä sekä kohdatuista haasteista rekrytoinnissa ja koulutuksessa 

huomioitavaksi 

 

Tiivistelmä 

 

Suomalaisten panos Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan on ollut 

historiallisesti tarkasteltuna merkittävä. Kuudenkymmenen vuoden aikana hankittu 

kansallinen rauhanturvatoiminnan osaaminen on kansainvälisesti tunnustettua. Suomalainen 

rauhanturvatoiminta perustuu vapaaehtoisten siviilihenkilöiden halukkuuteen toimia 

rauhanturvatehtävässä. Tutkimukseni tavoitteena on rauhanturvaajien näkemysten esille 

nostaminen sekä uuden tiedon lisääminen rauhanturvaajaksi hakeutumiseen, 

rauhanturvakoulutukseen ja -työhön liittyen.   

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten rauhanturvaajien rauhanturvaajaksi 

hakeutumista, rauhanturvatyölle annettuja merkityksiä sekä rauhanturvaajien tärkeäksi 

kuvaamia koulutuksen sisältöalueita kohdattujen haasteiden kautta.  Tutkimuksen filosofi-

sena lähestymistapana on realistinen konstruktivismi. Tutkimustehtäviin vastaten pyrin 

muodostamaan kuvan suomalaisten rauhanturvaajien rauhanturvatyöhön lähtemisen 

perusteluista sekä rauhanturvatyölle annetuista merkityksistä ja haasteelliseksi koetuista 

asioista rauhanturvaajien koulutuksen sisältöalueiden kehittämiseksi. 

  Tutkimusaineisto on rakentunut kolmenkymmenen rauhanturvaajan 

narraatioista. Aineisto on kerätty haastatellen UNIFIL -operaatiossa palvelleita 

rauhanturvaajia kaksi kertaa heidän palvelusvuotensa aikana. Aineiston analyysi suoritettiin 

laadullista sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimus osoitti rauhanturvaajaksi hakeutumiselle 

olevan useita syitä. Rauhanturvaajien hakeutumista kuvaavasta kerronnasta on tässä 

tutkimuksessa muodostettu kolme tyyppitarinaa. Rauhanturvaoperaatioiden onnistumisen 

perusedellytyksenä ovat rauhanturvatyön luonteen mahdollisimman hyvin hahmottavat ja 

psyykkisesti hyvinvoivat rauhanturvaajat, mihin on tärkeää kiinnittää huomiota jo 

rekrytointiprosessista lähtien. Rauhanturvaajien palveluskokemusten laatu näkyy 

rauhanturvaturvatyön erilaisina merkityksinä rauhanturvaajien kuvauksissa. Rauhanturvaajat 
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kuvasivat myös kohtaamiaan arjen haasteita sekä niiden huomioimisen merkitystä 

rauhanturvaajien koulutuksen sisältöalueissa. 

  Tutkimus avaa uusia näkökulmia suomalaisten rauhanturvaajien 

rauhanturvatyöhön lähtemisen perusteluista sekä rauhanturvatyölle annetuista merkityksistä. 

Tutkimus osoitti rauhanturvaajien kohtaavan monia haasteita pyrkiessään toimimaan 

rauhanturvaoperaation tavoitteiden mukaisesti. Haasteelliseksi koettuja asioita on 

mahdollista ainakin osittain ennakoida käsittelemällä niitä rauhanturvaajien koulutuksessa. 

Lisää tutkimusta tarvitaan kuitenkin rauhanturvaajien kokemuksista rauhanturvaajana 

toimimiseen liittyvistä ilmiöistä kriisinhallinta- ja rauhanturvaorganisaatioiden toiminnan 

kehittämiseksi. 
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”I did not know, where I was going to go. I have survived and won the difficulties. I 

would have a lot to tell about that, what I have learned.” 

 

Peacekeepers descriptions of becoming a peacekeeper, the significance of peacekeep-

ing, and the challenges and key areas of focus in training for the advancement of re-

cruitment and training 

 

Abstract 

 

 The Finnish input in the UN peacekeeping operations has been historically significant. 

Finland’s knowhow obtained during 60 years of participation in peacekeeping operations is 

internationally renowned. The Finnish participation in the operations is based on the will-

ingness of volunteering civilians taking part in the peacekeeping activities. The aim of the 

present study is to provide information to be used in the recruitment of peacekeepers, as 

reference for those seeking to engage in peacekeeping, and for the advancement of training 

for peacekeepers. 

 The thesis addresses how Finnish citizens get involved with peacekeeping, the signif-

icance given to working as a peacekeeper, and the key areas of focus as seen through the 

challenges of peacekeeper training. The thesis approaches its subject via realistic construc-

tivism. The assignment was to form a conclusion regarding the motivation for becoming a 

peacekeeper, the significance attached to working as a peacekeeper, and the key challenges 

in peacekeeper training to be used in developing the process. 

 The material used in the thesis is built using the narratives of 30 peacekeepers. The 

source of the material is interviews conducted twice during the service year of each inter-

viewee taking part in the UNIFIL operation. The material has been analysed using qualitative 

content analysis. The study reveals several motivational reasons for becoming a peace-

keeper. In the results of this study is created three type stories of peacekeepers narratives of 

becoming a peacekeeper. The basis of successful peacekeeping operations is the availability 

of peacekeepers who have as realistic view as possible of the nature of peacekeeping work, 

and who are psychologically steady. This is crucial to note already during the process of 

recruitment. The nature of the peacekeepers’ individual experiences in the operations is re-

flected as different meanings given to working as a peacekeeper. The interviewees also com-

mented on the everyday challenges of being a peacekeeper and the importance of recogniz-

ing those aspects of the job in peacekeeper training in order to enable as high possibilities of 

completing the job as possible.  
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 The study reveals new perspectives into the motivation, professional significance and 

training of Finnish peacekeepers. The study shows that peacekeepers face many challenges 

in the process of aiming to complete their work according to the goals of the peacekeeping 

operation. It is at least partially possible to address the issues recognized as challening al-

ready during the process of peacekeeper training. Further studies related to the experiences 

of peacekeepers are required in order to develop the actions of organizations working in 

crisis management and peacekeeping.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: crisis management, peacekeeping, qualitative content analysis, type narratives, 

recruiting, training 
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Kiitokset 

 

Tutustuessani vuonna 1994 intohimoisesti rauhanturvaajaksi haluavaan henkilöön, ajattelin, 

että tuossa työssä täytyy olla jotain erityistä. Tuosta rauhanturvatyöstä unelmoivasta 

henkilöstä tuli puolisoni, jonka vuoksi olen nyt tässä: rauhanturvatyötä tutkivana tutkijana. 

Olen saanut kokea yhteisen matkamme varrella henkilökohtaisesti kaksi 

rauhanturvaoperaatiota puolison näkökulmasta. Ensimmäisestä rauhanturva-operaatiosta oli 

tulla unelmien vuosi Makedoniassa, mutta konfliktiolosuhteille tyypillisesti toiveet 

kariutuivat Kosovossa alkaneeseen sotaan ja Makedoniassa olevan rauhanturvaoperaation 

lakkauttamiseen. Puolisoni rauhanturvatyön jatkuessa Kosovon operaatiossa, koin myös 

kotiin jäävien omaisten koko tunnekirjon, mikä on auttanut minua ymmärtämään 

tutkimukseni informanttien kuvauksia heidän rauhanturvatyön arjestaan ja siitä kokemusten 

ja tunteiden variaatiosta, jota vuosi rauhanturvaajana antaa.  

 Ilman Puolustusvoimien, Yhdistyneiden kansakuntien sekä tutkimukseeni 

osallistuneiden rauhanturvaajien kanssa tehtyä yhteistyötä, tämän tutkimuksen tekeminen 

olisi ollut mahdotonta. Esitän kiitokseni Puolustusvoimille mahdollisuudesta tehdä tämä 

tutkimus siviilitutkijana ja saada kokea rauhanturvaoperaation arki Libanonissa 

tapahtuneiden haastatteluiden aikana. Erityiset kiitokseni esitän tähän tutkimukseen 

osallistuneille rauhanturvaajille, joiden avoimuus ja heittäytyminen tuntemattoman tutkijan 

haastateltavaksi yllätti minut suuresti. Ilman teitä, tutkimukseni informantit, tätä työtä ei 

olisi. Kokemustenne kautta tulevien rauhanturvaajien on mahdollista saada tietoa 

rauhanturvatehtävään hakeutumisensa tueksi. Tahdon lausua myös kiitokseni kaikille niille 

rauhanturvaajille, jotka ovat osaltaan osallistuneet paremman huomisen rakentamiseen 

konfliktialueilla.  

 Olen ollut onnekas saadessani ohjaajakseni edesmenneen dosentti Marja 

Martikaisen sekä dosentti Ilse Erikssonin Helsingin yliopistosta. Marjan tulen muistamaan 

hänen kannustavasta ja lämpimästi perhe-elämääni suhtautuvasta otteestaan. Marjan 

ansiosta uskalsin ottaa kaikki poikani vauvavuosina mukaan seminaareihimme oppimaan 

uutta äidin sylissä. Matkani Ilsen kanssa on ollut pitkä. Kiitos Ilsen innostavan 

elämäkertaseminaarin, minuun syttyi ikuinen palo ihmisten elämänpolkuja kohtaan. Ilsen 

ohjauksessa on ollut turvallista olla sekä maisteri- että jatko-opiskelijana. Tahdon myös 

kiittää professori Sari Lindblom-Ylännettä ja professori Hannele Niemeä työni loppuvaiheen 

tuesta. Erityiset kiitokseni tahdon osoittaa tutkimukseni esitarkastajille: sotilaspedagogiikan 

professori Juha Mäkiselle ja dosentti Vesa Nissiselle, joiden arvokkaat kommentit auttoivat 
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tämän työn loppuun saattamisessa. Ennen esitarkastusprosessia en olisi voinut uskoa, että 

vielä sen kautta löydän uusia näkökulmia työhöni. Tahdon siis vilpittömästi kiittää 

asiantuntevista kommenteista työhöni liittyen. Lisäksi esitän kiitokseni työni 

kielentarkastajalle, FM Kaisa Rosenbergille. 

 Jatko-opiskelijatovereitani Kati Komulaista, Marjatta Keloa, Tiina Autiota, 

Marita Vänskää, Eevastiina Gjerstadia sekä Sarianna Reinikaista kiitän opettavaisista 

keskusteluista ja sparrauksesta. Matka kanssanne on kehittänyt minua sekä tutkijana että 

ihmisenä ja merkinnyt minulle paljon. Erityisesti tahdon kiittää Katia, joka viime vuodet on 

jaksanut lukea, arvioida ja tukea minua työssäni. Sinun valoisa persoonasi toi auringon 

synkimpiinkin väsymyksen hetkiin. Kiitän myös nykyistä työpariani Aino Weissenfeltiä 

siitä, että työn, opintojen ja perhe-elämän keskellä olen voinut luottaa osaamiseesi ja 

ammattitaitoosi saattaa yhteisten projektiemme käytännön asiat kuntoon hyvässä hengessä. 

 Äidilleni Ritva Kivelälle ja siskolleni Tiina Kivelälle esitän kiitokset mukana 

elämisestä, arjen avusta ja odotetuista vierailuista, jotka ovat olleet korvaamattomia 

ruuhkavuosien kiireisimpinä hetkinä. Ystäviäni ja heidän lapsiaan tahdon kiittää siitä, että 

he ovat rikastuttaneet arkeamme niin monin tavoin. Erityisen onnellinen olen pienistä 

kummipojistamme, joiden valloittavat persoonat ovat tuoneet minulle monia ilon hetkiä. 

 Kiitän puolisoani Risto Kivistöä, joka on koko tutkimusprosessini ajan 

toiminut ajatusteni peilaajana kommentoiden ja pohtien työstäni nousseita kysymyksiä. 

Erityisesti kiitän siitä, että tapasi jakaa perheemme arjen ilot ja surut sekä lastemme hoito ja 

kasvatus on antanut minulle mahdollisuuden kehittää itseäni opiskellen työni ja lapsiperheen 

arjen ohessa. Lapsiani Ronya, Tinoa ja Rikua kiitän siitä, että olette tehneet elämästäni 

ikimuistoisen matkan. Tämä matka perheemme kanssa on minulle tärkein ja siksi myös 

tutkimustyöni on edennyt pienin askelin. Halusin jakaa kanssanne päivien hetket ja jatkaa 

tutkijan työtäni teidän painaessanne pienet päänne tyynyyn.   

 Omistan työni perheelleni, joka on kaikki nämä vuodet jaksanut kannustaa 

minua eteenpäin ja ymmärtänyt työn ohessa opiskelun asettamia vaatimuksia. Toivon, että 

rakas isäni ja appivanhempani, jotka menehtyivät valitettavasti kovin nuorina, näkevät sieltä 

jostain, että polkuni tämän työn osalta on tullut matkansa päähän. Tämä ilo olisi ollut ihana 

jakaa. 

 

Nurmijärvellä 15.2.2016,  

Kati Kivistö 



11 

Sisällys 

 
1 JOHDANTO ................................................................................................................. 16 

2 RAUHANTURVAAMINEN OSANA SUOMALAISTA ULKO- JA 
TURVALLISUUSPOLITIIKKAA ................................................................................. 20 

2.1 Yhdistyneiden kansakuntien rooli rauhanturvaoperaatioiden koordinoijana ............ 20 

2.2 Geneven sopimus ja kansainvälistä humanitaarista toimintaa määrittelevä 
lainsäädäntö ..................................................................................................................... 22 

2.3 Kriisinhallintaan liittyvä käsitteistö ja toiminta ........................................................ 24 

2.4 Suomen osallistuminen kriisinhallintaan ja rauhanturvaoperaatioihin ...................... 32 

3 SOTILASPEDAGOGINEN VIITEKEHYS JA TOIMINTAKYVYN ........................ 35 

KEHITTÄMINEN ........................................................................................................... 35 

3.1 Sotilaspedagoginen viitekehysmalli .......................................................................... 35 

3.2 Toimintakyvyn käsite kriisinhallinnan kontekstissa ................................................. 38 

3.3 Johtaminen ja osaamisen kehittäminen toimintakyvyn kehittämisen edellytyksinä . 41 

4 RAUHANTURVAAJAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ: KRIISINHALLINTAA JA 
KONFLIKTEJA .............................................................................................................. 45 

4.1 ”Asepalveluskertomukset” – kuvauksia nykyajan tyypillisimmästä sotilaallisesta 
toimintaympäristöstä ....................................................................................................... 45 

4.2 Sotatilanteessa työskentelyä kuvaavat kertomukset .................................................. 49 

4.3 Rauhanturvatyötä ja rauhanturvaajia kuvaavia tutkimuksia ...................................... 52 

4.4 Rauhanturvatyön positiiviset ja kuormittavat kokemukset ....................................... 56 

5 RAUHANTURVAAJIEN KOULUTUS JA RAUHANTURVAAJANA 
TYÖSKENTELY ............................................................................................................ 62 

5.1 Vapaaehtoisena maailman konfliktipesäkkeisiin: rauhanturvaajaksi valikoitumisen 
prosessi ja kriteerit ........................................................................................................... 62 

5.2 Rauhanturvatyössä edellytettävä asiantuntijuus ja osaaminen .................................. 66 

5.3 Suomalaisten rauhanturvaajien koulutus ................................................................... 71 

5.4 Rauhanturvaajana työskentely UNIFIL-operaatiossa ja siihen liittyvät riskit ........... 76 

6 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT ......................... 79 

6.1 Tutkimuksen filosofiset ja metodologiset lähtökohdat .............................................. 79 

6.2 Tutkimustehtävät ....................................................................................................... 86 

7 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSA ........................................................................ 88 

7.1 Tutkimusluvan hankkiminen ..................................................................................... 90 

7.2 Tutkimuksen informantit ........................................................................................... 92 

7.3 Kerronnallinen ja temaattinen haastattelu ................................................................. 93 

7.4 Laadullinen sisällönanalyysi...................................................................................... 97 

8 TUTKIMUKSEN TULOKSET .................................................................................. 103 

8.1 Rauhanturvaajaksi hakeutumisen tyyppikertomukset ............................................. 103 



12 

8.2 Rauhanturvatyölle annetut merkitykset ................................................................... 115 

8.3 Rauhanturvatyön arjen haasteet ja tärkeäksi kuvatut koulutuksen sisältöalueet ..... 119 

9  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET .............................................................. 141 

9.1 Rauhanturvaajaksi hakeutumisen perusteluiden tunnistaminen .............................. 141 

9.2 Tietoisuuden lisääminen rauhanturvatyölle annetuista merkityksistä ..................... 145 

9.3 Rauhanturvatyön haasteiden ja tärkeäksi kuvattujen koulutuksen sisältöalueiden 
huomioiminen ................................................................................................................ 147 

10 TUTKIMUKSEN LAADUN ARVIOINTIA ........................................................... 155 

10.1 Eettiset näkökohdat ............................................................................................... 155 

10.2 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua ............................................................... 162 

11 POHDINTA .............................................................................................................. 169 

11.1 Näkökulmia rauhanturvaajien rekrytoinnin ja koulutuksen kehittämiseksi .......... 169 

11.2 Jatkotutkimuksen aiheet ........................................................................................ 174 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 177 

LIITTEET ...................................................................................................................... 203 

Liite 1. Rauhanturvaajien koulutuksen pääsisältökohdat .............................................. 203 

Liite 2. Tutkimuslupa ............................................................................................... 204 

Liite 3. Kirje kohderyhmälle .................................................................................... 206 

Liite 4. Taustatietoja koskeva yhteenvetotaulukko .................................................. 207 

Liite 5. Elämäkerta- ja teemahaastatteluiden aihealueet .......................................... 208 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luettelo taulukoista 

 

Taulukko 1: Rauhanturvaajilta edellytettävä asiantuntemus ja osaaminen  69-70 

Taulukko 2. Tutkimustehtävät, aineisto ja analysointiprosessi   98 

Taulukko 3. Esimerkki induktiivisella otteella tehdystä aineiston analyysista  100 

Taulukko 4. ’Sankariuden’ tyyppitarinan rakentuminen ja rauhanturvaajaksi  

lähtemisen perustelut     104-105 

Taulukko 5. ’Oikean ajoituksen’ tyyppitarinan rakentuminen    108-109 

Taulukko 6. ’Taloudellisten kannustimien’ tyyppitarinan rakentuminen  112 

Taulukko 7. Rauhanturvatyön merkitykset -kategorian yhteiset piirteet  115-116 

Taulukko 8. Rauhanturvatyön haasteet     120-122 

Taulukko 9. Rauhanturvatyön haasteet ja tärkeäksi kuvatut koulutuksen  

sisältöalueet      139-140 

Taulukko 10. Rauhanturvaajaksi hakeutumisen tyyppitarinat   143 

Taulukko 11. Rauhanturvaajien rekrytointi ja koulutuksen olemassa olevat  

pääsisältöalueet suhteessa tämän tutkimuksen informanttien  

tärkeäksi kuvaamiin koulutuksen sisältöalueisiin    151-153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



Luettelo kuvioista 

 

Kuvio 1. Konfliktien kehittyminen ja kriisinhallintaan liittyvä toiminta  

Sireniä (2015), Ylitaloa, Penttistä, Henrikssonia & Jukaraista (2009) ja  

Anttilaa (2012) mukaellen     25 

Kuvio 2. Sotilaspedagogiikan suhde muihin tieteisiin sekä rauhanturvaamiseen  

Halosta (2007, 14) mukaillen     37 

Kuvio 3. Hermeneuttinen sotilaspedagoginen viitekehys (Mäkinen 2009, 117)  43 

Kuvio 4. Rauhanturvatyön positiiviset ja kuormittavat kokemukset   59 

Kuvio 5. Rauhanturvaajaksi hakeutumisen syyt    65 

Kuvio 6. Rauhanturvaajien rekrytoinnin ja koulutuksen sykli   74 

Kuvio 7. Tutkimusprosessin vaiheet     89 

Kuvio 8. Haastatteluiden ajoitus rauhanturvaajan palvelusvuoden aikana  95 

Kuvio 9. Väärien lähtösyiden vaikutuksen huomioiminen hakeutumismotivaation  

selvittämisessä valmistavan ja/tai peruskoulutuksen aikana   130 

Kuvio 10. Sodanomaisessa toimintaympäristössä työskentelyn perusedellytysten  

huomioiminen ja siihen liittyvät työskentelyn valmiudet   131 

Kuvio 11. Rauhanturvaajien kompetenssit ja rauhanturvaajalta edellytettävä  

asiantuntijuus      133 

Kuvio 12. Toimintakulttuurien erojen huomioiminen rauhanturvaoperaatioiden  

johtamista koskevan koulutuksen sisältöalueissa    134 

Kuvio 13. Kulttuuristen tapojen osaamattomuuden haaste rauhanturvatyön  

monikulttuuristen elementtien kehittämisessä    136 

Kuvio 14. Konfliktialueella elämisen haasteet ja niiden huomioiminen  

koulutuksessa      137 

Kuvio 15. Rauhanturvaajien kohtaamien haasteiden huomioiminen koulutuksen  

sisältöalueissa      148 

     

 

 

 

14 



15 

 

Lyhenneluettelo  

 

AU  Afrikan unioni 

EU   Euroopan unioni 

ETYJ  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö 

IHL  International Humanitarian Law 

NATO   North Atlantic Treaty Organisation 

UNIFIL  United Nations Interim Force in Lebanon 

YK  Yhdistyneet kansakunnat 

 

Suorissa lainauksissa käytettyjä lyhenteitä ja termejä 

 

lana  apaattisuus, masennus 

rotaatio   joukko rauhanturvaajia, jotka palvelevat määräajan  

  rauhanturvatehtävissä; rotaatiovaihdon aikana osa 

  rauhanturvaajista kotiutuu ja uusi rotaatio saapuu paikalle 

pose   position, asemapaikka 

mandaatti   toimeksianto, kriisinhallinnan ja rauhanturvatoiminnan 

  yhteydessä YK:n antama valtuus valvoa jotakin valtiota / 

  valtioita tai aluetta / alueita 

messi  ravintolan tyyppinen paikka, jossa rauhanturvaajat voivat 

  viettää iltaa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



16 

1 JOHDANTO  
 

Suomalaisten panos Yhdistyneiden kansakuntien (YK) rauhanturvaamistoiminnassa on ollut 

merkittävä. Kuudenkymmenen vuoden aikana saavutettu suomalainen rauhanturvaamis-

osaaminen on kansainvälisesti tunnustettua, ja saatuja kokemuksia pyritään hyödyntämään 

tämän päivän kriisinhallintakykyä kehitettäessä. Tutkimuksessani tarkastelen rauhanturva-

toiminnan viitekehystä ja rauhanturvatoimintaa osana kansainvälistä kriisinhallintatyötä 

sekä sotilaspedagogista viitekehystä. Rauhanturvaaminen on kansainvälistä toimintaa, jota 

säätelevät useat eri kansainvälisen tason normit ja sopimukset. Tutkimukseni aluksi tarkas-

telen rauhanturvaamista osana suomalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä YK:n koor-

dinoimana toimintana. Lisäksi määrittelen kriisinhallintaan liittyviä käsitteitä sekä Suomen 

roolia rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa. Tämän jälkeen kuvaan sotilaspedagogista 

viitekehystä, toimintakyvyn kehittämisen käsitettä sekä edellä mainittujen käsitteiden suh-

detta rauhanturvatoimintaan ja rauhanturvaajien osaamisen johtamiseen. Tutkimukseni vii-

meisinä teoreettisina taustalukuina käsittelen rauhanturvaajien toimintaympäristöä, koulu-

tusta sekä rauhanturvaajana työskentelyä soveltaen sotilaspedagogista ja konstruktivistista 

lähestymistapaa (Halonen 2007, 14, 116–120; Toiskallio & Mäkinen 2009; Mäkinen 2010a; 

Mäkinen 2010b). Tutkimukseni teoreettista viitekehystä kuvaavien lukujen jälkeen käsitte-

len tutkimukseni filosofisia ja metodologisia lähtökohtia sekä määrittelen tutkimustehtävät. 

Empiirisessä osassa esittelen tutkimusprosessini kulun, tutkimukseni informantit sekä ai-

neiston hankintaan liittyvät ratkaisut. Tämän jälkeen siirryn käsittelemään tutkimukseni tu-

loksia, yhteenvetoa ja johtopäätöksiä. Päätän tutkimusraporttini tutkimuksen laadun arvioin-

tiin, pohdintaan sekä tutkimusprosessini matkan varrella esiin nousseisiin jatkotutkimuseh-

dotuksiin. 

 

Rauhanturvaaminen sijoittuu kansainvälisen kriisinhallintatyön, erityisesti sotilaallisen krii-

sinhallinnan, alaisuuteen, ja sen voidaan sanoa muodostuneen tärkeäksi osaksi Suomen 

ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomen valtio on osallistunut vuodesta 1956 alkaen ei-soti-

laallisia pakotetoimia käyttäviin YK:n rauhanturvaamisoperaatioihin joko antamalla jouk-

koja ja tarkkailijoita YK:n käyttöön, rahoittamalla näitä operaatioita tai molemmin edellä 

mainituin tavoin. YK:n operaatioiden lisäksi Suomi on osallistunut vuosien saatossa myös 

Pohjois-Atlantin liiton (NATO = North Atlantic Treaty Organisation) ja Euroopan unionin 

(EU) toimeenpanemiin rauhanturvaoperaatioihin. (Yrjölä 2004, 13; Limnéll 2009). Tähän 

mennessä noin neljäkymmentätuhatta kansalaistamme on vapaaehtoisesti työskennellyt eri 
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puolilla maailmaa toimeenpannuissa rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa. Osa rau-

hanturvaajista on työskennellyt useassa eri operaatiossa, sillä suomalaisten rauhanturvaajien 

operaatioihin osallistumiseen liittyviä tehtävälähtöjä on yhteensä yli viisikymmentätuhatta 

(Puolustusvoimat 2012). Osa rauhanturvaajista näyttää kokevan työn niin mielekkääksi, että 

hakeutuu rauhanturvatehtäviin useita kertoja. 

 

Kriisinhallintaan liittyvää kansainvälistä tutkimustietoa on saatavilla hyvin ulko- ja turvalli-

suuspolitiikan, konfliktintutkimuksen sekä joukko-osastojen operationaalisen toiminnan nä-

kökulmasta (esim. Limnéll 2009; United Nations 2011; United Nations 2012).  Sen sijaan 

rauhanturvaajien kokemuksia rauhanturvatyöstä on tutkittu melko vähän, ja olemassa oleva 

tutkimus on selkeästi painottunut rauhanturvatyön kuormittaviin tekijöihin sekä stressinhal-

lintaan (ks. esim. Johansson & Larsson 2008; Isosomppi & Leskinen 2011; Leskinen ym. 

2011). Tämän tutkimuksen syntyyn ovat vaikuttaneet henkilökohtaiset kokemukseni: seu-

rattuani puolisoni rauhanturvatehtäviin johtanutta prosessia ja käytyäni lukuisia mielenkiin-

toisia keskusteluja rauhanturvaajayhteisöissä, ilmiöön liittyvät erityispiirteet alkoivat vai-

kuttaa yhä kiehtovammilta. Perehdyttyäni noin vuoden rauhanturvaamiseen liittyviin ilmi-

öihin sain YK:lta ja Puolustusministeriöltä luvan lähteä Libanonin UNIFIL-rauhanturvaope-

raation (UNIFIL = United Nations Interim Force in Lebanon) alueelle tutustumaan suoma-

laisten rauhanturvaajien arkeen.  

 

Tutkimukseni mielenkiinnon kohteena on alusta alkaen ollut rauhanturvaajaksi lähtemisen 

perustelut sekä rauhanturvatyötä määrittelevät kuvaukset. Tutkimuksellani tavoittelen rau-

hanturvaajien näkemysten esille nostamista sekä uuden tiedon lisäämistä rauhanturvaajaksi 

hakeutumisesta, rauhanturvakoulutuksesta ja -työstä. Rauhanturvaajilta saatua palautetietoa 

on mahdollista hyödyntää rekrytointiprosessin ja koulutuksen palvelevuuden kehittämi-

sessä. Siten tutkimukseni voidaan katsoa olevan poikkitieteellinen: sen kohde sijoittuu sota-

tieteille tyypilliseen ympäristöön, mutta tutkittava ilmiö käsittelee käyttäytymistieteelle omi-

naisia seikkoja kuten yksilön elämänkulkua, eräänlaista ammattiin hakeutumista ja siinä sel-

viämistä sekä koulutuksen riittävyyttä ja kehittämistä. Avatakseni esiymmärrystäni tutki-

mukseni kohteena olevasta ilmiöstä, oletin, että yksi merkittävistä nuorten miesten rauhan-

turvaajaksi lähdön syistä voisi olla mahdollisuus päästä työskentelemään ulkomailla. Lisäksi 

oletin, että rauhanturvaajaksi hakeutumisen houkuttelevuutta lisäävä tekijä olisi ulkomaan-

palveluksen mahdollistamien verovapaiden etujen hyödyntäminen. Tutkimusprosessini ai-
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kana esiymmärrykseeni liittyvät oletukset saivat osin tukea, mutta rauhanturvaajien haastat-

telut osoittivat, että hakeutumista kuvaavat syyt ovat erityisesti henkilökohtaiseen elämän-

vaiheeseen liittyviä. Esiymmärrykseni rauhanturvaajien työssään kohtaamista ilmiöistä sai-

vat sen sijaan täysin uuden tarkastelunäkökulman rauhanturvaajien kuvaamien arjen haas-

teiden kautta.  

 

Tutkimukseni lähestymistapana on ollut realistinen konstruktivismi (Heikkinen, Huttunen, 

Niglas & Tynjälä 2005, 343–344). Tutkimustehtävieni kautta tarkastelen rauhanturvatyötä 

rauhanturvaajaksi hakeutumisesta rauhanturvatehtävässä työskentelyn loppuvaiheeseen 

saakka. Ensimmäisenä tutkimustehtävänäni käsittelen rauhanturvaajien elämäkertanarratii-

veista esiin nousseita perusteluita rauhanturvaajaksi hakeutumisesta. Rauhanturvaajaksi ha-

keutumista kuvaavasta kerronnasta rakentui kolme hakeutumista selittävää tyyppitarinaa. 

Toisena tutkimustehtävänäni tarkastelen rauhanturvaajien rauhanturvatyölle antamia henki-

lökohtaisia merkityksiä. Kolmantena tutkimustehtävänäni kuvaan rauhanturvaajien työssään 

kohtaamia arjen haasteita sekä heidän tärkeäksi kokemiaan rauhanturvakoulutuksen sisältö-

alueita. Tutkimusaineisto on rakentunut kolmenkymmenen suomalaisen rauhanturvaajan 

haastatteluaineistosta. Esiymmärrykseni haastattelijan roolista määrittelin siten, että haastat-

telijan rooli on kysyjän, tiedon kerääjän rooli ja haastateltavan rooli vastaajan, tiedon antajan 

rooli (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 161–168, Ruusuvuori & Tiittula 2005, 22–

23). Haastattelut muodostuivat vuorovaikutuksellisiksi tutkijan ja haastateltavien vuoropu-

heluiksi. Tutkimukseni aineiston analysoin laadullista sisällönanalyysia käyttäen (Pietilä 

1973; Kyngäs & Vanhanen 1999; Eskola & Suoranta 2000; Tuomi & Sarajärvi 2004; Elo & 

Kyngäs 2008; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010).  

 

Jokainen rauhanturvaoperaatio on ainutlaatuinen: konfliktin luonne edellyttää rauhanturvaa-

jia rekrytoivalta organisaatiolta operaatiokohtaista henkilöstön rekrytointia. Rauhanturvaa-

jana työskentelyn perusedellytyksinä pidetään riittävän hyvää fyysistä kuntoa, hyvää tervey-

dentilaa sekä tehtävän edellyttämää ammattitaitoa (Puolustusvoimat 2013). Rekrytointipro-

sessia valmisteltaessa tulisi kyetä määrittelemään potentiaalisten rauhanturvaajien kompe-

tensseja ja rauhanturvatehtävien edellyttämää asiantuntemusta. Myös rauhanturvaajaksi läh-

temistä pohtivilla kansalaisilla tulisi olla mahdollisimman paljon informaatiota oman lähtö-

ratkaisunsa tekemiseksi, sillä rauhanturvatyön olosuhteet asettavat omat vaatimuksensa teh-

tävästä selviytymiseksi. (Ks. Ylitalo, Penttinen, Henriksson & Jukarainen 2009, 25–26; 
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Kerkkänen & Henriksson 2010, 19.) Rauhanturvaajan tehtävään sitoutuminen perustuu va-

paaehtoisuuteen. Median kautta ajoittain esiin tulevat rauhanturvaajien työ- ja asuinoloihin 

liittyvät ongelmat osoittavat, että sopeutuminen konfliktialueella elämiseen ei ole itsestään-

selvyys – kuten ei myöskään kotiinpaluu. Rauhanturvaajien psyykkinen jaksaminen sekä 

operaatioissa tapahtuneet loukkaantumiset ovat olleet säännöllisesti esillä tiedotusvälineissä. 

Viime vuosien aikana rauhanturvaajien psyykkiseen hyvinvointiin onkin alettu kiinnittää 

entistä enemmän huomiota sekä rauhanturvaoperaation aikana että kotiinpaluun yhteydessä 

(Leskinen 2011; Leskinen, Isosomppi, Sinkko, Nyman & Laukkala 2011; Holma 2011; Iso-

somppi & Leskinen 2011; Hario 2013). Hyvinvointitekijöihin on tärkeää kiinnittää huomiota 

rekrytointi- ja koulutusprosessin alusta alkaen, koska rauhanturvaoperaatioiden onnistumi-

sen perusedellytyksenä on psyykkisesti ja fyysisesti hyvinvoivat rauhanturvaajat. 

 

Tutkimuksen tulosten kannalta on mielenkiintoista, että 2000-luvun alkuvuosina Etelä-Li-

banonista kotiutettu suomalainen rauhanturvapataljoona koetaan jälleen tarpeelliseksi. Alu-

eella ilmenneiden uusien levottomuuksien myötä Suomi on sitoutunut jälleen UNIFIL-ope-

raatioon ja lähettänyt rauhanturvaajia operaation tueksi. Tilanne kuvaa hyvin niin sanottujen 

hauraiden valtioiden ja köyhien maiden kylmän sodan jälkeiselle ajalle tyypillistä konflikti-

kierrettä, jossa sota, konfliktit ja vakaammat olot vaihtelevat. Kansainvälinen yhteisö on 

pyrkinyt rakentamaan erilaisiin konflikteihin vastaavia kriisinhallinnan ja rauhanrakentami-

sen malleja pysyvän rauhan aikaansaamiseksi (Stepanova 2008). Jotta rauhanturvaoperaati-

oista saataisiin mahdollisimman tehokkaita ja vaikuttavia, tarvitaan lisää informaatiota toi-

minnan kehittämiseksi (ks. Anttila 2012). Kriisinhallintaan liittyvän koulutuksen kehittämi-

sen tarkastelu sai entistä suuremman merkityksen Puolustusvoimien uutisoidessa NATO:n 

pyytäneen Suomea selvittämään maailmanlaajuisen kriisinhallintakoulutuksen koordinoin-

tia (Turun Sanomat 11.4.2013). Pyrittäessä kehittämään suomalaista kriisinhallinta- ja rau-

hanturvaosaamista, on tärkeää, että rauhanturvaoperaation toiminnan kehittämisen lisäksi 

osattaisiin hyödyntää rauhanturvaajien palveluskokemusten kautta kertynyttä asiantunti-

juutta niin tulevien rauhanturvaajien rekrytoinnissa, työn haltuunottoon liittyvissä toimenpi-

teissä kuin kotiutumiseen liittyvissä kysymyksissä.   
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2 RAUHANTURVAAMINEN OSANA SUOMALAISTA ULKO- JA TUR-

VALLISUUSPOLITIIKKAA 
 

Tässä luvussa kuvaan YK:n roolia maailmanlaajuisiin konflikteihin puuttumaan oikeutet-

tuna tahona sekä kriisinhallintatoimintojen koordinoijana. Lisäksi käsittelen rauhanturvatoi-

minnan kannalta olennaisimpia normeja ja sopimuksia, kriisinhallintaan liittyviä toiminta-

muotoja ja käsitteistöä sekä Suomen valtion osallistumista kriisinhallinta- ja rauhanturva-

operaatioihin. Rauhanturvaamista voidaan pitää osana kansainvälistä, kokonaisvaltaista krii-

sinhallintatoimintaa sekä yhtenä suomalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintamuo-

tona. 

2.1 Yhdistyneiden kansakuntien rooli rauhanturvaoperaatioiden koordinoijana  
 

Yhdistyneillä kansakunnilla1 (YK) on merkittävä rooli kansainvälisten rauhanturvaoperaa-

tioiden koordinoijana. Kriisinhallinta, konfliktien purkaminen ja rauhanturvaaminen ovat 

globaaleja ilmiöitä, joita YK:n lisäksi organisoidaan Pohjois-Atlantin liiton (NATO), Eu-

roopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) sekä Euroopan unionin (EU) toimesta. 

Viime vuosina kriisinhallintyöhön ovat osallistuneet myös uudet, alueelliset toimijat kuten 

Arabiliitto ja Afrikan unioni sekä islamististen maiden yhteistyöjärjestöt (Piiparinen 2012a, 

6–7). Merkittävä osa kansainvälistä, globaalia kriisinhallintaa ovat eri valtioiden tekemät 

kansainväliset sopimukset. YK:ta ja erityisesti sen alaista turvallisuusneuvostoa pidetään 

                                                 
1 YK on maailman eri valtioiden yhteistyöjärjestö. YK perustettiin 26.7.1945 kansainvälisellä sopimuksella, 

joka tunnetaan nimellä YK:n peruskirja (United Nations 1945). Järjestön perustamisen tavoitteena oli luoda 

maailma, jossa ihmiset kykenisivät elämään tasavertaisina ja voimaan hyvin ilman pelkoa väkivallan ja sodan 

uhkasta. YK:n peruskirjassa on määritelty järjestön toiminnan tavoitteet, keskeiset toimielimet ja 

päätöksenteon tavat. Peruskirjan (I luku, I artikla) mukaan YK:lla on neljä päätavoitetta, joista jokainen liittyy 

rauhanturvatoiminnan perustehtäviin. Lyhyesti kiteytettynä YK:n toiminnan tavoitteeksi on määritelty 1) 

kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä pyrkimys selvittää rauhanomaisesti kansainväliset 

riidat ja tilanteet, jotka saattaisivat aiheuttaa rauhan rikkoutumisen; 2) eri kansakuntien rauhanomaisten 

suhteiden kehittäminen sekä kansojen tasa-arvoisten oikeuksien ja niiden itsemääräämisoikeuden periaatteen 

kunnioittamisen edistäminen; 3) kansainvälisen yhteistyön aikaansaaminen taloudellisten, sosiaalisten, 

sivistyksellisten ja humanitaaristen ongelmien ratkaisemiseksi sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisen 

edistämiseksi ja 4) kansainvälisenä keskuksena toimiminen, jotta eri valtioiden toimet näiden yhteisten 

päämäärien saavuttamiseksi voitaisiin saavuttaa. (United Nations 1945, luku 1: artikla 1). YK:n peruskirjassa 

asetetut päämäärät ovat osoittautuneet ajattomiksi ja yleismaailmallisiksi. Ne ohjaavat YK:n toimintaa 

edelleen.   
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kuitenkin globaaleista kriisinhallintaoperaatioista päättävänä elimenä, joka päätöksillään voi 

antaa mandaatin (oikeutuksen) eri tahoille puuttua kansainvälisiin konflikteihin. YK:n man-

daatin oikeuttamana on perustettu 71 rauhanturvaoperaatiota, joista osa on kestänyt lähes 

koko YK:n toimintahistorian ajan. (United Nations 2015a.)  Vuonna 2015 YK:n mandaatin 

oikeuttamana toimi 16 rauhanturvaoperaatiota, joissa työskenteli yli 125 000 henkilöä (Uni-

ted Nations 2015b).  Rauhanturvaoperaatioilla on pyritty rauhoittamaan ja selkiyttämään 

kansainvälisiä konflikteja. Myös tähän tutkimukseen liittyvän United Nations Interim Force 

in Lebanon (UNIFIL) -rauhanturvaoperaation mandaatin on antanut Yhdistyneet kansakun-

nat. YK:n peruskirjan turvin rauhanturvaoperaatiossa työskentelevät rauhanturvaajat toimi-

vat kansainvälisten sopimusten mukaisesti Etelä-Libanonissa pyrkien palauttamaan toimi-

alueelle rauhanomaisen ilmapiirin sekä parantamaan paikallisen väestön olosuhteita. 

 

YK:n peruskirjan oikeuttamiksi toiminta-alueiksi on määritelty työskentely 1) maailman 

rauhan ja turvallisuuden puolesta; 2) taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi ja 

köyhyyden poistamiseksi; 3) tasaveroisten ihmisoikeuksien saavuttamiseksi ja kansainväli-

sen ihmisoikeuksia käsittelevän normiston luomiseksi; 4) humanitaarisen toiminnan, kon-

fliktien, ja luonnonkatastrofien uhrien elinolosuhteiden kehittämiseksi sekä 5) kansainväli-

sen oikeuden ja lainsäädännön kehittämiseksi (United Nations 1945, luku 1: artikla 2). 

Vaikka YK:n perustamisen jälkeiset seitsemänkymmentä vuotta ovat osoittaneet, että yh-

teiskunnan kehittyessä globaalit konfliktit muuttavat muotoaan, peruskirjan toiminta-alueet 

antavat edelleen oikeutuksen puuttua kansainvälisiin konflikteihin. Tarkasteltaessa YK:n pe-

rustamisen yhteydessä määriteltyjä peruskirjan toiminta-alueita ja tuolloin käytössä ollutta 

rauhanturvaamisen käsitettä voidaan todeta, että edellä mainitut peruskirjan toiminta-alueet 

kattavat nykykäsityksen mukaisen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan toimialan, johon rau-

hanturvaaminen sijoittuu. 

 

YK:n peruskirjan allekirjoittaneet jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ratkaisemaan mahdolliset 

valtioiden väliset erimielisyydet rauhanomaisesti ja välttämään voimankäyttöä tai sillä uh-

kaamista. YK:n toiminnan tavoitteena on konfliktien ennalta ehkäiseminen. Konfliktien eh-

käisyssä keinoina käytetään diplomatiaa, rauhanturvatoimintaa, aseista riisumista sekä jois-

sain tilanteissa niin sanottujen sanktioiden tai pakotteiden käyttöä. YK toimii konfliktien 

jälkeisissä tilanteissa muun muassa rauhanturva- ja ihmisoikeustyötä tehden, lähettäen vaa-

litarkkailijoita, kehittäen demokratiaa ja oikeusjärjestelmiä, tarkkaillen poliittista tilannetta 
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sekä pyrkien lisäämään kansalaisyhteiskunnan kehittymisen mahdollisuuksia. (United Nati-

ons 1945, luku 7: artiklat 39–51.) Yksi keskeisimmistä YK:n saavutuksista on kansainväli-

sen, erityisesti ihmisoikeuksia turvaavan, lainsäädännön rakentaminen. YK:n Ihmisoikeuk-

sien yleismaailmallinen julistus (The Universal Declaration of Human Rights) määrittelee 

kaikille ihmisille kuuluviksi perusoikeuksiksi muun muassa oikeuden elämään, vapauteen ja 

kansallisuuteen sekä ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauden (United Nations 1948). 

 

2.2 Geneven sopimus ja kansainvälistä humanitaarista toimintaa määrittelevä 

lainsäädäntö 
 

Kansainvälisten toimijoiden työskentely konfliktialueella ja rauhanturvaoperaatioissa perus-

tuu Geneven sopimuksen sisältöön ja kansainvälistä humanitaarista toimintaa määrittele-

vään lainsäädäntöön. Konfliktien rauhoittaminen edellyttää kansainvälisiltä yhteisöiltä 

laaja-alaisia toimia sekä kriisinhallinnan että muun humanitaarisen toiminnan osalta. YK:n 

myöntämät mandaatit ovat rauhanturvaoperaatioiden perustamisen edellytys. Geneven sopi-

mus ja sen lisäpöytäkirjat (Valtiosopimus 8/1955a; Valtiosopimus 8/1955b), Haagin sopi-

mus (ks. Valtiosopimus 11/1924) sekä kansainväliset humanitaarista toimintaa määrittelevät 

normit antavat lainsäädännöllisen tuen kansainvälisten sota- ja konfliktialueilla toimivien 

organisaatioiden toiminnan turvaamiseksi ja siviiliväestön olosuhteiden parantamiseksi (Ro-

gers 2008). Geneven sopimusten tarkoituksena on suojella henkilöitä, jotka eivät osallistu 

taisteluihin. Sopimukset suojaavat siten sodan uhreja, haavoittuneita ja sairastuneita soti-

laita, sotavankeja sekä siviiliväestöä. (Valtiosopimus 8/1955a; Valtiosopimus 8/1955b.) Ge-

neven sopimusten lisäksi valtiot ovat allekirjoittaneet muita humanitaarista oikeutta säätele-

viä sopimuksia. Sopimukset painottavat kansainvälisistä humanitaarista apua tuottavista jär-

jestöistä erityisesti Punaisen Ristin ja sen organisoiman toiminnan edellytysten turvaamista. 

Sopimusten turvin Punaisen Ristin organisoimien avustusjoukkojen katsotaan olevan oikeu-

tettuja toimimaan konfliktialueen väestön hyväksi huolimatta siitä, ovatko he loukkaantu-

neita sotilaita vai luonnonkatastrofien tai sodan uhreiksi joutuneita kansalaisia. (Internati-

onal Committee of the Red Cross 2009.) Lisäksi Haagin sopimus (Valtiosopimus 11/1924) 

käsittelee laillisia ja laittomia sodan käynnin tapoja, kulttuuriomaisuuden suojelua aseelli-

sissa selkkauksissa sekä yksityisoikeudellista kansainvälistä lainsäädäntöä. Haagin sopi-

muksen keskeisimpänä tavoitteena on vakiinnuttaa kansainvälisen sopimuksen avulla ”ne 

oikeuden ja kohtuuden periaatteet, joiden pohjalle valtioiden turvallisuus ja kansojen me-

nestys rakentuu” (Valtiosopimus 11/1924).  
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Geneven sopimukset sekä Haagin sopimus muodostavat osan niin sanottua kansainvälistä 

humanitaarista oikeutta (International Humanitarian Law). Kansainvälinen humanitaarinen 

oikeus sääntelee sodan käymiseen liittyviä tekijöitä, sodassa tapahtuvaa voimankäyttöä ja 

käytettäviä menetelmiä sekä sodankäynnin kohteita. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus 

koskee vain jo alkaneita sotia ja konflikteja, ja se jakaantuu valtioiden välisten sotien oi-

keussääntöihin sekä valtion sisäisen sodan oikeussääntöihin. Kansainvälinen humanitaari-

nen oikeus on yksi sotatilanteeseen ajautuneiden valtioiden tai yhteisöjen perusperiaatteista, 

jota voidaan käyttää konfliktien purkamisessa. Humanitaarisen oikeuden peruslähtökohtana 

on kuitenkin vastapuolen tunnustaminen omaksi yhteisöksi. (International Committee of the 

Red Cross 2004.) 

 

Kansainvälisten toimijoiden yhteisenä tavoitteena on helpottaa konfliktialueiden väestön tai 

luonnonkatastrofien uhrien olosuhteita tilanteen vaatimalla tavalla. Eri maiden tai organi-

saatioiden lähettämä henkilöstö: sotilaallisen- ja siviilikriisinhallinnan henkilöstö mukaan 

lukien rauhanturvaajat, avustustyöntekijät, sosiaalityöntekijät, terveydenhuollon ammattilai-

set sekä esimerkiksi ruokahuoltoa turvaavat tahot toimivat kansainvälisten humanitaarista 

toimintaa säätelevien sopimusten ja lainsäädännön alaisuudessa. Sotatilanteessa sekä aseel-

listen konfliktien yhteydessä niin rauhanturvaoperaatioiden kuin muiden kansainvälistä 

avustustyötä tekevien toimijoiden työntekijöiden katsotaan olevan riippumattomia ja puolu-

eettomia toimijoita. Siten kansainvälisen humanitaarisen toiminnan lähtökohtana pidetään 

koskemattomuutta sekä riittävän turvallisia olosuhteita paikallisen väestön olosuhteiden ko-

hentamiseksi. (Valtiosopimus 11/1924; Valtiosopimus 8/1955a; Valtiosopimus 8/1955b; ks. 

Rogers 2008.) Kansainväliset sopimukset eivät kuitenkaan ole kyenneet estämään ihmishen-

kien menetyksiä. YK:n palveluksessa on kuollut noin 3400 rauhanturvaajaa, jotka edustivat 

yli 120 kansallisuutta. Menehtyneistä rauhanturvaajista neljäkymmentäviisi on ollut kansal-

lisuudeltaan suomalaisia, ja kuolemantapaukset ovat tapahtuneet kahdeksan eri rauhantur-

vaoperaation aikana useista eri syistä. (United Nations 2016.) 
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2.3 Kriisinhallintaan liittyvä käsitteistö ja toiminta 
 

Kriisinhallinta voidaan määritellä konfliktien ratkaisuun pyrkiväksi toiminnaksi. Kriisinhal-

linnan käsitteet kuvaavat kansainvälisen yhteisön tuottamaa toimintaa, jolla pyritään vaikut-

tamaan konflikteihin tai sotaan tai ehkäisemään sotatilanteen syntymistä. Kriisinhallintaan 

liittyvien toimintamuotojen tavoitetilana on konfliktien rauhoittaminen ja rauhanomaisten 

olosuhteiden luominen. Rauha on juridisesti ja kulttuurisesti huomattavasti vaikeammin 

määriteltävä käsite kuin sen vastamääritelmä sota. Rauhan yksiselitteisimpänä määritelmänä 

voidaan pitää sodan puuttumista. Tosin viime vuosina on keskusteltu myös sodan määritte-

lyn haasteellisuudesta. (Raitasalo & Sipilä 2004; Isosomppi & Leskinen 2011, 10.) Sipilä 

(2013, 68-70) kuvailee sodan käsitteen moninaisuutta sekä valtiokeskeisenä että oikeudelli-

sena käsitteenä. Sodan käsite ohjaa ajattelua väkivaltaan ja sen laajamittaiseen käyttöön sekä 

lainsäädäntöön ja oikeuksiin. Toisaalta uudet sodankäynnin muodot kuten aseelliset konflik-

tit, informaatiosota ja kybersota laajentavat sodan käsitettä. Sipilän (2013, 68) mukaan län-

simaiset sotakäsitykset ovat hyvin valtiokeskeisiä. Sota nähdään valtioiden toimena ja sotaan 

liittyvät käsitteet ovat valtiokeskeisiä, kuten sisällissodista puhuttaessa. Useissa tapauksissa 

syntyy kuitenkin määrittelyongelmia ja sotien sijaan käytetään muita termejä kuten ’aseel-

lista konfliktia’. (Sipilä 2013, 69-70.) Käsitettä sota käytetään tyypillisimmin, kun aseellisen 

konfliktin seurauksena uhrien määrä ylittää tuhat henkilöä (Wallensteen 2011, 111–124).  

 

Kriisinhallintatyö perustuu globaalien tai alueellisten konfliktien olemassaoloon. Konfliktin 

määrittelen Sirenin (2005, 308) tavoin kahden osapuolen väliseksi aktuaaliseksi ristiriitati-

lanteeksi ja/tai kriisin sotilaallisesti kärjistyneeksi konfliktiksi. Määriteltäessä ristiriitatilan-

teita Siren (2005, 310–314) nimeää yläkäsitteeksi konfliktinhallinnan, joka jakaantuu kon-

fliktin estämiseen, kriisinhallintaan ja kriisin jälkeisiin toimiin. Konfliktin estämisen keinoja 

ovat ehkäisevä diplomatia (preventive diplomacy) ja sovittelu (mediation, peacemaking). 

Kriisinhallinnan Siren (emt.) määrittelee sotilaalliseksi kriisinhallinnaksi tai siviilikriisinhal-

linnaksi ja konfliktin jälkeisiksi toimiksi muun muassa rauhanrakentamisen muodossa. Kon-

fliktien hallinnan yleisiä tavoitteita ovat kansainvälinen turvallisuus, ihmisoikeuksien ja in-

himillisten elinolosuhteiden turvaaminen, kolmansien osapuolten taloudellisten ja poliittis-

ten intressien suojaaminen sekä konfliktien mahdollisesti aiheuttamien ympäristöongelmien 

ehkäisy. Mikäli konfliktit kärjistyvät mahdollisista kansainvälisen yhteisön ennaltaehkäise-

vistä toimenpiteistä huolimatta, kansainvälinen yhteisö voi joutua turvautumaan joko soti-

laallisiin tai siviilikriisinhallinnan konfliktinratkaisukeinoihin. Edellä mainittuja sotilaallisia 
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kriisinhallintakeinoja ovat kansainvälisen yhteisön toteuttama rauhaanpakottamisoperaatio 

(peace enforcement operation) tai kansainvälisen yhteisön (YK, ETYJ ja EU) mandaatilla 

aloitettava humanitaarinen interventio (humanitarian intervention), joka voi luonteeltaan 

olla aseellinen tai muutoin organisoitu, konfliktin rauhoittamiseen pyrkivä ulkopuolisten 

osapuolten väliintulo. Lisäksi sotilaallisen kriisinhallinnan alaisuuteen kuuluvat perinteiset 

molempien kriisien osapuolten suostumuksella aloitettavat rauhanturvaamisoperaatiot (pea-

cekeeping operation). (Ks. Sirén 2005, 310–315; Anttila 2012, 56–59.)  

 

Kriisinhallintaan liittyvän käsitteistön käyttöön on viime vuosina todettu liittyvän sekavuutta 

konfliktien monimuotoistuessa, jolloin yhdellä käsitteellä ei välttämättä ole pystytty kuvaa-

maan tiettyä kriisinhallinnan toimintamuotoa (Ylitalo, Penttinen, Henriksson & Jukarainen 

2009, 8). Konfliktien ratkaisussa käytettävä käsite ja toimintamuoto (esimerkiksi rauhantur-

vaaminen) kuvaa operaation kansainvälisiä toimivaltuuksia.  Siten on tärkeää, että käsitteis-

töä saataisiin selkiytettyä tulevaisuudessa. Jotta konfliktien luonne ja konfliktien rauhoitta-

miseen liittyvien toimintamuotojen kirjo hahmottuisivat paremmin, olen muodostanut tämän 

tutkimuksen kannalta olennaisimmista käsitteistä alla olevan kuvion (ks. kuvio 1: Konflik-

tien kehittyminen ja kriisinhallintaan liittyvä toiminta) käsitteiden välisten suhteiden sel-

keyttämiseksi.  

Kuvio 1. Konfliktien kehittyminen ja kriisinhallintaan liittyvä toiminta Sireniä (2015), Yli-

taloa, Penttistä, Henrikssonia & Jukaraista (2009) ja Anttilaa (2012) mukaellen 
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Kriisinhallintaa kuvaavassa yhteiskunnallisessa keskustelussa käytetään muun muassa kon-

fliktinratkaisun-, siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan-, rauhanturvaamisen- sekä rauhaan-

pakottamisen käsitteitä. Tutkimuksessani esiintyy sekä kriisinhallinnan että rauhanturvaa-

misen käsitteet. Kriisinhallinnan käsitteen määrittelen eräänlaiseksi sateenvarjokäsitteeksi: 

kriisinhallinta on osa yleisempää, maailmanlaajuista konfliktinhallintaa, joka voi sisältää 

sekä siviili- että sotilaallista kriisinhallintatoimintaa, humanitaarista avustustyötä, rauhan-

turvaamistoimintaa ja rauhaanpakottamista sekä laajennettua, strategista rauhanturvaamista 

(ks. Sirén 2005, 310). Lukiessani tutkimukseeni liittyvää kirjallisuutta totesin, että kriisin-

hallinnan käsitteestä olisi hyvä käyttää käsitettä kokonaisvaltainen kriisinhallinta kuvatta-

essa laajemmin eri kriisinhallintamuotoja yhdistävää toimintaa.  

 

Sotilaallisen kriisinhallinnan käsite sisältää sekä EU:n nopean toiminnan joukkojen toimin-

nan, rauhanturvaamisen että rauhaanpakottamisen. Sotilaallisen kriisinhallinnan keinoin ta-

voitellaan ensisijaisesti vakauden ja turvallisuuden palauttamista ja säilyttämistä kriisialu-

eella sekä edellytysten luomista yhteiskunnan muiden toimintojen käynnistämiseksi (Ulko-

asiainministeriö 2014a). Vaikka sotilaallinen kriisinhallinta on perinteisesti määritelty rau-

hanturvaamiseksi, sotilaallisen kriisinhallinnan käsite sisältää EU:n nopean toiminnan jou-

kot, joiden ylläpitämiseen myös Suomen valtio on sitoutunut. EU:n nopean toiminnan tais-

telujoukkoihin osallistumisen mahdollistamiseksi entistä rauhanturvalakia laajennettiin krii-

sinhallintalaiksi (Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta 211/2006, 1 §).  EU:n jäsenvaltiot 

ovat muodostaneet nopeaa toimintaa edellyttäviin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin niin 

sanottuja taisteluosastoja. Nopealla toiminnalla tarkoitetaan kykyä siirtyä kriisialueelle no-

peasti. EU:n taisteluosastot voivat toimia lyhytkestoisissa, mutta vaativissa kriisinhallinta-

operaatioissa esimerkiksi erityisesti YK:n rauhanturvaoperaatioita tukien. Taisteluosastojen 

myötä EU:lle ei luoda uusia tehtäviä, vaan niiden toiminta perustuu unionille määriteltyihin 

kriisinhallintatehtäviin (niin sanotut Petersbergin tehtävät). EU:n taisteluosastoihin osallis-

tuminen, kuten unionin kriisinhallintaoperaatioihin osallistuminen yleensäkin, on vapaaeh-

toista ja kullakin jäsenmaalla on oikeus päättää kansallisesti operaatioihin osallistumisesta. 

(Ulkoasiainministeriö 2014b.) 

 

Rauhanturvaaminen (peacekeeping tai truce-keeping) määritellään kevyesti aseistettujen 

rauhanturvajoukkojen tai sotilastarkkailijoiden lähettämiseksi konfliktialueelle. Toiminnan 
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tavoitteena on rauhoittaa tilanne konfliktin osapuolten välillä sekä estää ihmishenkien me-

netyksiä ja lievittää kansainväliselle turvallisuudelle mahdollisesti aiheutuvaa uhkaa. Lisäksi 

rauhanturvaaminen voi sisältää rauhansopimuksen noudattamisen tai esimerkiksi aseleposo-

pimusten valvomista. Tarkasteltaessa rauhanturvaamisen käsitettä suhteessa kriisinhallinnan 

käsitteistöön on merkittävää, että rauhanturvajoukkojen lähettäminen edellyttää konfliktin 

osapuolten suostumusta ja joukkojen voimankäyttö rajoittuu itsepuolustukseen. Perintei-

sessä rauhanturvaamisessa on kyse konfliktialueen elinolosuhteiden parantamisesta ja rau-

hanomaisten olosuhteiden ylläpidosta. (Schmidl 2000, 4–15; Sirén 2005, 310–315; ks. myös 

Isosomppi & Leskinen 2011, 11; Anttila 2012, 57.) Laajennetusta tai strategisesta rauhan-

turvaamisesta (wider tai strategic peacekeeping) puhutaan silloin, kun asevoimat, poliisi ja 

erilaiset siviiliryhmät auttavat sodan kokeneita konfliktin osapuolia mm. organisoimaan vaa-

leja, perustamaan toimivia hallintoja, asuttamaan uudelleen pakolaisia ja organisoimaan toi-

mivia poliisivoimia. Konfliktin taustalla on yleensä jonkin valtion sisäisten etnisten ryhmit-

tymien väliset ristiriidat. Tällöin valtion sisäisten olosuhteiden vakauttaminen on koettu eri-

tyisen haastavana ja pitkäkestoisena operaationa, joka vaatii kansainväliseltä yhteistyöltä 

pitkäjänteisyyttä. (Schmidl 2000, 4–15; Isosomppi & Leskinen 2011, 11.) 

 

Rauhaanpakottamisen käsitettä (peace enforcement) käytetään, kun kyse on sotilaallisesta 

voimankäytöstä ja/tai kriisinhallinnasta valtioiden välisten sotatoimien tai sisällissotien lo-

pettamiseksi. Tällöin kansainvälinen yhteisö on saattanut tehdä päätöksen lähettää sotilas-

joukot vieraan valtion alueelle ilman osapuolten suostumusta ja/tai antanut rauhanturvajou-

koille laajemmat oikeudet käyttää aseellista voimaa. Rauhaanpakottamisoperaatioiden tais-

telutilanteet ja voimankäyttö muistuttavat sissi- ja kapinallissotia. Toimintatapa asettaa 

myös siihen osallistuvien henkilöiden fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vaaralle alttiiksi. 

Siten YK pitää rauhaanpakottamismandaatin antamista hyvin harkinnanvaraisena kriisinhal-

lintakeinona. (Sirén 2005, 310–315; ks. myös Schmidl 2000, 4–15; Isosomppi & Leskinen 

2011, 11.) Tarkasteltaessa rauhaanpakottamisen käsitettä suhteessa humanitaarisiin inter-

ventioihin (humanitarian intervention) on nähtävissä käsitteiden sisältävän samankaltaisia 

ominaisuuksia muun muassa konfliktin keskeyttämiseen pyrkivänä väliintulona tai interven-

tiona ilman osapuolten suostumusta. Rauhaanpakottaminen ja humanitaariset interventiot 

ovat sotilaallisen kriisinhallinnan muotoja ja niitä voidaan pitää myös kansainvälisen yhtei-

sön poliittisena vallankäyttönä, mikä voi aiheuttaa negatiivisen asenteen konfliktin osapuo-

lille ja lisätä turvallisuusriskejä. Humanitaariset interventiot sisältävät yleensä rauhaanpa-
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kottamisenkaltaisen toimintamuodon. Tässä tutkimuksessa erotan rauhaanpakottamisen kä-

sitteen humanitaarisen intervention käsitteestä konfliktin osapuolten osalta: siinä missä rau-

haanpakottaminen liittyy yleensä kahden valtion väliseen konfliktiin, humanitaarisilla inter-

ventioilla pyritään usein vaikuttamaan valtioiden sisäisiin kriiseihin inhimillisen hädän hel-

pottamiseksi. (ks. Siren 2005, 310–315.) Kriisinhallinta-operaatioiden yhteydessä käytetään 

myös humanitaarisen avun käsitettä, joka sekoitetaan ajoittain humanitaarisen intervention 

käsitteeseen. Vaikka humanitaarisen avun käsite on muuttunut viime vuosikymmenien ai-

kana, sen katsotaan olevan ennen kaikkea vaarojen ehkäisemistä ja vähentämistä, avustus-

toimintaa, suojelua sekä katastrofin tai sodan jälkeistä jälleenrakentamista. Humanitaarinen 

apu on siten luonteeltaan avustustoimintaa, ei humanitaaristen interventioiden kaltaista 

(aseellista) väliintuloa (ETSK 2013,  REX/388). 

 

Osa kansainvälisistä kriisinhallintaoperaatioista sisältää sotilaallisen kriisinhallinnan lisäksi 

tai omana operatiivisena toimintanaan siviilikriisinhallintaan kuuluvia toimintamuotoja. 

Laissa siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) otetaan kantaa sivii-

likriisinhallinnan käsitteen laajuuteen ja monitahoisuuteen. Siviilikriisinhallinnan raja ja sen 

suhde sotilaalliseen kriisinhallintaan, humanitaariseen apuun ja kehitysyhteistyöhön on epä-

selvä, ja toiminnot ovat käytännössä osittain päällekkäisiä. Verrattuna sotilaalliseen kriisin-

hallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan siviilikriisinhallinta on nimensä mukaisesti koros-

tetusti siviiliorganisaation toimintaa, vaikka se usein toteutetaan sotilaallisen kriisinhallin-

nan kanssa samanaikaisesti ja vastaavissa olosuhteissa. (Laki siviilihenkilöstön osallistumi-

sesta kriisinhallintaan 1287/2004.) Kriisinhallintaan liittyvien rauhanturva- ja rauhaanpakot-

tamisoperaatioiden monitahoisuus aiheuttaa usein sen, että yksittäisessä operaatiossa voi 

olla samanaikaisesti olemassa ilmentymiä kaikista edellä mainituista toimintatavoista (Iso-

somppi & Leskinen 2011, 11).  

 

Kahden viime vuosikymmenen aikana globaalien konfliktien on todettu monimuotoistuvan 

ja tulevan entistä haasteellisemmiksi aseellisten konfliktien luonteesta johtuen (Jantunen & 

Kotilainen 2014, 76-77). Ihmisten aiheuttamat väkivaltaiset kriisit ovat aseiden ja aseellisten 

konfliktien määrää mittaavan Stockholm International Peace Research Instituten (SIPRI) 

mukaan vähentyneet, mutta konfliktien luonne on muuttunut vaativammaksi. Kahden val-

tion väliset konfliktit ovat vähentyneet, mutta sisällissotien määrä on konflikteissa kasvanut. 

Konfliktien luonteen muutos näkyy myös siviiliuhrien määrän räjähdysmäisenä kasvuna 

kylmän sodan päättymisen jälkeen. Siviiliuhrien todellisen määrän tilastointi on kuitenkin 
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ongelmallista, koska konfliktien osapuolten ilmoittama uhrien määrä voi vaihdella (Stepa-

nova 2008). Kriisien hallinta ja inhimillisempien olosuhteiden palauttaminen konfliktialu-

eelle vaatii kansainväliseltä yhteisöltä entistä laaja-alaisempaa osaamista (Wiharta 2008). 

Edellä mainittuun kansainvälisten konfliktien kehitykseen liittyen keskusteluun on noussut 

uusi kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan käsite.  

 

Kriisien ja konfliktien kompleksisuus edellyttää kriisinhallinnalta ja rauhanrakentamiselta 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa tunnistetaan eri toimijoiden (siviilikriisinhallinta, 

kehitysyhteistyö, sotilaallinen kriisinhallinta, humanitaarinen apu) velvollisuudet ja roolit 

sekä edistetään niiden välistä yhteistyötä. Monikansalliset organisaatiot kuten YK, NATO, 

EU ja Afrikan unioni (AU) sekä useat valtiot ovat alkaneet kehittää uusia tapoja lähestyä 

kriisinhallintaa kokonaisvaltaisemmin. Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan lähestymistavan 

käsitteelle (Comprehensive Approach, CA) ei toistaiseksi ole yksiselitteistä määritelmää. 

Käsitettä käytetään kuitenkin yhä enemmän, ja sitä voidaan pitää sateenvarjomaisena käsit-

teenä tai metodina, joka sisältää erilaisia toimintamuotoja. (Rintakoski & Autti 2008, 11–

12; Ylitalo, Penttinen, Henriksson & Jukarainen 2009, 11–20.)  

 

Kokonaisvaltainen kriisinhallinta on nousemassa merkittäväksi käsitteeksi ja toimintaa oh-

jaavaksi lähtökohdaksi, jota kohti useat kansainväliset yhteisöt ja tahot ovat pyrkimässä to-

dettuaan kansainvälisten konfliktien monimutkaistuvan ja edellyttävän uudenlaista osaa-

mista. Kansainvälisistä kriisinhallintatoimijoista YK:lla on toistaiseksi eniten kokemusta ko-

konaisvaltaisen lähestymistavan kehittämisestä ja käyttämisestä. YK on kehittänyt niin sa-

nottua Integrated Missions -konseptia rauhanturvaamisoperaatioissaan. Kokonaisvaltainen 

lähestymistapa toimii tällöin toimintaa ohjaavana strategisena lähtökohtana YK:n poliittis-

ten-, turvallisuus-, ihmisoikeus- ja humanitaaristen toimijoiden keskuudessa. Kokonaisval-

taisen kriisinhallinnan lähtökohtien toteutumisen edellytyksenä on, että eri toimijoilla on ja-

ettu näkemys YK:n strategisista tavoitteista, integroitu suunnittelu, yhteisesti hyväksytyt ai-

kataulut ja vastuut rauhanrakentamiseen vaadittujen tehtävien suorittamiselle sekä järjestel-

mät tarkkailun ja arvioimisen suorittamiseksi. Lähestymistapa sisältää oletuksen, että koko-

naisvaltaisella ja koordinoidulla toiminnalla on relevantimpi, tehokkaampi ja kestävämpi 

vaikutus rauhanprosessiin, kun kaikki kriisinhallintaan ja rauhanrakentamiseen osallistuvat 

toimijat ovat tietoisia yhteisistä strategisista tavoitteista sekä operatiivisen toiminnan vas-

tuualueista. (Rintakoski & Autti 2008, 11–12; Ylitalo, Penttinen, Henriksson & Jukarainen 

2009, 11–20.)   
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Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan tarve on havaittu myös Euroopan unionissa. EU on ke-

hittänyt johdonmukaisesti kriisinhallintakapasiteettiaan, joka rakentuu sotilaallisesta, po-

liisi- ja siviiliulottuvuudesta. Tämä näkyy muun muassa sotilaallisen ja siviilikriisinhallin-

nan henkilöstöresursseihin liittyvissä sekä institutionaalisten operaatioiden toteuttamiseen 

liittyvissä tavoitteissa. Lisäksi EU on kehittänyt siviili-sotilaskoordinaation toimintatapoja, 

joiden tavoitteena on tulevaisuudessa integroida kriisinhallintaa, kehitysyhteistyötä ja hu-

manitaarisia operaatioita. EU:n Headline Goal 2010 (European Council 2010) asetti jäsen-

maille vaatimuksen, jonka mukaan jäsenmaiden piti olla vuoteen 2010 mennessä kykeneviä 

nopeisiin ja täysin johdonmukaisiin toimenpiteisiin kriisinhallintaoperaatioiden osalta. Krii-

sinhallinnan asiantuntijuutta koskevissa tutkimuksissa kriisinhallinnan muutosten on todettu 

näkyvän jo kriisinhallintaoperaatiossa työskentelevien arjessa. (Rintakoski & Autti 2008, 

11–12; Ylitalo, Penttinen, Henriksson & Jukarainen 2009, 11–20.)  Pitkään kansainvälisissä 

rauhanturvaoperaatioissa toimineet tahot ovat konkreettisesti havainneet muutoksen: rau-

hanturvaoperaatioiden läsnäolosta on siirrytty muun muassa oikeusvaltioiden ja infrastruk-

tuurin rakentamiseen. Muutoksen katsotaan tehostavan toimintaa ja mahdollistavan parem-

man lopputuloksen sekä lisäävän kriisinhallintatehtävissä työskentelevien ammattitaitoon 

kohdistettuja vaatimuksia. Muutos edellyttää kaikilta toimijoilta kokonaisvaltaisen kriisin-

hallinnan käsitteen ymmärrystä sekä muiden konfliktien ratkaisuun liittyviin käsitteiden ja 

toimintamuotojen tuntemusta. Tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatiot ovat sotilaiden sekä 

siviilien yhteistoimintaa, unohtamatta kansainvälisten järjestöjen sekä paikallisten toimijoi-

den roolia. (Ylitalo, Penttinen, Henriksson & Jukarainen 2009, 11–20.) Inhimillisen turval-

lisuuden periaatteiden toteutuminen on kokonaisvaltaisuutta parhaimmillaan. Periaatteiden 

toteuttamisessa on uskallettava rikkoa perinteiseen kriisinhallintaan keskittyvän ajattelun ra-

jat ja nähtävä se, että konfliktien estoon, vakauttamiseen ja rauhaan pyrittäessä kokonaisval-

taisuuteen kuuluvat kriisinhallinnan lisäksi kehitysyhteistyön menetelmät, laajasti toteutettu 

rauhanrakentaminen ja sovittelutoiminta. (Kriisinhallintakeskus 2010, 13) 

 

Kansainvälisten konfliktien ratkaisu edellyttää uudenlaista ajattelua myös kriisinhallintahen-

kilöstön osaamisen kehittämisen osalta. Kokonaisvaltaiset kriisinhallintaoperaatiot merkit-

sevät sitä, että kriisinhallintatehtävässä työskentelevien on kyettävä asemoimaan itsensä 

suhteessa omaan operaatioonsa ja muihin kriisialueella oleviin kansainvälisiin toimijoihin. 

Ylitalon ym. (2009) tutkimuksen mukaan kokonaisvaltaisempaan kriisinhallintaan siirtymi-
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nen edellyttää entistä syvällisempää paneutumista rauhanturvaajien perehdytyskoulutuk-

seen, jossa kokonaisvaltaisuutta tulisi avata asiantuntijoiden tehtävänkuvien ja asemoinnin 

kautta. Jotta kokonaisvaltaisuus ja yhteistyö toisten toimijoiden kanssa toteutuisivat niin 

strategisella kuin operatiivisella tasolla, toiminnassa tarvitaan ensisijaisesti asennemuutosta 

ja koulutusta. Lisäksi tarvitaan uutta tutkimustietoa strategisen ja operatiivisen tason keski-

näisestä yhteistyöstä: operatiivisella tasolla kohdattuja haasteita tulisi kyetä identifioimaan 

sekä huomioimaan toimintaa kehitettäessä. Lisäksi olemassa oleva tieto tulisi saattaa strate-

giselle tasolle etenkin mandaatteja uudistettaessa tai uusia operaatioita suunniteltaessa. (Yli-

talo, Penttinen, Henriksson & Jukarainen 2009, 11–20.) Siten kokonaisvaltaisen kriisinhal-

linnan käsite on nykyajan konfliktien ratkaisua tavoittelevassa toiminnassa merkittävässä 

asemassa. Se toimii konfliktien ratkaisuun pyrkivien toimintatapojen sateenvarjokäsitteenä 

sekä strategisena ja operatiivisena lähtökohtana yhä useammassa kriisinhallintaoperaatiossa 

ja asettaa vaatimuksia myös kriisinhallintahenkilöstön asiantuntijuudelle ja koulutukselle. 

Tämän tutkimuksen informantit työskentelivät edellä mainittua perinteistä rauhanturvatoi-

mintaa suorittavan UNIFIL-operaation alaisuudessa. Operaatiolla on kuitenkin pitkä ja mo-

nivivahteinen historia, ja sen voidaan sanoa sisältävän useita kokonaisvaltaiselle kriisinhal-

linnalle ominaisia piirteitä, joihin rauhanturvaajien asiantuntijuuden tulisi kyetä vastaamaan.  
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2.4 Suomen osallistuminen kriisinhallintaan ja rauhanturvaoperaatioihin  
 

 

Suomen valtion osallistuminen rauhanturvaoperaatioihin on muuttunut viime vuosina2. Uu-

sien konfliktien luonteesta johtuen perinteinen rauhanturvaaminen ei aina ole enää riittävää. 

Vaikka Suomessa halutaan korostaa operaatioiden YK-mandaattia, osallistuminen YK:n 

operaatioihin on vähentynyt ja painopiste on siirtynyt NATO:n ja EU:n toimeenpanemiin 

kriisinhallintaoperaatioihin, joiden yksi toimintamuoto on rauhanturvaaminen (Peltoniemi 

2007; Ylitalo ym. 2009, 6–7; ks. Limnéll 2009). Tarkasteltaessa Suomen valtion osallistu-

mista erilaisiin kriisinhallinta- tai rauhanturvaoperaatioihin, YK-operaatiot hallitsevat edel-

leen lukumääräisesti osallistumistilastoja. Sen sijaan henkilöstömäärä on nykyisin kohden-

nettu siten, että valtaosa kriisinhallintatehtävien henkilöstöstä työskentelee NATO- ja EU-

johtoisten operaatioiden alaisuudessa. Kriisinhallintaan osallistumista perustellaan yhteis-

kunnallisessa keskustelussa sekä viranomaisten taholta yleensä humanitaarisilla syillä ja 

kansainvälisen turvallisuuden vahvistamisella. Operaatioiden valintaa ohjaa myös sotilaalli-

sen yhteensopivuuden lisääminen muiden länsimaiden kanssa. (Limnéll 2009.)  

 

Nykyajan kriisinhallintaoperaatiot saattavat sisältää perinteisestä rauhanturvaamisesta poik-

keavia toimintamuotoja ja jopa rauhaan pakottamista. Konfliktien luonteessa tapahtuneet 

muutokset ovat aiheuttaneet tarpeen suunnitella uudenlaisia, kokonaisvaltaisempaan kriisin-

hallintaan osallistuvia joukkoja (Ylitalo ym. 2009, 19–26). Tarve vastata muuttuneisiin maa-

ilmanlaajuisiin kriisinhallinnan vaatimuksiin aiheutti Suomessa lainsäädännöllisen uudis-

tuksen vuonna 2006. Tuolloin tarkasteltiin ja täsmennettiin suomalaisten osallistumista eri-

laisiin maailmanlaajuisiin konflikteihin osana kansainvälisiä yhteisöjä. Laki sotilaallisesta 

kriisinhallinnasta korvasi niin sanotun rauhanturvaamislain (514/1984). Lakiuudistuksen 

myötä ”Suomi voi osallistua Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston val-

tuuttamaan tai poikkeuksellisesti muuhun kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan, 

                                                 
2 Suomen valtio liittyi YK:n jäseneksi 14.12.1955 ja aloitti vuoden kuluttua ensimmäisten YK-valtioiden 

joukossa uuden ja tuntemattoman maailmanjärjestön toiminnan, rauhanturvaamisen (peace keeping). 

Kuudenkymmenen vuoden aikana saavutettu suomalainen rauhanturvaamis- ja kriisinhallintaosaaminen on 

kansainvälisesti tunnustettua, ja tuona aikana saatuja kokemuksia pyritään hyödyntämään tämän päivän 

kriisinhallintakykyä kehitettäessä. Tähän tutkimukseen liittyvän UNIFIL-rauhanturvaamisoperaation 

toimeenpanijana on ollut YK, mutta ratkaisun suomalaisten rauhanturvajoukkojen operaatioon osallistumisesta 

on tehnyt presidentti ja eduskunta.  
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jonka tarkoituksena on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen tai palautta-

minen taikka humanitaarisen avustustoiminnan tukeminen tai siviiliväestön suojaaminen 

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan (SopS 1/1956) päämäärät ja periaatteet sekä muut 

kansainvälisen oikeuden säännöt huomioon ottaen.” (Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta 

211/2006, 1 §.) Kriisinhallintaoperaatioiden toimeenpanijana voi olla YK, ETYJ, EU taikka 

muu kansainvälinen järjestö tai maaryhmä. Suomi voi poikkeustapauksissa osallistua myös 

muuhun kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Tällä poikkeussäännöllä mahdollis-

tetaan muun muassa Suomen osallistuminen EU:n taisteluosastojen toimintaan. Operaation 

luonne ja tehtävät harkitaan erikseen kutakin kansallista osallistumispäätöstä tehtäessä. Rat-

kaisun osallistumisesta tekevät tasavallan presidentti ja eduskunta. (Laki sotilaallisesta krii-

sinhallinnasta 211/2006.) 

 

Kriisinhallintaan liittyvän toiminnan sanotaan sisältävän kahdenlaisia motiiveja. Kriisinhal-

linnalla pyritään vaikuttamaan kohdealueen olosuhteisiin, ja se nähdään keinoksi auttaa (hy-

vän tekemisen motiivi). Toisaalta kriisinhallinta voi toimia hyödyllisenä välineenä kansal-

listen turvallisuuspoliittisten tavoitteiden vahvistamisessa (hyötymotiivi). Kriisinhallintaan 

kuuluvien rauhanturvaoperaatioiden tavoitteena on yleensä estää sodan alkaminen tai laaje-

neminen sekä tukea kohdealueen yhteiskunnallista vakautta (ks. Limnéll 2009.) Länsimai-

den ja kansainvälisen yhteisön toimintaa kohtaan osoitetaan myös kritiikkiä. Kritiikki kos-

kee kriisinhallintatoimijoiden tapaa pyrkiä siirtämään länsimaisten demokratioiden arvoja 

kehittyviin yhteiskuntiin konfliktinjälkeisen jälleenrakentamisen yhteydessä. Konfliktin 

osapuolia tulisi kuulla herkemmin, sillä osapuolten intressit saattavat poiketa perinteisestä 

länsimaisesta ajattelusta. Osapuolille saattaa olla tärkeämpää esimerkiksi tulla tunnustetuksi 

kuin taloudellinen hyvinvointi (ks. Junne & Verkoren 2005, 10).  

 

Instituutiot rakentuvat konfliktien jälkeen kolmen vaiheen kautta. Konfliktin jälkeen yhteis-

kunnassa vallitsee yleensä hätätila. Tämän jälkeen siirrytään kolmannen osapuolen valvo-

mana kohti yhteisen hallinnon ja väliaikaisten demokraattisten instituutioiden rakentamista. 

Konfliktin jälkeen vallan luovuttaminen paikallisille osapuolille tulisi tehdä asteittain, jotta 

paikalliselle väestölle ja sen eri ryhmittymille muodostuisi selkeä käsitys kehityksen suun-

nasta. Paikalliset instituutiot tarvitsevat jonkin verran aikaa konfliktien jälkeen kyetäkseen 

ottamaan vallan. Mikäli tahdotaan välttää uusien konfliktien syntyminen ja osallistuttaa pai-
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kallinen väestö rauhanomaisten olosuhteiden rakentamiseen, on tärkeää pitää kaikki poliit-

tiset, etniset ja sosiaaliset ryhmittymät tietoisena rauhanrakentamisen toimista. Kansainväli-

sen yhteisön toiminnan tulisi perustua paikallisen väestön osallistamiseen ja ulkopuolelta 

ohjattuun instituutioiden sekä konfliktin jälkeisen infrastruktuurin rakennusprosessiin. (Ks. 

Herrero 2005, 45–46, 56.) Konfliktin aikaiseen ja sen jälkeiseen infrastruktuurin jälleenra-

kentamiseen pyritään erityisesti siviilikriisinhallinnan toimijoiden avustamana. Siviilikrii-

sinhallinnan toiminnan organisoinnista vastaa Suomessa Kriisinhallintakeskus (Crisis Ma-

nagement Centre Finland) yhteistyössä Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen (Fin-

nish Defence Forces International Centre) kanssa (Ylitalo ym. 2009, 6–7). Kriisinhallinta-

keskus lähettää kouluttamiaan asiantuntijoita eri siviilikriisinhallintaoperaatioihin. Vaikka 

Kriisinhallintakeskuksen koulutukset painottavat siviilitoimintaa rauhanrakentamisessa, 

koulutuksiin osallistuvien keskuudesta rekrytoiduissa asiantuntijoissa on taustaltaan sotilaal-

lisissa kriisinhallintatehtävissä toimineita henkilöitä sekä edustajia koko rauhanrakentami-

sen alalta (Ylitalo ym. 2009, 6–7). Sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin lähtevien rauhan-

turvaajien koulutuksesta vastaa puolestaan Puolustusvoimien Porin prikaatin kriisinhallinta-

keskus Säkylässä ja Saaristomeren meripuolustusalue Turussa (Puolustusvoimat 2013). 

Koska Suomella on monia rooleja kansainvälisessä kriisinhallintatyössä sekä rauhanturva-

toiminnassa, ajoittain voi olla riskinä, että kriisinhallintatyöhön liittyvät toimintamuodot ja 

käsitteistö sekoittuvat yhteiskunnallisessa keskustelussa. Siten on tärkeää jatkaa keskustelua 

edellä mainitusta käsitteistöstä ja siihen liittyvästä toiminnasta. Uusien konfliktien luonne 

edellyttää myös konfliktien ratkaisuun osallistuvan henkilöstön asiantuntijuuden ja koulu-

tuksen sisältöalueiden uudelleen määrittelyä. 
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3 SOTILASPEDAGOGINEN VIITEKEHYS JA TOIMINTAKYVYN 

KEHITTÄMINEN 
 

Tässä luvussa kuvaan sotilaspedagogista viitekehystä ja toimintakyvyn käsitettä kriisinhal-

linnan kontekstissa, johon rauhanturvaaminen kuuluu. Sotilaspedagogista viitekehystä on 

sovellettu aiemmin Puolustusvoimien tuottaman koulutuksen kehittämisessä tarkasteltaessa 

erityisesti asepalvelukseen liittyvää koulutusjärjestelmää sekä sodan ajan toimintakyvyn ke-

hittämistä (Toiskallio 2000; Halonen 2007; Peltoniemi 2007; Mäkinen 2009; Kallioinen 

2010). Lisäksi käsittelen johtamisen merkitystä ja osaamisen kehittämistä toimintakyvyn ke-

hittämisen edellytyksinä. Tarkasteltaessa kriisinhallintaan liittyvää toimintakykyä osaami-

sen kehittämisen näkökulmasta, voidaan esittää kysymys, miten rauhan ajan toimintaympä-

ristössä pystytään kouluttamaan mahdollisimman toimintakykyisiä ja sodanomaisissa olo-

suhteissa selviäviä yksilöitä ja joukkoja (Halonen 2007, 11, 22). Rauhanturvaoperaatiot si-

joittuvat konfliktiolosuhteisiin, jolloin rauhanturvaajat saattavat joutua aseellisten yhteenot-

tojen keskelle olosuhteiden ollessa epävakaat ja haasteelliset. Siten rauhanturvaajien sekä 

rauhanturvajoukkojen toimintakyvyn ja kompetenssien tulisi olla riittävät, jotta haasteelli-

sista olosuhteista kyettäisiin selviytymään mahdollisimman riskittömästi. 

 

3.1 Sotilaspedagoginen viitekehysmalli 
 

Sotilaspedagogisen viitekehyksen lähtökohdaksi on määritelty inhimillisiin voimavaroihin 

liittyvän osaamisen ja toimintakyvyn kehittäminen. Yhteiskunnallinen ja kansainvälinen ke-

hitys on vaikuttanut sotilaalliseen maanpuolustukseen monin tavoin, erityisesti teknologisen 

kehityksen ja kansainvälisten yhteistyömuotojen kehityksen kautta. Maanpuolustuksesta ja 

rauhanturvaamisesta vastaavat kuitenkin ihmiset. Sotilaspedagogisen tutkimuksen viiteke-

hys rakentuu sotilaskoulutuksen, yhteiskunnan, kulttuurien, teknologian sekä sodan kuvan 

ja kriisinhallinnan muutosten keskinäisten suhteiden järjestelmästä. Sotilaspedagogisen tut-

kimuksen tavoitteena on perinteisesti ollut tarkastella olemassa olevia sotilaskoulutukseen 

liittyviä kasvatus- ja koulutuskäytänteitä osaamisen kehittämisen, koulutusjärjestelmien 

sekä oppimisympäristöjen ja oppimisen edellytysten kehittämiseksi. Tällä tavoitellaan inhi-

millisen toimintakyvyn parantamista niin ammattisotilaiden, varusmiesten kuin rauhantur-

vaajienkin osalta. (Halonen 2007, 13–14; ks. Toiskallio 2000, 60; Toiskallio & Salonen 

2004, 36.)  
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Sotilaspedagogiikan voidaan katsoa olevan kasvatustieteitä soveltava sotatieteiden ala, 

jonka juuret ulottuvat 1800-luvun vaihteeseen ja Wilhelm von Humboldtin ajatteluun yksi-

lön persoonallisen kehityksen tärkeydestä yksilön, valtion ja yhteiskunnan muodostamassa 

järjestelmässä. Humboldtin katsotaan korostaneen sotilaiden koulutuksen, armeijan tehok-

kuuden ja yhteiskunnan sosiaalis-poliittisen kehityksen välistä yhteyttä sekä liberalistista 

ajattelua. Humboldtilainen liberalismi nosti esiin sotilaspedagogiikan näkökulmasta kaksi 

merkittävää kysymystä: yksilön ja valtion välisen suhteen sekä subjektiivisuuden ja objek-

tiivisuuden välillä olevan suhteen. Molemmat kysymykset heijastuvat pedagogiikkaan indi-

vidualisaatio–sosiaalisaatio-ongelmana, kysymyksenä siitä, miten suhteuttaa toisiinsa kas-

vatuksen sosiaalistava tehtävä ja yksilön omaksi itsekseen ohjaamisen tehtävä. Humboldti-

laisen ajattelun mukaan sivistys on ihmiseksi tulemista, minkä tulisi näkyä myös sotilaspe-

dagogiikassa, jolla viitataan ihmisten kasvatukseen, heidän inhimillisen kasvunsa sekä toi-

mintapotentiaalinsa tukemiseen ja edistämiseen. (Hartmann 2002, 24–26, 70; Halonen 2007, 

14; Toiskallio 2009a, 32–36.)  

 

Sotilaspedagogiikan merkitys suomalaisessa sotatieteellisessä keskustelussa on vaihdellut 

1920- ja 1990-lukujen välillä lähes unohdetusta käsitteestä uuteen teoreettisesti keskeiseen 

asemaan nousemiseen3. Sotilaspedagogiikka on noussut uudelleen tarkastelun kohteeksi 

viime vuosikymmenien aikana itsenäistyneen Suomen kehittyessä sekä 1990-luvun kansain-

välistymisen, teollisesta yhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan siirtymisen ja postmodernin yh-

teiskunnan kehityksen vaikutuksesta. Puolustusvoimat otti sotilaspedagogiikkaan uudenlai-

sen sivistysteoreettisen tarkastelunäkökulman 1990-luvun aikana pyrkimyksenään kyseen-

alaistaa mekanistinen koulutusajattelu ja kehittää tieteenalaa ihmistieteenä, jonka keskiössä 

on sotilaana oleminen ja toimintakyvyn luonne. (Toiskallio 2009a, 32–42.) Nykykäsityksen 

                                                 
3 Suomalaisen sotilaspedagogisen teorianmuodostuksen historiaa tarkasteltaessa, on todettavissa, että 

ensimmäisen sotilaspedagogiikan kehityksen kauden muodostavat 1920- ja 1930-luvut ja toinen kehityksen 

kausi sijoittuu 1990-luvun puolivälistä eteenpäin. Itsenäistyneen ja sisällissodan repimän Suomen yhteisenä 

tavoitteena oli yhteiskunnan, kansan ja Puolustusvoimien sekä niiden kasvatus- ja koulutustoiminnan 

luominen ja turvaaminen. Sana sotilaspedagogiikka on todennäköisesti tullut jääkäreiden mukana Saksasta ja 

vastaa saksan Militärpädagogik-käsitettä (vastaavasti englanniksi Militar Pedagogy). Erityistä 

sotilaspedagogiikan käsitteen suomalaisessa termissä on sen viittaus sotilaaseen sekä yksilön kehittämiseen 

perustuva näkökulma, joka poikkeaa kansainvälisistä termeistä, jotka viittaavat ´militär´-käsitteellä 

asevoimien organisaatioon ja toiminnan alaan. 1920-luvun Suomessa sotilaspedagogisena tavoitteena 

voidaan katsoa olleen isänmaalliseen henkeen kasvattamiseen liittyen yksilön kyvykkyyden itsenäiseen ja 

aloitteelliseen toimintaan, minkä taustalla saattoi olla myös sodanjälkeinen uusi miehuusihanne sekä 

suomalaisuutta korostava sotilaallinen, kollektiivinen kansalaisuus ja oppi kansan henkisestä kehittämisestä 

ammattisotilaiden (upseerien) yhtenäisen peruskoulutuksen kautta. (Hartmann 2002; Toiskallio 2009a, 12–

15.) Siten kunkin aikakauden aate- ja kulttuurihistorian vaikutukset näkyvät sotilaspedagogisessa 

lähestymistavassa.   
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mukainen sotilaspedagoginen viitekehys rakentuu monitieteisistä taustateorioista, joista on 

muodostunut viitekehysmalli, joka yhdistää sekä sotatieteiden että kasvatustieteiden para-

digmat. Kuviossa kaksi on Halosta (2007, 14) mukaillen kuvattu sotilaspedagogiikan suh-

detta muihin tieteisiin lisäten siihen tähän tutkimukseen liittyvä rauhanturvaaminen kriisin-

hallintatoiminnan yhtenä muotona. 

 

 

Kuvio 2. Sotilaspedagogiikan suhde muihin tieteisiin sekä rauhanturvaamiseen Halosta 

(2007, 14) mukaillen 

 

Sotilaspedagogiikan kohteena ovat sotilaallisen maanpuolustuksen eri tasoilla tapahtuva 

kasvatus, opetus ja oppiminen sekä koulutusjärjestelmät. Sotilaspedagogiikan soveltamis-

alan voidaan katsoa sisältävän myös kriisinhallintaan ja rauhanturvaamiseen liittyvän kou-

lutuksen sekä toimintakyvyn kehittämisen. Sotilaspedagogiikan keskeiset tavoitteet ovatkin 

perinteisesti liittyneet sotilaiden kouluttamiseen, opettamiseen ja kasvattamiseen joukko-

osastojen ja perusyksiköiden arkityön viitekehyksessä (Toiskallio 1996; 1998; 2002). Vii-

meaikaisista sotilaspedagogista viitekehystä rikastuttavista tutkimuksista (Toiskallio & Sa-

lonen 2004; Toiskallio & Mäkinen 2009; Mäkinen 2010a & 2010b) voidaan todeta sotilas-

pedagogisen tutkimuksen painottuvan sotilaiden oppimisprosessien, sotilaaksi kasvamisen 

ja kasvattamisen tarkasteluun. Puolustusvoimien yleisen palveluohjesäännön (2009, 13) mu-

kaan sotilaalla tarkoitetaan ammattisotilaiden lisäksi varusmiehiä, reserviläisiä ja sotilaalli-

sen kriisinhallinnan tehtävissä palvelevia henkilöitä. Sotilas -käsitteellä viitataan samalla 

myös Puolustusvoimien tehtäviin ja kolmeen erilaiseen toimintaympäristöön, joissa näitä 
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tehtäviä suoritetaan. Rinnastettaessa sotilaallinen kriisinhallinta ja siten myös rauhanturvaa-

jien työ sotilaiden työhön on perusteltua tarkastella tämän tutkimuksen rauhanturvatyöhön 

liittyviä ilmiöitä sekä toimintakyvyn käsitettä sotilaspedagogisen viitekehyksen lähtökoh-

dista. 

 

3.2 Toimintakyvyn käsite kriisinhallinnan kontekstissa 
 

Toimintakyvyn käsite tarkoittaa sananmukaisesti kykyä toimia. Tarkasteltaessa toimintaky-

vyn käsitettä kriisinhallinnan kontekstissa, toimintakyvyn voidaan katsoa edeltävän toimin-

taa tietynlaisena valmiutena tai siten, että toimintakyky on mukana itse toiminnassa sen käyt-

tövoimana, käytännöllisenä viisautena, joka ohjaa toimintaa. (Osiel 2002, 247; Toiskallio 

2009a, 48.) Toisaalta toimintakykyinen tekijä asemoituu osaksi toimintaa eli toimintajärjes-

telmää, jolloin inhimillisellä toimijuudella voidaan katsoa olevan ensisijainen merkitys krii-

sinhallintatoiminnassa ja sen kehittämisessä (ks. Mäkinen 2006; Toiskallio & Mäkinen 

2009; jne). Toimintakyvyn käsitteen ytimen muodostaa Aristoteleen määrittelemä käytän-

nöllinen viisaus eli fronesis, jonka mukaan toimintakyvyssä on kyse kyvystä tai valmiudesta 

kohdata elämää ja toimintaa, joka on jatkuvasti muovautuvaa. Toimintakyvyn käsite (action 

competence) otettiin käyttöön sotilaspedagogiikassa 1990-luvulla. Alasuutarin (2007, 13) 

mukaan ihmistieteellisessä tutkimuksessa olisi hyvä puhua inhimillisestä todellisuudesta ko-

koavana tutkimuksen kohteena. Toiminta syntyy kokemuksista, jotka vaikuttavat maailman-

kuvaamme ja tapaamme toimia. Toiminnan voidaan määritellä olevan tarkoituksellinen suh-

teemme maailmaan. Yhteiskunnan jatkuva muutos ja siihen sopeutuminen korostavat toi-

mintakykyisyyttä rutiinien sijaan. Toimintakykyisyys merkitsee siten minuuden ja omien 

valmiuksien jatkuvaa rakentamista. (Alasuutari 2007, 13; Toiskallio 2009b, 48.) Toiminta-

kyvyn käsitteeseen liitetään usein motivaatio, tahto ja rohkeus tehtävien suorittamiseen sekä 

vastuuntunto, luottamus itseensä sekä kyky tehdä eettisesti kestäviä päätöksiä haasteellisis-

sakin tilanteissa. Toimintakyvyn voidaan määritellä olevan maailman ja ilmiöiden kohtaa-

mista määrittävä suhtautumistapa. Suorituskyvyllä tarkoitetaan tietoa, taitoa ja harjaantunei-

suutta suorituksiin tiettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi tai se voidaan liittää myös joukkojen 

suoriutumiseen. Parhaimmassa tapauksessa hyvä toimintakyky johtaa hyvään suoritusky-

kyyn ja onnistuneisiin suorituksiin. (Toiskallio 2009b, 48–63.) Toisaalta esimerkiksi rau-

hanturvaajien ja rauhanturvatoimintaan liittyvää toimintakyvyn laatua arvioitaessa on syytä 

tarkastella kokonaisvaltaisesti toiminnan onnistumista, jotta tehokkuuden vaatimukset eivät 
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aiheuta moraalisesti arveluttavia ratkaisuja. Rauhanturvatyössä joudutaan kohtaamaan epä-

varmuutta ja kaaosta kohdattaessa sodan ja vakavien yhteiskunnallisten kriisien todellisuus. 

Tämä asettaa haasteita yksilöiden riittävälle toimintakyvylle. Toiskallio (2009, 49) koros-

taakin monipuolisen empiirisen tutkimuksen tarvetta toimintakyvyn erityispiirteistä maan-

puolustuksessa, kokonaisvaltaisessa turvallisuus- ja kriisinhallintatyössä sekä erityyppisissä 

rauhaa edistävissä toimissa. Tämän tutkimuksen lisäarvona Toiskallion (2009) esittämään 

tutkimustarpeeseen on tuoda esiin uutta tietoa rauhanturvaajien työssään kohtaamista haas-

teista sekä tärkeäksi kuvatuista koulutuksellisista sisältöalueista, joilla saattaa olla merki-

tystä rauhanturvaajien toimintakykyisyyteen.  

 

Toimintakyvyn käsite voidaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen, eettiseen ja sosiaaliseen toi-

mintakykyyn. Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan sotilas- ja siviilihenkilöstön fyysisen 

suorituskyvyn (fyysisen kunnon) riittävää tasoa, jotta henkilö kykenee suoriutumaan hänelle 

asetetusta sodan tai kriisinhallintaoperaation tehtävästä. Sotien ja kansainvälisten kriisien 

luonteen muuttuessa yhä monimuotoisemmaksi ja vaativammaksi fyysisellä kunnolla ja toi-

mintakyvyllä on suuri merkitys. Hyvä fyysinen kunto auttaa sotilaita ja kriisinhallintatehtä-

vissä työskenteleviä henkilöitä säilyttämään toimintakykynsä vaativissakin olosuhteissa. 

Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan yksilön älyllistä kyvykkyyttä omaksua uusia asi-

oita, luottamusta omiin valmiuksiin, kykyä reflektoida sekä toimia asiantuntijalta edellytet-

tävällä tavalla muuttuvissa ja soveltamista edellyttävissä tilanteissa.  Kriisitilanteissa vaikut-

tavia tekijöitä ovat myös henkilön kokema pelko, väsymys ja epävarmuus. Tällöin hyvä fyy-

sinen ja psyykkinen toimintakyky edesauttavat palautumista ja työskentelyn tehokasta jat-

kamista haasteellisista olosuhteista huolimatta. (Kyröläinen & Santtila 2010, 142–145; Tuo-

minen 2010, 222–225; Pihlainen, Santtila, Nyman, Nykänen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, 

Rintala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 2016; 10.)  

 

Toimintakyvyn käsitettä on mahdollista kehittää tarkastelemalla sitä ihmisen fyysisen, 

psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen olemuksen muodostamana holistisena (osiinsa jakautu-

mattomana) kokonaisuutena. Toimintakyvyn voidaan katsoa rakentuvan kasvatuksen ja kou-

lutuksen kautta samoin kuin niiden kokemusten vaikutuksesta, joita syntyy jatkuvassa vuo-

rovaikutuksessa ympäristön kanssa läpi yksilön elämän. (Toiskallio 2009b, 48–51.) Tarkas-

teltaessa sotilaiden (vrt. rauhanturvaajien) toimintakykyä on vaarana, että keskitytään vain 

fyysiseen ja psyykkiseen suoriutumiseen. Nykyajan sotilaalta edellytetään kuitenkin aitoa 



40 

eettistä toimintaa sekä käytännöllistä viisautta. Eettinen toimintakyky on käytännöllistä vii-

sautta, joka sisältää moraalista tietoa, jota tarvitaan tilanteissa, joissa valmiit ajattelun ja toi-

minnan mallit eivät riitä. Eettiseen toimintakykyyn liittyvät myös arvot, hyveellisyys ja yk-

silön sitoutuminen eettisesti kestävään toimintaan. Sosiaalisella toimintakyvyllä tarkoitetaan 

kykyä toimia osana yhteisöä sekä kyseisen yhteisön tai organisaation toimintakulttuurin mu-

kaisesti. Sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttaa myös organisaation johtamiskulttuuri sekä 

yhteisön kiinteys, joka ohjaa ja näkyy yksilöiden toiminnassa arjen ratkaisuina ja toiminta-

tapoina. (Tuominen 2010, 222–225.) 

 

Tarkasteltaessa toimintakyvyn käsitettä kriisinhallinnan kontekstissa merkittävin kysymys 

liittyy kriisinhallintatehtäviin lähtevien rauhanturvaajien kouluttamiseen, riittävän osaami-

sen saavuttamiseen sekä rauhanturvaajana työskentelyn edellyttämiin valmiuksiin. Voidaan 

kysyä, mihin ja miten rauhanturvaaja on koulutettava. Millainen rauhanturvaajan tehtävä on 

luonteeltaan: onko rauhanturvaaja kansalainen, oman ammattialansa edustaja vai sotilas? 

Entä millaista toimintaa rauhanturvaajalta tai rauhanturvatoiminnalta odotetaan? Toiminta-

kyvyn käsitteeseen liittyy olennaisesti kysymys kasvatuksen peruskysymyksestä sosialisaa-

tion ja individualisaation suhteeseen liittyen. Sotilaspedagogiikalle ominainen lähestymis-

tapa etsii edeltäviin kysymyksenasetteluihin vastauksia hakien tasapainoa individuaalista-

misen ja sosiaalistamisen välille sekä vallan ja voiman käytön väliseen suhteeseen. Lisäksi 

se sisältää humboldtilaisen sivistysajattelun mukaisen yksiön persoonallisen kehityksen 

mahdollistavan kasvatusnäkemyksen, joka huomioi organisaation toimivuuden ja yhteiskun-

nan sosiaalis-poliittisen kehityksen muodostaman kokonaisuuden. (Toiskallio 2009b, 68–

69.) Tarkasteltaessa rauhanturvaajien koulutusta ja rauhanturvatyön toimintakontekstia on 

todettava, että konfliktialueella toimiminen edellyttää sotilaallisille organisaatioille tyypil-

listä kykyä toimia osana (sosiaalista) yhteisöä, jonka operationaalinen tehtävä on ennalta 

määritelty. Rauhanturvaajat ovat kuitenkin yksilöitä, joiden individuaalisia valmiuksia sekä 

toimintakykyä tarvitaan osana yhteisön toimintaa. Siten kriisinhallintaorganisaation toimin-

takyvyn tason voidaan katsoa muodostuvan rauhanturvaajien yksilöllisistä kompetensseista 

ja toimintakyvystä sekä kyvystä toimia osana rauhanturvayhteisöä ja -organisaatiota. 
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3.3 Johtaminen ja osaamisen kehittäminen toimintakyvyn kehittämisen edelly-
tyksinä 
 

Johtamisen, henkilöstön osaamisen sekä toimintakyvyn merkitys korostuu, kun organisaa-

tion on toimittava haasteellisissa olosuhteissa kuten puolustusvoimien alaiset organisaatiot 

tekevät. Puolustusvoimat on tehnyt systemaattista henkilöstöstrategista työtä viime vuosi-

kymmenien ajan. Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittiset selonteot (ks. esim. Valtioneu-

voston selonteko 2012) sekä puolustushallinnon henkilöstöpoliittinen strategia (Puolustus-

ministeriö 2012) ohjaavat Puolustusvoimien henkilöstövoimavarojen ja henkilöstörakenteen 

kehittämistä. Lisäksi Puolustusvoimien henkilöstövoimavarojen johtamisen linjaukset mää-

ritellään puolustusvoimien henkilöstöstrategiassa (HESTRA) ja Puolustusvoimien palkatun 

henkilöstön osaamisen kehittämisen strategiassa (OSTRA), joiden mukaan Puolustusvoi-

mien palkatun henkilöstön osaamisen kehittämisen ensisijaisena tavoitteena on sellaisen 

osaamisen luominen, jolla varmistetaan tarvittava sotilaallinen suorituskyky. (Pääesikunta 

2004; Pääesikunta 2010.) 

 

Puolustusvoimien johtajakoulutuksessa on sovellettu Bassin (1985) ja Nissisen (2001; 2004) 

kehittelemää syväjohtamisen viitekehystä. Syväjohtamisen viitekehys rakentuu johtajan val-

miudesta johtaa alaisiaan, johtamiskäyttäytymisestä sekä käytöksen aikaansaamasta vaiku-

tuksesta. Syväjohtamisen mukaisen johtamiskäyttäytymisen peruskulmakivet ovat luotta-

muksen rakentaminen, inspiroiva tapa motivoida, älyllinen stimulointi (oppiminen) sekä ih-

misen yksilöllinen kohtaaminen. Syväjohtamisen viitekehyksen mukaisen toiminnan tavoit-

teena on saada edellä mainitut neljä johtamisominaisuutta tasapainoon keskenään siten, ettei 

mikään niistä korostu yli muiden eikä myöskään jää muiden varjoon. Neljän kulmakiven 

lisäksi syväjohtamisessa on kuusi muuta ulottuvuutta: kontrolloiva ja passiivinen johtami-

nen, ammattitaito, tehokkuus, tyytyväisyys ja yrittämisen halu. (Bass 1985; Nissinen 2001; 

Nissinen 2004.) Puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen keskeisimpiin tavoitteisiin kuuluu 

osaavan ja motivoituneen henkilöstön hankkiminen ja sijoittaminen oikeisiin tehtäviin. 

Osaamisen johtaminen määritellään systemaattiseksi toiminnaksi, jossa organisaation, sen 

johdon ja henkilöstön osaamista ja oppimista ohjataan vision, strategian ja toiminnan tavoit-

teiden mukaisesti, kun taas osaamisen kehittäminen määritellään organisaation ja sen yksi-

löiden kykyjen sekä valmiuksien suunnitelmallisen kehittämisen tukemisena. (Pääesikunta 

2004; Pääesikunta 2010.) Tarkasteltaessa rauhanturvatoiminnan kokonaisvaltaista johta-
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mista konfliktien edellyttämien vaatimusten näkökulmasta tarvitaan strategista johtamis-

osaamista, jotta kriisinhallintatehtävissä toimivan henkilöstön toiminta- ja suorituskyky voi-

daan osaamisen johtamisen keinoin varmistaa. Tämä edellyttää rauhanturvaoperaatioiden 

edellyttämän henkilöstön ydinosaamisen tunnistamista ja sen huomioimista rekrytointipro-

sessin sekä valmistavan ja perehdyttävän koulutuksen yhteydessä. Osaamisen kehittämisen 

näkökulmasta rauhanturvaajina työskentelevien ja aiemmin työskennelleiden kokemuksia ja 

palautetietoa olisi todennäköisesti mahdollista hyödyntää entistä systemaattisemmin tulevai-

suuden rauhanturvaoperaatioiden toiminnan edellytysten tukemiseksi. Libanonin UNIFIL 

kriisinhallintaoperaatiossa tehdyssä, sotilaan toimintakykyä tarkastelevassa tutkimuksessa 

on esitetty, että kansainvälisissa kriisinhallintaoperaatiossa toimiviin organisaatioihin lisät-

täisiin kansallisen tukielementin osaksi toimintakykytiimi. Sen tehtävänä olisi yllläpitää ja 

kehittää sotilaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä toimialueella. Tutkimuksessa todettiin, 

että operaation aikainen fyysinen rasitus on melko vähäistä. Sen sijaan psyykkinen rasitus 

lisääntyi operaation aikana. Siten tutkimuksessa suositellaan kriisinhallintaoperaatiokohtais-

ten liikunta- ja ravitsemussuunnitelmien laatimista sekä sotilaiden kuormittumisen palautu-

misen arviointiin liittyvien menetelmien kehittämistä. (Pihlainen, Santtila, Nyman, Nykä-

nen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, Rintala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 2015, 73-74.) 

 

Yhteiskunnallisten muutosten myötä sodan kuva sekä globaalien konfliktien luonne on 

muuttunut, mikä aiheuttaa muutospaineita ja osaamisen tarpeiden jatkuvaa arviointia sekä 

rauhan ajan sotilasorganisaatioiden toimintaan liittyen että kriisinhallintatehtävissä toimi-

ville tahoille (Halonen 2007, 20). Kuhunkin rauhanturvaoperaatioon liittyvän konfliktin 

luonne tulisi kyetä huomioimaan rauhanturvaajien koulutuksessa, jotta rauhanturvaoperaa-

tioiden johtaminen sekä rauhanturvaajien toimintakyky olisivat riittäviä operaation menes-

tyksekkäästi hoitamiseksi. Rauhanturvatyön ja -koulutuksen taustalähtökohtien tarkasteluun 

voidaan soveltaa hermeneuttisen sotilaspedagogisen viitekehyksen mukaista ajattelua mah-

dollisimman toimintakykyisen sotilaan kasvattamisesta ja sotilaalta edellytettävän osaami-

sen kehittämisestä. Hermeneuttista sotilaspedagogista viitekehystä voidaan tarkastella kah-

den ulottuvuuden kautta (ks. kuvio 3. Hermeneuttinen sotilaspedagoginen viitekehys).  
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Kuvio 3. Hermeneuttinen sotilaspedagoginen viitekehys (Mäkinen 2009, 117) 

 

Ensimmäinen ulottuvuus rakentuu erilaisista sotilaana toimimisen ympäristöistä tekemis-

tämme tulkinnoista sekä koulutettavien määrittelystä. Toimintaympäristöjen ja opiskelijoi-

den erilaisuuden tunnustamisen kautta voidaan edetä samankaltaisuuksien tunnistamiseen ja 

kiteyttämiseen. Toimintaympäristöjen ja koulutuksessa olevien opiskelijoiden välille synty-

vässä vuoropuhelussa määritetään opetuksen ja oppimisen tavoitteet, joista muodostuu kä-

sitys osaamisen kehittämisen ja uuden oppimisen tavoitteista (päämääristä). Oppimiselle 

asetetut tavoitteet voivat olla lähi-, väli- ja pitkän tähtäimen tavoitteita. Koulutuksen, kasva-

tuksen ja oppimisen kautta on mahdollista oppia erilaisia valmiuksia, tietoja, taitoja ja asen-

teita, jotka ovat merkityksellisiä ennen kaikkea tulevissa työtehtävissä, esimerkiksi rauhan-

turvaajana työskenneltäessä. Tulevaisuuden toimintaa ei voida kuitenkaan rakentaa nykyi-

syyden tulkinnan kautta, vaan ymmärtämällä menneisyyden vaikutuksia nykyisessä toimin-

nassa. (Mäkinen 2009, 117–118.)  

 

Rauhanturvaajaksi hakeutuneet henkilöt saapuvat rauhanturvatyöhön valmistavaan koulu-

tukseen omista yksilöllisistä lähtökohdistaan. Rauhanturvaoperaatiossa työskentelyyn val-

mistava koulutus on rakennettu rauhanturvaoperaation toiminnalle asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti. Koulutuksen haasteena on sen sisältöalueiden rakentaminen operaatiokohtaisesti 

ja rauhanturvaajilta edellytettävän toimintakyvyn näkökulman mukaisesti tilanteessa, jossa 
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rauhanturvaajaksi hakeutuvien henkilöiden aiempi koulutus- ja työhistoria on heterogeeni-

nen eikä hakeutujien valmiudet ole välttämättä kovin hyvin rekrytointi- ja koulutusorgani-

saation tiedossa. Lisäksi koulutus on tehtävän vaativuuteen ja vaarallisuuteen nähden erittäin 

lyhyt – vain muutaman viikon mittainen. On ymmärrettävää, että puolustusvoimien raken-

tamassa koulutusmallissa pyritään käsittelemään rauhanturvaajana työskentelyn aloittami-

sen kannalta olennaiset, kaikille yhteiset oppimistavoitteet sekä koulutuksen sisältöalueet. 

Osaamisen kehittämisen näkökulmasta sotilaspedagogisen viitekehyksen ensimmäisen ulot-

tuvuuden mukainen toimintaympäristön ja oppijoiden välinen vuoropuhelu sekä yksilöllis-

ten kompetenssien ja toimintakyvyn kehittäminen jää kuitenkin väistämättä melko vä-

häiseksi.  

 

Hermeneuttisen sotilaspedagogisen viitekehyksen (ks. kuvio 3. Hermeneuttinen sotilas-pe-

dagoginen viitekehys) toinen ulottuvuus liittyy toimintaympäristön osaamisen kehittämisen 

strategiaan, lähestymistapaan sekä käytettäviin opetus- ja opiskelumenetelmiin. Olennainen 

kysymys on, miten opetuksen ja kasvatuksen keinoin voidaan kehittää opiskelijan (esimer-

kiksi tulevan rauhanturvaajan) itsetuntemusta ja toimintakykyä vastaamaan toimintaympä-

ristökohtaisia tulevaisuusorientoituneita vaatimuksia. (Mäkinen 2009, 118.) Opiskelijan nä-

kökulmasta tarkasteltuna rauhanturvaajaksi hakeutunut henkilö ei välttämättä vielä hakeu-

tuessaan rauhanturvatehtävään tai rauhanturvatyötä edeltävässä koulutusvaiheessa kykene 

hahmottamaan tulevan työtehtävänsä edellyttämää osaamista. Siten rauhanturvatyössä 

työssä oppimisen merkitys korostuu riittävän toimintakyvyn saavuttamiseksi. Työssä oppi-

misen tueksi on rakennettu niin sanottu rotaatiojärjestelmä, jossa pidempään rauhanturvaa-

jana työskennelleet perehdyttävät uusia rauhanturvaajia riittävän osaamisen saavutta-

miseksi. Perehdyttäminen tapahtuu rauhanturvaajien siirtyessä operaatioalueelle. Osaamisen 

johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta rauhanturvaajien yksilölliset elämänkulut, koulu-

tus- ja työhistoria sekä rauhanturvakoulutuksen lyhyt kesto nostavat esiin mielenkiintoisen 

kysymyksen siitä, miten voidaan taata, että rauhanturvaajaksi lähtevillä henkilöillä on riit-

tävä osaaminen ja toimintakyky tehtävässä suoriutumiseksi. Tutkimuksessani pyrin tuomaan 

esiin rauhanturvaajien kuvauksia omista valmiuksistaan, kohdatuista haasteista sekä työn 

kautta esiin nousseista koulutukseen liittyvistä kehittämisehdotuksista sotilaspedagogisen 

viitekehyksen lähtökohtien mukaisesti yksilöiden, toimintaympäristön ja osaamisen kehittä-

misestä vastaavan organisaation vuoropuhelua lisäten. 
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4 RAUHANTURVAAJAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ: KRIISINHALLINTAA 
JA KONFLIKTEJA 
 

Tässä luvussa kuvaan rauhanturvaajan toimintaympäristöä sen monine vivahteineen. Kon-

fliktialueella eläminen poikkeaa suomalaisen rauhanturvaajan kotiolosuhteista huomatta-

vasti ja edellyttää sopeutumista. Rauhanturvaympäristöön kiteytyy monia sotilaiden toimin-

taympäristöille ominaisia piirteitä: työskentely sotilasorganisaation kaltaisessa yhteisössä, 

sotatilanteelle tyypillinen epävarmuus sekä kriisinhallintaorganisaatioiden toimintatavat. 

Konfliktialueen epävarmat olosuhteet asettavat rauhanturvaajille omat vaatimuksensa, joita 

tarkastelen aiemmista tutkimuksista esiin nousseiden sotilaallista toimintaympäristöä kuvaa-

vien kertomusten ja kuvausten kautta. 

4.1 ”Asepalveluskertomukset” – kuvauksia nykyajan tyypillisimmästä sotilaal-
lisesta toimintaympäristöstä   
 

Nykyajan suomalaisten tyypillisin kokemus sodanomaisesta tai sotilaiden toimintaympäris-

töstä sijoittuu asepalvelusaikaan. Rauhanturvaajilta edellytetään asepalveluksen suoritta-

mista4. Asepalveluksella ja siihen liittyvillä kokemuksilla voidaan olettaa olevan yhteys rau-

hanturvaajaksi hakeutumiseen. Asepalvelukseen liittyvät, eri näkökulmia käsittelevät tutki-

mukset osoittavat asepalvelusajan muodostuvan sekä yksilölliseksi että yhteiseksi koke-

mukseksi.  Asepalvelusaika muodostaa rauhanturvaajien näkökulmasta tarkasteltuna yhtei-

sen kokemuksen sotilaiden toimintaympäristöstä. Rauhanturvaoperaatioiden toimintakult-

tuuri muistuttaa monilta osin sotilasorganisaatiota, jolloin rauhanturvaajien aiemmat koke-

mukset asepalveluksesta tai Puolustusvoimissa työskentelystä ovat todennäköisesti eduksi 

rauhanturvaorganisaation toimintatapoja omaksuttaessa. 

 

Suomalaista asepalvelusinstituutiota on tutkittu paljon (ks. esimerkiksi Hoikkala, Salasuo & 

Ojajärvi 2009; Mäkinen 2013 & Ojajärvi 2015). Sotilaslääketieteen piirissä on tutkittu va-

rusmiesten mielenterveysongelmia. Varusmiespalveluksella on todettu olevan myönteisiä, 

mutta myös kielteisiä vaikutuksia nuorten miesten psykososiaaliseen kehitykseen. (Mäkinen 

1991, 22; ks. myös Piha 1984, 24.) Asepalvelusta koskevat tutkimukset ovat käsitelleet 

muun muassa varusmiesten ja -naisten odotuksia asepalveluksesta, varusmiesten ja -naisten 

kokemuksia asepalveluksen suorittamisesta (ks. Määttä 1997 & 1999; Hoikkala, Salasuo & 

                                                 
4 Asepalvelus on lisätty rauhanturvaajien hakukriteereihin naisten vapaaehtoisen asepalveluksen myötä. 

Tämän tutkimuksen informanttien hakiessa rauhanturvaajaksi naisilta ei edellytetty asepalvelusta. 
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Ojajärvi 2009; Mäkinen 2013). Lisäksi on tarkasteltu asepalveluksen suorittamisen vaiku-

tusta yksilöiden opinto- ja työuran alkuvaiheeseen (Laaksonen 2005; Määttä 2007) sekä va-

rusmiesten ja suomalaisten asepalveluikäisten nuorten fyysistä kuntoa ja terveydentilaa 

(Tanskanen 2012; Ojajärvi 2015).  

 

Varusmiesten terveyskäyttäytymistä tutkinut Ojajärvi (2015) määrittelee asepalvelusajan 

terveyskäyttäytymisen olevan instituution rajaama yhteisöllinen prosessi. Yksittäinen 

varusmies tekee valintoja totaalilaitoksen tiukkaan määritellyn arjen ja varusmiesyhteisön 

sosiaalisen maailman keskellä. Mikäli nuorella itsellään ei ole aktiivista terveysvalintoja 

ohjaavaa motiivia, hän seuraa instituution käytäntöjä ja varusmiesyhteisöä. 

Sotilaskoulutuksen logiikka ja tavoitteet sen paremmin kuin varusmiesyhteisön 

käytännötkään eivät aina tue terveyskasvatuksen tavoitteita, vaan armeijan arki on usein 

ristiriidassa terveysnäkökulman kanssa. Tutkimuksessa tarkasteltiin sairauden ja terveyden 

rajoja, ruokailua, tupakointia ja alkoholin käyttöä. Niistä käy ilmi muun muassa se, miksi 

tupakointi voi varusmiehen näkökulmasta olla järkevä valinta, miten kollektiiviset 

armeijatarinat liittyvät varusmiesten alkoholin käyttöön ja miten sairastelu on yhteydessä 

varusmiehen sosiaaliseen identiteettiin sekä miten ruokailu jakautuu armeijassa kahtia 

tankkaamiseen ja nautiskeluun. Samalla tulee esiin se, miten 2000-luvun nuori mies uusintaa 

kestämisen eetosta, mutta yksin pärjäämisen eetoksesta poiketen keskustelee henkisesti 

vaikeista elämäntilanteistaan muiden kanssa. Tutkimuksessa määriteltiin lisäksi aineiston 

perusteella konstruoidut varusmiesideaalit, jotka määrittivät sosiaalisesti hyväksytyn 

varusmiehen roolin rajat. Jos varusmiesten terveyskäyttäytymiseen halutaan vaikuttaa, on 

syytä kiinnittää huomiota instituution arjen käytäntöihin ja varusmiesyhteisön 

toimintatapoihin. (Ojajärvi 2015.) 

 

Asepalveluksen yhteyttä varusmiesten ja -naisten elämänkulkuihin on tutkittu myös suh-

teessa nuorten naisten ja miesten opinto- ja työuran kulkuun (Määttä 2007). Tutkimuksen 

tulosten mukaan asepalveluksella on yksilön opinto- ja työuran kannalta ainakin neljä eri 

merkitystä: Asepalvelus näyttäisi toimivan opinto- ja työuran pysäyttäjänä. Pysäytyksen 

merkitys riippuu ratkaisevasti siitä, millaisessa opinto- ja työuran vaiheessa yksilö on ennen 

palvelusta. Toiseksi asepalvelus toimii suojelualalle hakeutuville uran jatkumona, koska se 

antaa heille valmiuksia tulevaa ammattia varten. Edeltävänkaltainen merkitys asepalveluk-

sella oli erityisesti varusmiespalveluksen suorittaneille naisille. Kolmanneksi asepalveluk-

sen suorittamista voidaan pitää uran kannalta yleishyödyllisenä kokemuksena, jonka kautta 
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opitaan tulevaisuuden työelämään varten yleisiä taitoja. Asepalveluksen suorittamista kuva-

taan myös arvostettavan työelämässä. Neljänneksi asepalveluksella osoittautui olevan muita 

yleiseen aikuistumiskehitykseen ja suomalaiseen yhteiskuntaan sosiaalistumiseen liittyviä 

merkityksiä, jotka eivät suoraan liity urakysymyksiin. (Määttä 2007, 104.)  

 

Salasuon ja Hoikkalan (2009) etnografinen tutkimus avaa mielenkiintoisia näkökulmia ase-

palvelusinstituutioon varusmiespalveluksen näkökulmasta. Tutkimuksessa asepalvelusinsti-

tuutiota kuvataan yksilöiden joukkotuotantona, sosiaalistavana yhteisönä, Suomen suurim-

pana kuntokouluna sekä kollektiivisia muistoja tuottavana kansalaisvelvollisuutena. Tutki-

muksessa määritellään suomalainen varusmiespalveluksen suorittanut henkilö sotilaaksi. 

Varusmiespalveluksessa vietetty aika on yhteisesti jaettu kulttuurinen kokemus, jossa jokai-

nen varusmies ja -nainen kohtaa ainutlaatuisen poikkileikkauksen omasta ikäluokastaan. 

Palveluskokemusten on todettu säilyvän realisoituen ystävyyksinä, keskusteluina ja muis-

toina läpi elämän. Varusmiespalvelusta kuvaavat muistot ja tarinat muodostuvat osaksi kol-

lektiivista asepalveluskerrontaa, josta rakentuu seitsemän karikatyyrin muotoista tyyppitari-

naa suomalaisista varusmiehistä. (Salasuo & Hoikkala 2009, 440–448.) Typologiat ovat tut-

kijoiden rakentamia, eivätkä tyypit esiinny puhtaina todellisuudessa, vaan tutkijat katsovat 

voivansa jakaa varusmiehet määriteltyjen karikatyyrien välimaastoon. 

 

Varusmiesten tyyppitarinat on nimetty 1) Akateemiseksi pojaksi, 2) Sinnittelijäksi, 3) Per-

seilijäksi, 4) Alikersantiksi, 5) Jermuksi, 6) Sotahulluksi ja 7) Sopeutumattomaksi. (Salasuo 

& Hoikkala 2009, 440–448.) Tyyppitarinat avaavat asepalveluskokemuksiin liittyviä eroja, 

jotka todennäköisesti ovat yhteydessä siviilihenkilöiden rauhanturvaajaksi hakeutumiseen 

sekä suhtautumiseen sotilaallisiin organisaatioihin (Salasuo & Hoikkala 2009, 440–448). 

Puolustusvoimien palveluksessa työskenteleville henkilöille asepalveluskokemus on voinut 

olla syy sotilasuralle hakeutumiseksi. Salasuon ja Hoikkalan (2009, 440–448) varusmies-

tyyppien kuvaukset osoittavat, että on merkityksellistä kiinnittää huomiota myös rauhantur-

vaajaksi hakeutumisen perusteluihin.  

 

Varusmiesten tyyppitarinoiden ’Akateeminen poika’ on varusmies, jolla on kiinnostusta 

abstraktiin tietoon ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Akateemiselle pojalle asepalveluksen suo-

rittaminen on kova rutistus: hän on sinnitellyt ja selvinnyt sosiaalisesta toiminnasta sekä 

saanut mahdollisesti myös uudenlaisen liikuntakipinän ja ruumissuhteen. (Salasuo & Hoik-

kala 2009, 440–441.)  Tyyppitarinoiden ’Sinnittelijä’ on huolestunut selviytymi-sestään jo 
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ennen varusmiespalveluksen alkua. Sinnittelijöillä on kaksi profiilia: osa heistä on hyvin 

hiljaisia ja sisäänpäin kääntyneitä, kun toiset sen sijaan ovat puheliaita ja käytäntöön orien-

toituneita henkilöitä. Sinnittelijän voisikin sanoa sopeutuvan keskivertoa hitaammin asepal-

velusaikaan, mutta siihen totuttuaan ja itsevarmuutensa kasvaessa hän lähes nauttii tehtävien 

suorittamisesta. (Salasuo & Hoikkala 2009, 442–443.) ’Perseilijä’ omaa ikäänsä nähden van-

kan elämänkokemuksen ja on luonteeltaan itsevarma. Perseiljällä ei ole menetettävää tai saa-

vutettavaa, sillä asepalveluksen jälkeinen elämä on jo suunniteltuna. (Salasuo & Hoikkala 

2009, 443–444.) Tyyppitarinoiden ’Jermu’ suhtautuu varusmiesaikaan rennosti ja hänen ta-

voitteenaan on suoriutua siitä mahdollisimman helposti kuudessa kuukaudessa. Jermu ei ku-

marra organisaatioiden hierarkioita, ja hän saattaa myös protestoida Puolustusvoimien hen-

kilökunnan erikoisilta kuulostamia vaateita vastaan. (Salasuo & Hoikkala 2009, 445–446.)  

 

Tyyppitarinoiden ’Alikersantti’ on tietoisella, vakaalla maanpuolustuseetoksella varustettu, 

varusmiespalveluksen etuoikeutenaan näkevä henkilö. Hänellä on vahvat suunnitelmat hyö-

dyntää asepalvelusajan johtamiskoulutuksellista pääomaa sekä suunnitelmissa olla palve-

luksessa vuoden ennen jatko-opintoja. Alikersantti on pidetty toveri ja esimerkillinen varus-

mies, jonka kaltaisia henkilöitä asepalvelus palvelee parhaiten. (Salasuo & Hoikkala 2009, 

444–445.) Alikersantin vastakohta on ’Sotahullu’, joka tulee armeijaan viihdekulttuurin, so-

taelokuvien ja tietokonepelien muovaaman käsityksen kanssa. Hänen maanpuolustustah-

tonsa ja palvelusmotivaationsa ovat todella vahvoja. Sotahullu on usein harrastanut ainakin 

jonkin aikaa itsepuolustuslajia, samoin kiinnostus aseita kohtaan on suuri. Sotahullulla on 

alhainen koulutus, jota sävyttää äärioikeistolaisuuteen viittaava ideologia ja vahvat mielipi-

teet. Sotahullun suurin into rapisee asepalveluksen alkumetreillä, eikä kouluttava henkilös-

tökään suhtaudu yleensä kovin positiivisesti sotahullun kärjistyneisiin kysymyksiin ja mie-

lipiteisiin. (Salasuo & Hoikkala 2009, 446–447.) Asepalvelusta koskevassa keskustelussa 

on esillä säännöllisesti asepalveluksen keskeyttäneiden määrä. Tyyppitarinoiden ’Sopeutu-

maton’ on esimerkki todennäköisesti varusmiespalveluksensa keskeyttävästä henkilöstä. 

Hän ei sopeudu asepalvelukseen liittyviin sääntöihin ja tuleekin lähinnä katsomaan, mistä 

asiassa on kyse. Sopeutumattomalla on edessään kolme vaihtoehtoa: hän voi alkaa selvitellä 

siviilipalveluksen mahdollisuuksia, palata palvelukseen muutaman vuoden kuluttua tai 

hankkia pysyvän vapautuksen asepalveluksesta esimerkiksi mielenterveydellisiin syihin ve-

doten. (Salasuo & Hoikkala 2009, 447–448.)  Varusmiesten tyyppitarinoita tarkasteltaessa 

voisi ajatella, että ’Alikersantin’ kaltaiset henkilöt olisivat jatkossa kiinnostuneita rauhan-

turvatehtävistä. Tyyppitarinoista on nähtävissä, että yksilöt kokevat asepalveluksen hyvin 
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eri tavoin. Rauhanturvatehtävästä kiinnostumisen ja rauhanturvaajaksi hakeutumisen näkö-

kulmasta asepalvelusaika sekä nykyinen varusmiesten kriisinhallintakoulutus muodostavat 

todennäköisesti merkittävimmän rajapinnan tulevaisuuden rauhanturvaajien rekrytoimiselle. 

Asepalvelusaika on suomalaiselle, hyvinvointiyhteiskunnan kansalaiselle lähin kontakti so-

tilasorganisaation toimintaan. Tämän tutkimuksen rauhanturvaajista monet kuvasivat kiin-

nostuksen rauhanturvatehtävään heränneen asepalvelusaikana. Siten asepalvelusajan merki-

tys tulevaisuuden kriisinhallintatehtävissä toimivien henkilöiden hakeutumismotivaatioon 

mahdollisesti vaikuttavana tekijänä näyttäisi olevan huomioimisen arvoinen asia.  

 

4.2 Sotatilanteessa työskentelyä kuvaavat kertomukset 
 

Rauhanturvaajien arki sijoittuu palveluskohteesta riippumatta keskelle kansainvälisiä kon-

flikteja. Konfliktien keskellä työskentelyä voidaan verrata sotatilantenteita ja sotaan osallis-

tumista kuvaavaan tutkimustietoon. Rauhanturvaajat työskentelevät kansainvälisen mandaa-

tin oikeuttamana pyrkien rauhoittamaan kahden tai useamman osapuolen konfliktia. Tämän 

tutkimuksen UNIFIL-operaatiossa työskennelleet rauhanturvaajat näkivät palvelusaikanaan 

konfliktialueen arjen, joka saattoi vaikuttaa hyvinkin rauhalliselta, mutta muuttua myös no-

peasti sotaisiksi pommituksiksi ja sirpalesuojiin vetäytymistä vaativiksi tilanteiksi. Siten tä-

män tutkimuksen rauhanturvaajien kuvaukset ovat myös osin sotatilannetta ja sodan uhkaa 

kuvaavia kertomuksia. 

 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan eri vuosikymmenillä käydyillä sodilla ja sotilaallisilla 

konflikteilla on sekä yhteisiä ominaisuuksia että kullekin sodalle erityisiä piirteitä (Rosen-

thal 1991). Jokainen sota ja sotilaallinen konflikti vaatii paljon valtionsa puolesta sotivilta 

sotilailta sekä siviiliväestöltä. Lisäksi sodan keskellä työtään tekee nykyisin yhä enemmän 

erilaisia kansainvälisiä toimijoita, kuten kriisinhallinta- ja rauhanturvajoukkoja, humanitaa-

risten järjestöjen avustusjärjestöjä sekä muita vapaaehtoistyötä tekeviä organisaatioita. Yksi 

sota tuottaa siten monia kokemuksia, joiden näkökulma riippuu henkilöiden asemasta sodan 

keskellä. Mälkki (2008) on tutkinut kansalais- ja ammattisotilasarmeijan rakentumista 1920- 

ja 1930 -luvulla niin sanottuna talvisodan ihmeenä. Mälkki (2008) käsittelee tutkimukses-

saan muun muassa ammattisotilaiden ja sotaan käskettyjen reservilästen interaktiota ja to-

teaa, että sotilaiden toiminta perustui usein enemmän metsätyömailla sisäistettyyn kuin ase-

palveluksessa tai sodassa opittuun kuriin. Siten talvisodassa saavutettu psykologinen ilmiö, 



50 

talvisodan ihme, rakentui pitkälti sotilaiden toiminkyvyn sekä siviilielämän oppien mukai-

sista toimintatavoista. Myös Rosenthal (1991) käsittelee tutkimuksessaan toisessa maail-

mansodassa taistelleiden saksalaissotilaiden omaelämäkerrallisia kuvauksia. Sotilaat eivät 

käsitelleet omaelämäkerroissaan sodan vaikeuksia ja vaikeita kokemuksia, vaan he tuottivat 

sotaa käsittelevistä kokemuksistaan laajoja kertomuksia, joissa he selostivat tarkasti liikku-

mistaan; lähtemisiään ja saapumisiaan. Sotilaat kuvasivat itsensä älykkäinä ja rohkeina. Ver-

ratessaan ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa taistelleiden sotilaiden kertomuksia 

Rosenthal (1991, 34) korostaa kertomusten eroavan toisistaan suuresti. Ensimmäinen maa-

ilmansota oli luonteeltaan asemasota, joka perustui pitkälti taisteluihin taisteluhaudoista kä-

sin. Tämä näkyi sotilaiden kertomuksissa siten, että sotakokemuksia ei pystytty rakentamaan 

kertomuksiksi. Asemasodan luonteen vuoksi sotilaiden oli vaikea kiinnittää muistojaan mi-

hinkään tiettyyn tilanteeseen tai paikkaan. Ensimmäinen maailmansota näyttäisi olevan 

luonteeltaan myös toista maailmansotaa traumaattisempi, sillä taisteluhaudoissa sotilaat oli-

vat kuoleman kanssa tekemisessä jatkuvasti. (Rosenthal 1991, 36–40.)  

 

Suomalaisten sotilaiden psyyken kestämistä ja murtumista talvi- ja jatkosodassa tutkinut Ki-

vimäki (2013) osoittaa, että sodan psyykkiset vammat olivat sotavammoja kuten muutkin 

vammat. Sotilaiden psyykkiset oireet johtuivat pitkälti sotilaiden unenpuutteesta, kasvavasta 

sodassa kuolleiden taistelutovereiden määrästä, pakkasesta sekä ylivoiman edessä uupumi-

sesta ja taistelustressistä. Oireita voidaan pitää normaaleina ottaen huomioon sotilaiden olo-

suhteet. Kivimäki (2013) kuvaa tutkimuksessaan sodanaikaisia psykiatrisia potilaita sekä 

sitä, miten sodan vaiheet vaikuttivat sotilaiden mielen murtumiseen. Sotavuosina psyykkis-

ten häiriöiden takia rintamalta kotiutetut olivat eri asemassa kuin fyysisen vamman vuoksi 

kotiutuneet. Aikakaudelle oli tyypillistä vierittää sotatraumoja sotilaiden omaksi syyksi. 

Psyykkiseen hoitotarpeeseen ei oltu varauduttu ja psyykkisten oireiden takia sodasta palan-

neet jäivät heikkoon asemaan sodassa kuolleiden tai sodasta fyysisen vamman takia palan-

neisiin verrattuna. (Kivimäki 2013.) 

 

Kõresaar (2011) on toimittanut teoksen, jossa virolaiset miehet kertovat toiseen maailman-

sotaan liittyvistä muistoistaan ja kokemuksistaan. Tyypillistä tarinoille on vieraan valtion 

joukoissa ja eri rintamilla taisteleminen, jatkuva liikkeellä oleminen sekä varsinaisen vihol-

lisen puuttuminen. Kun taistelee vieraan maan puolesta, on vaikea löytää selityksiä sodan 

riskeille altistumiselle sekä mahdollisuudelle kuolla sodassa. (Loog 2011, 235–260.) Krii-

sinhallintatehtävissä toimivat rauhanturvaajat asettavat itsensä edellä mainittujen virolaisten 
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sotilaiden kanssa verrattavaan asemaan hakeutuessaan vapaaehtoisesti työskentelemään 

kansainvälisten konfliktien rauhoittamiseksi. Ilmiö on mielenkiintoinen, sillä rauhanturva-

työhön sisältyy myös vakavia riskejä, stressiä sekä stressin hallintaa.  

 

Sodan yhteydessä koettua stressiä on tutkittu pitkään sotilaiden taistelustressin sekä post-

traumaattisten stressireaktioiden näkökulmasta (Noy 1991; Isosomppi & Leskinen 2011). 

Myös rauhanturvaajien kokeman stressin tutkimukseen on kiinnitetty huomiota viime vuo-

sikymmenien aikana (Bartone, Adler & Vaitkus 1998; Holma 2011; Isosomppi & Leskinen 

2011). Sodan kokemus voi vaarantaa psyykkistä hyvinvointia samalla tavoin kuin kriisin-

hallintatehtäviin liittyvät taistelutilanteet sekä sodan uhka. Taistelustressi on kasautuvan 

stressin (jatkuvien kuormitusta aiheuttavien tilanteiden) ja traumaattisen stressin (äkillisen, 

järkyttävän tilanteen tai uhan kohteeksi joutuminen) yhdistelmä, joka pahimmillaan on erit-

täin voimakas sotilaan toimintakyvyn lamauttava psykofyysinen reaktio (Isosomppi & Les-

kinen 2011, 20). Sotatilanteeseen ja sen kokemiseen liittyvissä tutkimuksissa sotilaiden 

stressin tavallisimmiksi syiksi on kuvattu kuolemanvaaran lisäksi eristyneisyys, olosuhtei-

siin liittyvä epäselvyys, voimattomuuden kokemus sekä tapahtumaköyhiin tilanteisiin liit-

tyvä kyllästyminen. Kokemusta eristyneisyydestä on kuvattu yksin toimimisen pakkona il-

man ryhmän ja johdon tukea. Tilanteen epäselvyyteen liittyy heikko tilannekuva sekä epä-

varmuus omien ja vastapuolen ryhmittymien sijoittumisesta. Voimattomuuden kokemusta 

on kuvattu vaikutusmahdollisuuksien puutteena tilanteessa, jossa olisi pakko kyetä toimi-

maan, kun taas kyllästymiseen liitetään tapahtumaköyhissä tilanteissa odottelu sekä mielek-

kään tekemisen tai tavoitteiden puute. (Bartone 1998, 587–591; Isosomppi & Leskinen 2011, 

20.) Sotilaiden kokemukset sotatilanteen kuormittavista tekijöistä ovat samaistettavissa rau-

hanturvaajien arkeen. Rauhanturvatyö on kriisinhallintatyötä konfliktien keskellä ajoittain 

hyvinkin epävakaissa oloissa. Niihin kokemuksiin, jotka sotilaille ja rauhanturvaajille kon-

fliktitilanteissa välittyvät, vaikuttavat operaatiolle tyypilliset kuormitustekijät, yksilön aikai-

sempi kokemushistoria sekä persoonallisuustekijät. Stressikokemuksiin sisältyy siten objek-

tiivisesti todettavat tapahtumat sekä ennen kaikkea niiden tulkinta. (Isosomppi & Leskinen 

2011, 19.) 
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4.3 Rauhanturvatyötä ja rauhanturvaajia kuvaavia tutkimuksia 
 

Rauhanturvatyötä on tutkittu useista eri näkökulmista viime vuosikymmenen aikana (ks. 

Langholtz 1998; Isosomppi & Leskinen 2011; Leskinen, Isosomppi, Sinkko, Nyman & 

Laukkala 2011; Anttila 2012; Piiparinen 2012b; Tamminen 2012; Pihlainen, Santtila, Ny-

man, Nykänen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, Rintala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 

2015). Vaikka kriisinhallintatyön eri toimintamuotoja ja konfliktien luonnetta on tutkittu 

paljon, rauhanturvaajia ja heidän näkemyksiään rauhanturvatyöstä sekä siihen liittyvistä il-

miöistä on tutkittu huomattavasti vähemmän tai valikoituneimmista näkökulmista (ks. Ant-

tila 2012, 11, 52–61). Tarkasteltaessa kokonaisvaltaisesti rauhanturvatoimintaa ilmiönä sekä 

sille ominaisia piirteitä, on syytä huomioida, että rauhanturvaoperaatioiden olosuhteilla sekä 

konfliktin luonteella on yhteys rauhanturvaajien kokemuksiin työn mielekkyydestä sekä 

kuormittavuudesta.  

 

YK:n turvallisuusneuvostoa pidetään globaaleista kriisinhallintaoperaatioista päättävänä eli-

menä. Vuoden 2005 YK:n huippukokouksen päätösasiakirjassa (United Nations Doc. 2005, 

30) on määritelty käsite ”suojeluvastuu” (Responsibility to Protect), jonka avulla on pyritty 

kuvaamaan periaatetta, jonka mukaan kansallisilla, alueellisilla ja kansainvälisillä toimi-

joilla on vastuu suojella siviilejä neljältä vakavimmalta rikokselta, joita ovat kansanmurha, 

rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja etninen puhdistus (Piiparinen 2012b, 3). Jos jo-

kin valtio osoittautuu haluttomaksi tai kyvyttömäksi suoriutumaan vastuustaan, voidaan 

kansainvälisen yhteisön toissijaisen vastuun katsoa astuvan voimaan. Käytännössä tämä tar-

koittaa sitä, että kansainväliset ja alueelliset järjestöt voivat siviilien suojelemiseksi suorittaa 

rauhanomaisen tai sotilaallisen väliintulon kohdemaassa YK:n peruskirjan sääntöjä noudat-

taen, mikä saattaa vaatia poikkeuksellisesti valtion alueellisen koskemattomuuden loukkaa-

mista väliaikaisesti. (Piiparinen 2012b, 3–5.) Institutionaalisesti määriteltynä suojeluvastuu 

voidaan ymmärtää kriisinhallintaa ohjaavana toimintatapana tai ohjenuorana. Suojeluvastuu 

vaatii kansainvälisen kriisinhallinnan resurssien kohdentamista ja päämäärien priorisoimista 

nimenomaan siviilien suojeluun (Piiparinen 2012b). Rauhanturvaajien työn peruslähtökoh-

tana on siten toteuttaa kansainvälisen yhteisön oikeuttamaa suojeluvastuuta poikkeukselli-

sissa, siviilien suojelua tavoittelevissa operaatioissa.  
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Kansainvälisten rauhanturvaoperaatioiden vaikuttavuustutkimukset kohdentuvat usein jon-

kin tietyn alueen tai rauhanturvaoperaation onnistumiseen, erilaisiin vaikutuksiin aluepoliit-

tisesti, siviiliväestön osalta sekä esimerkiksi yhteiskunnan jälleenrakentamiseen liittyviin 

teemoihin (Heldt & Wallensteen 2011; Tshiband, 2010). Konfliktialueella työskentelyyn 

liittyviä eri henkilöstöryhmien kokemuksia ovat tutkineet muun muassa Connorton, Perry, 

Hemenway & Miller (2011). Tutkimuksessa tarkasteltiin 2383 sotilaan, lähetystyöntekijän 

sekä rauhanturvaajan kokemuksia konfliktialueella työskentelystä. Tutkimuksen kohde-

ryhmä oli jaettu kahtia sen mukaan, olivatko informantit palveluksensa aikana joutuneet tais-

telutilanteeseen ja kokeneet siten todellista uhkaa selviytymisestään. Taistelutilanteisiin jou-

tuminen lisäsi tutkimuksen kohderyhmällä posttraumaattisia stressireaktioita sekä näytti ole-

van yhteydessä lisääntyneeseen päihteiden käyttöön ja mielenterveysongelmiin. Vastaavia 

ongelmia ei esiintynyt sotilailla, rauhanturvaajilla ja lähetystyöntekijöillä, jotka eivät joutu-

neet taistelutilanteeseen. (Connorton ym. 2011, 1360–1363.) Coleman (2011) on tarkastellut 

afrikkalaisten tekemiä ratkaisuja Saharan alueella olleen rauhanturvaoperaation aikana 

esiintyneissä ongelmissa. Tutkimus osoittaa, että paikallisten valtioiden tekemien alueellis-

ten rauhanturvaamistoimien ja YK:n mandaatin oikeuttamien rauhanturvaoperaatioiden se-

koittuminen saattaa tuottaa epäonnistuneen lopputuloksen. Eri toimijoiden toimintamuoto-

jen sekoittuminen saattaa pahimmillaan lisätä konfliktialttiutta sekä tehdä kansainvälisessä 

rauhanturvaoperaatiossa työskentelyn entistä vaarallisemmaksi. (Coleman 2011, 517–520, 

538–545.) Kansainvälisten rauhanturvaoperaatioiden toimintaa on siten myös syytä tarkas-

tella kriittisesti, sillä yleisesti ottaen suomalaiset rauhanturvaajat sijoittuvat osaksi kansain-

välistä operaatiota. 

 

Suomalaisista olosuhteista tuleva rauhanturvaaja ei voi varautua kaikkeen, mitä rauhantur-

vaajana työskentely tuo tullessaan. Kaikkeen ei myöskään voida varustautua koulutuksessa. 

Vaaratonta rauhanturvaoperaatiota ei ole, mikä näkyy ajoittain tapahtuvina rauhanturvaajien 

menehtymisinä. Suomalaisia rauhanturvaajia on palvellut noin 40 000 henkilöä eri puolilla 

maailman konfliktialueita, ja operaatioissa menehtyneiden määrä (noin 50 henkilöä) on kan-

sainvälisesti verrattuna vähäinen. Suomalaisten tapa toimia, koulutustaso sekä todennäköi-

sesti myös hyvä onni ovat pitäneet tappioluvut alhaisina. Jokainen menehtynyt rauhantur-

vaaja on kuitenkin korvaamaton läheisillensä. Suurin osa henkilömenetyksistä on aiheutunut 

liikenne- tai ajoneuvo-onnettomuuksissa. Valitettavaa on, että itsemurhatapauksiltakaan ei 



54 

ole vältytty. Konfliktin osapuolten aiheuttamia suomalaisten rauhanturvaajien kuolintapauk-

sia on tähän mennessä sattunut vain muutama. Niin sanottuja läheltä piti -tapauksia on sen 

sijaan moninkertainen määrä tappiolukuihin verrattuna. (Haavisto ym. 2009, 234.)  

 

Suomalaisia rauhanturvaajia koskevaa tutkimustietoa on melko rajallisesti. Rauhanturvaajia 

yksilöinä sekä kokemuksia rauhanturvaajista on käsitelty vain muutamissa tutkimuksissa 

(ks. Kauppinen & Huida 1994; Kangas 1995; Aho 2003; Ryhänen 2006; Isosomppi & Les-

kinen 2011; Leskinen 2011; Anttila 2012). Kurkinen (2004) on tutkinut kriisinhallintaa his-

toriallisten, poliittisten ja operationaalisten näkökulmien kautta. Näkökulmana on erityisesti 

ollut siviili- ja sotilaallinen yhteistyö osana suomalaista rauhanturvapolitiikkaa ja -toimintaa. 

Kauppinen & Huida (1994) tutkivat suomalaisten naisrauhanturvaajien sopeutumista rau-

hanturvaajana työskentelyyn sekä naisten saamaa hyväksyntää. Tutkimuksen tulokset osoit-

tavat, että naisten aloittaessa rauhanturvatyöskentelyn he kohtasivat epäilyjä kyvystään työs-

kennellä ”sotilaallisessa” organisaatiossa. Ennakkoluulojen väistyttyä naisrauhanturvaajat 

otettiin melko nopeasti osaksi rauhanturvayhteisöä. (Kauppinen & Huida 1994, 113.) Aho 

(2003) käsittelee tutkimuksessaan Puolustusvoimien kielikoulutusta ja erityisesti rauhantur-

vaajien arvioita omasta kielitaidostaan sekä sen kehittämistarpeista. Lisäksi hän on käsitellyt 

esimiesasemassa ammattisotilaana työskennelleiden henkilöiden kokemuksia alaistensa kie-

litaidosta sekä kielitaitoa koulutuksen kehittämisen näkökulmasta ja riittäväksi koettuina 

kielen osaamisen taitotasoina (yleisen kielikokeen taitotasot) – ei niinkään yksittäisten rau-

hanturvaajien osoittamana kielitaitona (Aho 2003). Ryhäsen (2006, 74–75) tutkimuksen mu-

kaan rauhanturvaajat eivät pidä itseään kovin lahjakkaina kielellisesti. Osalle rauhanturvaa-

jista yksi rauhanturvatehtävään hakeutumisen syistä onkin saattanut olla mahdollisuus kie-

litaidon kohentamiseen (Haavisto ym. 2009, 231). 

 

Suomalaisten rauhanturvaajien persoonallisia ominaisuuksia on tutkittu tarkastelemalla rau-

hanturvaajien älykkyysprofiilia sekä hengellistä sensitiivisyysprofiilia (Ryhänen, 2006). 

Tutkimuksessa kuvattiin rauhanturvaajien hengellisyyttä ja siihen liittyviä tekijöitä sekä rau-

hanturvatehtävässä selviytymistä. Rauhanturvaajien älykkyysprofiili korosti kinesteettistä ja 

interpersoonallista lahjakkuutta, jotka näkyivät kykynä itsereflektioon ja itsearviointiin sekä 

syvällisinä pyskologisina ja filosofisina pohdintoina. (Ryhänen 2006, 3; 71–77.) Yllättävää 

tutkimuksen tuloksissa oli rauhanturvaajien alhaiseksi jäänyt yhteisöllisyyden tunne (vrt. 

Kosonen, 2003). Rauhanturvaajat pitivät kuitenkin itseään arjen töitä tekemään kykevinä, 
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kädentaidoiltaan vahvoina ja sosiaalisesti lahjakkaina henkilöinä. Rauhanturvaajat korosti-

vat myös konkreettista, ohjekirjojen mukaista toimintaa heidän omassa rauhanturvatyös-

sään. Sen sijaan opiskeluun liittyvissä asioissa sekä verbaalisissa ja kielitaitoon liittyvissä 

osa-alueissa he eivät pitäneet itseään kovin taitavina. (Ryhänen 2006, 78, 104–106.) 

 

Rauhanturvaajien hengellistä tai henkistä sensitiivisyyttä tarkasteltiin kykynä tiedostaa asi-

oita, pitää salaisuuksia, arvomaailmana sekä yhteisöllisenä herkkyytenä. Rauhanturvaajille 

ominainen piirre oli vahva tahto edistää rauhaa sekä auttaa apua tarvitsevia ihmisiä. Toinen 

rauhanturvaajille erityisen ominainen piirre oli kyky sosiaaliseen kanssakäymiseen, mikä on 

tiiviissä rauhanturvayhteisössä olemisen edellytys. Rauhanturvaajat omasivat vahvan eetti-

sen tahdon pitää omalta osaltaan huolta toimialueen tilanteesta tehtävänkuvansa puitteissa. 

Tämä näkyi tahtona suoriutua omasta työstä rauhanturvaajana niin hyvin kuin mahdollista. 

Tutkimuksen kvantitatiivisen aineiston tilastollisesti merkitseväksi nousseet tekijät olivat 

ammattisotilastaustaisten henkilöiden muuta henkilöstöä vahvempi tahto saavuttaa rauha 

toimialueella omien toimiensa kautta. Tämän lisäksi useamman kerran rauhanturvatehtä-

vissä olleet henkilöt määrittelivät ensikertalaisia huomattavasti useammin pohtivansa elä-

män tarkoitusta. (Ryhänen 2006, 104–111.) Aiemmalla rauhanturvatyöskentelykokemuk-

sella sekä pidemmällä sotilaskoulutuksella (ammattisotilaat) näyttääkin olevan yhteyttä yh-

teisöllisyyden tunteeseen sekä arvojen pohtimiseen (Ryhänen 2006, 82).  

 

Kartoitettaessa rauhanturvaajien moraalisia näkemyksiä moraalin käsite on jaettu oikeuden-

mukaisuuden etiikkaan sekä huolenpidon etiikkaan (Ryhänen 2006, 28). Ryhänen (2006, 26) 

käyttää moraalisen näköpiirin, horisontin käsitettä tarkastelleessaan rauhanturvaajien sitou-

tuneisuutta rauhanturvatehtäväänsä. Rauhanturvaajien moraalinen näköpiiri, horisontti ei ole 

pysyvä. Siihen vaikuttaa rauhanturvaajan suhde rauhanturvatehtävään sekä tiettyyn aikaan 

ja paikkaan. Moraalinen horisontti sisältää suhteet kanssarauhanturvaajiin, yksilön henkilö-

kohtaiseen elämäntilanteeseen ja jopa työtehtävissä asetettuihin vaatimuksiin. Rauhantur-

vaaminen on työ, mutta samaan aikaan se pakottaa rauhanturvaajaa määrittelemään persoo-

nallista identiteettiään. Rauhanturvaajat joutuvat määrittelemään itselleen, mitä tarkoittaa 

olla rauhanturvaaja. Virallisen rauhanturvaoperaatiolle asetetun mandaatin ja tehtävän li-

säksi jokainen yksilö joutuu arvioimaan, millainen rauhanturvaaja hän haluaa olla. (Ryhänen 

2006, 26.) Ajatus tai tunne oikein tekemisestä ohjaa rauhanturvaajien työskentelyä ja pää-

töksentekoa. Jokaisen rauhanturvaajan täytyy myös viime kädessä löytää oma sisäinen mo-

tivaatio, jonka voimin hän työtään tekee. Rauhanturvaaminen määritellään asiaksi, jonka 
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kansainvälinen yhteisö voi luottaa suomalaisten huolehdittavaksi. Rauhanturvaajan työn tu-

kena sen sijaan toimii oman sosiaalisen verkoston lisäksi rauhanturvaajayhteisö, jota rau-

hanturvaajat kuvailevat ”toimialueella olevaksi perheekseen”. (Ryhänen 2006, 84–87; 91–

92.) Tutkimuksessa on kuvailtu yhtä rauhanturvaajan kirjoitusta kuvauksena yhdestä mah-

dollisesta perusrauhanturvaajatyypistä. Hän on ”jalat-maassa-oleva” suomalainen mies: 

luonteeltaan perusjärkevä, hieman ujo vieraassa seurassa sekä ammatillisissa kysymyksissä 

huolellinen ja ahkera. Hänen mielenkiinnon kohteitaan ovat tekniikkaan liittyvät asiat sekä 

urheilu. (Ryhänen 2006, 69.)  

 

4.4 Rauhanturvatyön positiiviset ja kuormittavat kokemukset   
 

Konfliktialueilla työskentely altistaa rauhanturvaajat vaaratilanteille. Suomalainen rauhan-

turvatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja sisältää riskin altistua stressille ja kuormitta-

ville kokemuksille. Riskeistä huolimatta rauhanturvaajaksi hakeutuvia henkilöitä näyttäisi 

riittävän kriisinhallintatoiminnan ylläpitämiseksi. Kuormittavuutta käsittelevät tutkimukset 

osoittavat, että rauhanturvatyö sisältää sekä voimaannuttavia että stressiä lisääviä, kuormit-

tavia kokemuksia (Elklit & Knudsen 1995; Ryhänen 2006; Haavisto, Lantz, Hotakainen & 

Viertiö 2009; Isosomppi & Leskinen 2011, 25; Anttila 2012; Pihlainen, Santtila, Nyman, 

Nykänen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, Rintala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 2015 ). 

 

Rauhanturvatyö näyttäisi olevan useimmille rauhanturvaajille voimaannuttava, elämänko-

kemuksia positiivisella tavalla lisäävä tehtävä. Samaan aikaan se voi olla myös erittäin kuor-

mittava ja stressaava kokemus. Rauhanturvatyöhön voi liittyä traumaattisia tapahtumia, 

jotka voivat yksilön kannalta johtaa fyysisen kuormittumisen ohella eriasteisiin stressireak-

tioihin tai muihin psyykkisiin ongelmiin. (Isosomppi & Leskinen 2011, 18.) Rauhanturvaa-

jien traumaperäisten stressihäiriöiden esiintyvyydestä on kirjallisuudessa jonkin verran toi-

sistaan poikkeavia tutkimustuloksia riippuen tutkimusten tutkimusasetelmista. Kansainväli-

sellä tasolla tarkasteltuna voidaan kuitenkin todeta, että yhdestä viiteen prosenttia rauhan-

turvaajista kuvaa kokeneensa jonkintasoisia stressireaktioita. (Isosomppi & Leskinen 2011, 

25.) 

 

Rauhanturvaajat joutuvat varautumaan siihen, että palvelusaikana he saattavat kohdata stres-

sitilanteita, joista ei ole aiempaa kokemusta (Anttila 2012, 76). Pelkkä vieraaseen kulttuuriin 
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siirtyminen sekä primitiivisten tai muuten haasteellisten ulkoisten olosuhteiden kohtaaminen 

saatetaan kokea henkisesti kuormittavana asiana. Rauhanturvaajalle saattaa lisätä suoriutu-

mispaineita myös velvollisuus toimia neutraalina osapuolena konfliktiolosuhteissa. Oman 

rauhanturvajoukon voimattomuus ongelmatilanteissa, ihmisoikeuksia loukkaava toiminta, 

uhka omasta haavoittumisesta ja selviytymisestä sekä vaikeudet yhteydenpidossa omaisiin 

ovat tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa kohonnutta stressiä rauhanturvaajilla. Kohtuullinen 

määrä stressiä on luonnollista ja rauhanturvaajan arkea. Mikäli kuormittavia tekijöitä kui-

tenkin kasaantuu liian pitkäkestoisesti, saattaa niistä olla seurauksena ruumiillisia ja henkisiä 

oireita. Stressaavien tilanteiden lisäksi henkisiä ja ruumiillisia oireita saattavat aiheuttaa rau-

hanturvatyölle ominainen ajoittainen toiminnan puute, samankaltaisena rutiinina toistuva 

arki sekä liikkumisen rajoittaminen. Osa rauhanturvaajista kohtaa äkillisiä ja järkyttäväksi 

koettuja tapahtumia, jotka saattavat aiheuttaa pitempikestoisen stressireaktion tai -häiriön. 

(Haavisto, Lantz, Hotakainen & Viertiö 2009, 233.) 

 

Rauhanturvatyö on täynnä kuormittavia, stressiä aiheuttavia kokemuksia. Ryhänen (2006 

95–99) on jakanut rauhanturvaajia kuormittavat kokemukset kärsimyksen ongelmaan, oi-

keudenmukaisuuden etiikkaan ja alueen uskonnolliseen kontekstiin. Kärsimyksen kohtaa-

miseen ja problematiikkaan liittyy sodan uhrien ja sotatilassa elävän paikallisen väestön sekä 

mahdollisten etnisten puhdistusten kohtaaminen. Oikeudenmukaisuuden etiikka joutuu koe-

tukselle korkeiden ammatillisten rauhanturvatyölle esitettyjen vaatimusten kautta. Lisäksi 

osalle rauhanturvaajista niin sanottu ”kristillisten arvojen mukainen toiminta” saattaa aiheut-

taa kuormittavuutta verrattaessa omaa näkemystä toimialueen uskonnollisiin näkemyksiin ja 

toimintatapoihin. Toimialueen uskonnolliset kontekstit sekä mahdolliset eri uskontokuntien 

väliset ristiriidat voivat aiheuttaa myös kuormitusta rauhanturvaajille, joiden oma uskonto 

poikkeaa toimialueen uskonnoista. Omasta uskonnollisesta taustasta huolimatta rauhantur-

vaajat eivät voi työssään arvottaa uskontojen paremmuutta tai oikeellisuutta. (Ryhänen 2006, 

95–99; ks. myös Kangas 1995.5) 

                                                 
5 Suomalaisia rauhanturvaajia koskevia väitöskirjatutkimuksia on vain muutama. Kangas (1995) on käsitellyt 

tutkimuksessaan rauhanturvaajaseurakunnan toimintaa sekä sen vaikutusta rauhanturvaajan maailmankuvaan. 

Tutkimus kuvaa YK:n suomalaisen rauhanturvaajapataljoonan FINBATT:in kirkollista työtä Golanilla vuosina 

1979–1993. Kangas (1995) on tutkimuksessaan selvittänyt 1) sotilasseurakunnan todellisuuden rakentumista 

ja toiminnan historiallista kehitystä eri instituutioiden ja toimijoiden konstruktiona, 2) pitkäkestoisen 

rauhanturvaoperaation kirkollisen työn toteuttamista ja sen vaikutusta rauhanturvaajien maailmankuvaan sekä 
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Elklit ja Knudsen (1995) käsittelevät tutkimuksessaan tanskalaisten rauhanturvaajien koke-

muksia rauhanturvatyöstä. Rauhanturvaajat olivat kokeneet kuormittavaksi erityisesti tilan-

teet, joissa oli koettu omaa henkeä uhattavan.  Muita kuormittavaksi koettuja tekijöitä olivat 

muun muassa pelko loukkaantumisesta, yleinen pelon ja epävarmuuden tila, jatkuva muutos, 

tyhjyyden tunne sekä kokemus puuttuvasta toveruudesta. Rauhanturvaajista 68 % oli koke-

nut myös puutteita ruokahuollossa. (Elklit & Knudsen 1995, 19.) Rauhanturvatyötä voi myös 

tarkastella yksilöiden kykynä sopeutua vaaraan ja vaarallisiin olosuhteisiin sekä vaaran tun-

teeseen. Wallenius (2001) on tutkinut ruotsalaisia rauhanturvaajia, jotka olivat joutuneet 

osalliseksi ampumavälikohtaukseen. Yleisesti ottaen rauhanturvaajat näyttivät toimineen oi-

kein ja saamansa koulutuksen mukaisesti vaarallisissa yhteenotoissa. Tutkimuksessa tode-

taan yksilöllisten ja tilannekohtaisten tekijöiden vaikuttavan rauhanturvaajan reaktioihin 

sekä toimintakykyyn erilaisissa tilanteissa. Rauhanturvaajat raportoivat kuitenkin haavoittu-

mattomuuden tunteista. Myös osittaiset tuntemukset tunne-elämän tasapainon ja kognitiivi-

sen toimintakyvyn puutteista olivat yleisiä.  (Wallenius 2001, 7.) 

 

Jokainen rauhanturvaoperaatio on luonteeltaan ja vaatimuksiltaan erilainen, vaikka yhdistä-

viä piirteitäkin voi olla löydettävissä. Rauhanturvaajan kokemuksiin rauhanturvatyöstä vai-

kuttavat myös hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa sekä kotimaan elämäntilanteensa. 

Rauhanturvatyöhön liittyviä voimaannuttavia ja stressiä aiheuttavia tekijöitä on tarkasteltu 

kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa viime vuosina (ks. Cian & Raphel 1999; Ad-

ler, Litz & Bartone 2003; Leskinen 2011; Leskinen ym. 2011).  Kuvioon neljä olen koonnut 

eri tutkimusten tuloksia rauhanturvatyön positiivisista sekä kuormittavista kokemuksista. 

 

                                                 
3) Puolustusvoimien ja sen kirkollisen työn ihmiskäsitystä ja -kuvaa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut 

merkitysten ja merkitysrakenteiden löytäminen. Rauhanturvaseurakunnalla on laaja kansankirkollis-

sielunhoidollis-yhteisöllinen merkitysrakenne (ks. Kangas 1995). Rauhanturvaseurakunnan työhön 

suhtautuminen näkyi arvostuksena sekä poikkeuksellisena aktiivisuutena seurakuntatoimintaan 

osallistumisessa (ks. Kangas 2010). Jumalanpalveluksiin osallistutaan suurella joukolla, samoin ehtoolliselle. 

Kankaan (1995) mukaan 25–40 vuotiaiden miesten seurakunta-aktiivisuus onkin täysin poikkeuksellista 

rauhanturva-alueella kotimaan kirkossakäyntitilastoihin verrattuna. Tutkimuksen mukaan 

rauhanturvatehtävistä palanneet eivät olleet jatkaneet samaa aktiivista osallistumista kotiseurakunnissaan 

(Kangas 1995). 
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Kuvio 4. Rauhanturvatyön positiiviset ja kuormittavat kokemukset  

 

Konfliktialueiden tilanteet vaihtelevat nopeasti ja ennakoimattomasti. Rauhanturvatyö voi 

siten tuottaa samanaikaisesti sekä positiivisia että kuormittavia kokemuksia. Rauhanturvaa-

jien kuvaamia rauhanturvatyön voimaannuttavia kokemuksia tuottavat tasapainoinen koti-

maan tilanne sekä rauhanturvatehtävässä onnistuminen. (Johansson & Larsson 2008; Leski-

nen ym. 2011.) Tasapainoiseen kotimaan tilanteeseen liittyy erityisesti rauhanturvaajan läh-

tötilanne, rauhanturvaajan mahdollisuus yhteydenpitoon hänelle tärkeisiin tahoihin sekä 

puolison tai perheen tuki rauhanturvatyölle. Rauhanturvaajaksi lähtemisen suunnitelmalli-

suus sekä kotimaan tilanteen tasapainoisuus näyttäisi vaikuttavan positiivisesti rauhantur-

vaajan arkeen. Perheeltä saadulla tuella on todettu olevan vahva merkitys palveluajasta saa-

tuun kokemukseen. Etäisyys kotimaahan edellyttää rauhanturvaoperaatioilta myös mahdol-

lisimman hyvien yhteydenpitomahdollisuuksien olemassa oloa. (Isosomppi & Leskinen 

2011, 34–36.) Henkilökohtaiset onnistumisen kokemukset sekä luottamus oman ryhmän tu-

keen vaikuttavat positiivisesti rauhanturvaajan arkeen. Rauhanturvaajan positiivisia koke-

muksia rauhanturvatehtävästä lisäävät myös toimivat tukijärjestelyt, kuten mahdollisuus ter-

veydenhuoltoon, riittävään lepoon ja vapaa-aikaan sekä vuorovaikutukseen oman operaation 

henkilöstön ja paikallisten asukkaiden kanssa. Lisäksi rauhanturvaajan henkilökohtaiset 

Rauhanturvaajana onnistuminen 

- kokemus henkilökohtaisesta 

onnistumisesta 

rauhanturvatehtävässä 
- toimivat tukijärjestelyt 
- henkilökohtainen 

stressinhallinta 

Rauhanturvatehtävän 

kuormittavat kokemukset 

- mahdolliset traumatisoivat 

tekijät 
- muut rauhanturvatyöhön 

liittyvät tilanteet 

Tasapainoinen kotimaan tilanne 

- lähtötilanteen merkitys 
- mahdollisuus yhteydenpitoon 
- puolison ja/tai perheen tuki 

Operaatioympäristö 

- poissaolo kotimaasta 
- elinolosuhteet 
- työolosuhteet 

 

Rauhanturvatyön positiiviset ja/tai kuormittavat kokemukset 
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stressinhallintavalmiudet, kuten sisukkuus ja henkilökohtainen tilannehallinta vaikuttavat 

siihen, miten rauhanturvatyö koetaan. (Isosomppi & Leskinen 2011, 14–17, 21–22; Leski-

nen, Isosomppi, Sinkko, Nyman & Laukkala 2011, 52–55.) 

 

Rauhanturvaajien kuvaamat kokemukset rauhanturvatyön kuormittavista ja/tai stressiä lisää-

vistä vaikutuksista on kansainvälisissä tutkimuksissa nimetty hieman eri käsittein, mutta nii-

den voidaan katsoa kuvaavan samankaltaisia ilmiöitä. Rauhanturvaoperaatioiden kuormitta-

vat kokemukset voivat vaihdella paljon ja ennakoimattomasti. Kuormittavat ja stressiä ai-

heuttavat kokemukset jaetaan rauhanturvaamista käsittelevässä kirjallisuudessa päivittäi-

seen operaatioympäristöön liittyviin tekijöihin sekä varsinaiseen rauhanturvatehtävään liit-

tyviin riskeihin. Kuormittavat tekijät voidaan jakaa myös akuutteihin (äkillisiin ja ennakoi-

mattomiin) ja kroonisiin (säännöllisesti toistuviin ja paremmin ennakoitaviin) tekijöihin. 

Operaatioympäristön kuormittavat tekijät on kuvattu poissaolona kotimaasta sekä rauhan-

turvaajien elinolo- ja työolosuhteisiin liittyvinä tekijöinä. Poissaolo kotimaasta aiheuttaa 

rauhanturvaajille kuormitusta perheen ikävöinnin, kotimaahan kommunikoimisongelmien 

sekä vieraan ympäristön aiheuttamina haasteina. Elinolosuhteita kuormittavat tekijät liitty-

vät kuoleman ja loukkaantumisen riskeihin, hygieniatasoon, ruokaan, ajoittaiseen levon vä-

hyyteen, aktiviteettien puutteeseen, yksityisyyden puutteeseen, erilaiseen ilmastoon sopeu-

tumiseen sekä rajoitettuun vapaa-aikaan ja lomiin. Työolosuhteisiin liittyvää kuormitusta 

aiheuttaa johtaminen, työn ajoittainen yksitoikkoisuus, työtaakka ja työtahti, työn merkityk-

seen liittyvät kysymykset, työhyvinvointiin liittyvät tekijät sekä henkilöiden väliset konflik-

tit. (Cian & Raphel 1999; Adler, Litz & Bartone 2003, 149–163; Isosomppi & Leskinen 

2011, 14–18.) 

 

Varsinaiseen päivittäiseen rauhanturvatehtävään liittyvät riskitekijät on kuvattu mahdolli-

sina traumatisoivina tekijöinä sekä muina rauhanturvatyöhön liittyvinä kuormittavina tilan-

teina. Potentiaalisia traumatisoivia ja kuormittavia tekijöitä rauhanturvaajan arjessa ovat 

mahdolliset aseelliset konfliktit, miinat, onnettomuusriski, joukkohautojen ja ruumiiden nä-

keminen, riski panttivangiksi joutumisesta sekä akuuttien hyökkäysten kohteeksi joutumi-

nen. Muita rauhanturvatehtävään liittyviä kuormittavia tilanteita ovat muun muassa hallitse-

mattomissa väkijoukoissa työskentely, rauhanturvaamiseen liittyvien valvontatilanteiden yl-

lätyksellisyys, konfliktien seurausten näkeminen, konfliktialueen lasten ja lapsiuhrien 

kanssa toimiminen, paikallisväestön asennoituminen sekä mahdolliset rauhanturvaajayhtei-
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söjen sisäiset ongelmat. (Cian & Raphel 1999; Adler, Litz & Bartone 2003, 149–163; Iso-

somppi & Leskinen 2011, 14–18.) Vaikka rauhanturvatyöhön liittyy monia kuormittavia 

vaikutuksia, suomalaisten rauhanturvaajien psyykkisen stressin on todettu olevan suhteelli-

sen alhainen kotiin palatessa. Stressin suhteellisen alhainen taso voi selittyä suomalaisten 

rauhanturvaajien vapaaehtoisella hakeutumisella tehtävään.6 Rauhanturvaajat olivat myös 

suorittaneet asepalveluksensa hyvin ja saaneet ennen operaatioon lähtöä luotettavaa tietoa 

heille asetetuista tavoitteista. Lisäksi kansainvälisissä rauhanturvaajia koskevissa tutkimuk-

sissa (ks. Lehtomäki, Pääkkönen & Rantanen 2005, 389–396; Norris, Maguen, Litz, Adler 

& Britt 2005, 251–162; Lang 2006, 23–24, 123–130) on todettu ennen operaatiota koetun 

yleisen kuormittuneisuuden (taloushuolet, ero perheestä, perheen tuen puuttuminen, ongel-

mat johtajien kanssa) olevan parempi ennustaja operaation jälkeisille hyvinvoinnin häiriöille 

kuin operaation aikana koettujen kuormittavien tekijöiden. Verrattaessa vapaaehtoisesti si-

viiliammatista hakeutuneiden ja Puolustusvoimissa siviilielämässä työskentelevien rauhan-

turvaajien kuormittuneisuutta Puolustusvoimissa työskentelevät (kantahenkilöstö) olivat ko-

keneet rauhanturvaoperaation aikana traumaattisia tapahtumia enemmän kuin niin sanotut 

siviilitaustaiset rauhanturvaajat (reserviläiset). Tämä selittynee eri henkilöstöryhmien rau-

hanturvaoperaation aikaisilla tehtävillä ja niiden vaativuudella. (Leskinen ym. 2011, 54.) 

Yhteenvetona voidaan todeta rauhanturvatyöskentelyyn liittyvän monia positiivisia ja voi-

maannuttavia vaikutuksia, mutta myös tavanomaisia työtehtäviä enemmän kuormitusta sekä 

stressiä lisääviä tekijöitä. 

  

                                                 
6 Joidenkin valtioiden rauhanturvatehtäviin lähetettävät rauhanturvaajat saattavat toimia 

rauhanturvatehtävässä osana sotilasuraansa, jolloin rauhanturvatyö ei ole samalla tavoin vapaaehtoiseksi 

tulkittavaa kuin suomalaisten rauhanturvaajien osalta. 
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5 RAUHANTURVAAJIEN KOULUTUS JA RAUHANTURVAAJANA 
TYÖSKENTELY 
 

Rauhanturvaajien koulutus keskittyy vapaaehtoisesti rauhanturvatehtäviin hakeutuneiden 

henkilöiden nopeaan perehdyttämiseen ennen konfliktialueelle siirtymistä. Koska valtaosa 

rauhanturvaajista on niin sanottua siviilihenkilöstöä, heidän kokemuksensa sotilasorganisaa-

tioissa toimimisesta rajoittuu yleensä asepalvelusaikaan. Tässä luvussa kuvaan rauhantur-

vaajaksi valikoitumisen prosessia sekä rauhanturvaajilta edellytettävää osaamista ja asian-

tuntijuutta. Lopuksi tarkastelen suomalaisten rauhanturvaajien koulutusta ja rauhanturvaa-

jana työskentelyä erityisesti UNIFIL-operaatiossa.  

 

5.1 Vapaaehtoisena maailman konfliktipesäkkeisiin: rauhanturvaajaksi vali-
koitumisen prosessi ja kriteerit 
 

Suomessa rauhanturvatehtäviin hakeudutaan oma-aloitteisesti sotilaallisen kriisinhallinnan 

toimintavalmiussitoumuksen kautta. Rauhanturvatehtäviin hakeudutaan erilaisten elämän-

polkujen kautta. Tutkimustietoa yksilöllisistä hakeutumissyistä on vähän. Koska hakeutu-

missyillä voi olla merkitystä henkilön rauhanturvatyöstä selviytymiseen, käsittelen tässä lu-

vussa hakeutumista osana rauhanturvaajien rekrytointiprosessia.  

 

Suomen valtio voi lähettää sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin henkilöstöä vuositasolla 

enintään 2000 henkilöä (Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta, 211/2006). Viime vuosina lä-

hetettävän henkilöstön määrä on ollut huomattavasti pienempi. Myös rauhanturvatehtäviin 

vuosittain hakeutuneiden määrä on laskenut 2000-luvun alkuvuosien noin 4000 hakijasta 

nykyiseen noin 1500 hakijaan/vuosi (Haglund 2014). Siten sekä tarjolla olevien rauhantur-

vatehtävien että hakijoiden määrä on ollut vähäisempi kuin aikaisempina vuosina. Syitä ha-

kijamäärän vähentymiselle voi olla monia. Operaatioiden muuttuminen perinteisistä YK-

vetoisista rauhanturvaoperaatioista vaarallisemmaksi luokiteltaviksi sotilaallisiksi kriisin-

hallintaoperaatioiksi näyttäisi laskevan palvelukseen hakeutuneiden määrää (Limnéll 2009). 

Toinen syy hakijoiden määrän laskuun voi olla rauhanturvaajien rekrytointiprosessissa, joka 

perustuu jatkuvaan hakeutumiseen ja yksilöiden omaehtoiseen informaation hakuun avoinna 

olevista tehtävistä. Myös kotimainen palkkakehitys ja sen vertailu rauhanturvatehtävän palk-

kaetuihin saattaa näkyä hakijoiden kiinnostuksen laskussa rauhanturvatehtäviä kohtaan. 
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Naishakijoiden osalta vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen vaade voi olla yksi nais-

ten vähäistä hakeutumista selittävä tekijä. 

 

Rauhanturvatyön perustavoitteena on parantaa kriisialueiden paikallisia olosuhteita ja luoda 

pysyvät edellytykset rauhan saavuttamiseksi. Suomalaisia rauhanturvaajia toimii YK:n, 

Nato:n ja EU:n johtamissa operaatioissa eri puolilla maailmaa. (Puolustusvoimat 2013.) 

Rauhanturvaajaksi hakeudutaan yksilöllisistä, erilaisista lähtökohdista. Rekrytointivastuu on 

Suomessa Puolustusvoimilla. Rauhanturvatyö määritellään sotilaallisen kriisinhallinnan 

alaisuuteen. Hakemus on yleishakemus, jolla haetaan sotilaallisen kriisinhallinnan toiminta-

valmiuteen, ei tiettyyn rotaatioon tai operaatioon. Hakeutua voi läpi vuoden niin sanotun 

jatkuvan haun periaatteen mukaisesti. Hakemuksen käsittely saattaa kestää muutamia kuu-

kausia. Rauhanturvaajien rekrytointiprosessi mahdollistaa sen, että hakijalle saatetaan eh-

dottaa rauhanturvatyötä operaatiossa, josta hän ei ole kiinnostunut. Hakuasiakirjoissa on kui-

tenkin mahdollista esittää tehtävä- ja operaatiotoive. Rauhanturvatehtävien rekrytoinnissa 

ovat mukana ne hakijat, joilla on toimintavalmius voimassa. Saapuneiden hakemusten kä-

sittelyn jälkeen (ml. turvallisuusselvityksen käsittely) hakijoille ilmoitetaan hyväksymisestä 

tai hylkäämisestä kirjallisesti. Rauhanturvaajat allekirjoittavat hakemuksen sotilaallisiin 

kriisinhallintatehtäviin, ja toimintavalmiuspäätöksen saatuaan henkilö on sitoutunut käs-

kystä saapumaan kriisinhallintakoulutukseen tai -palvelukseen. (Puolustusvoimat 2013.) 

 

Rauhanturvaajiksi valittujen palvelussuhde kestää tavallisimmin kuudesta kahteentoista 

kuukautta. Puolustusvoimien palkatulle henkilöstölle kriisinhallintatehtävät ovat osa sotilas-

uraa. Rauhanturvaajaksi vaadittavat yleiset kelpoisuusehdot ovat seuraavat: Suomen kansa-

laisuus, ikä 20–45 vuotta hakeutuessa (suositus), hyvin suoritettu varusmiespalvelus tai nais-

ten vapaaehtoinen asepalvelus, moitteettomat elämäntavat, hyvä terveys ja fyysinen kunto 

(12 minuutin juoksutesti min 2300–2500 metriä) sekä vähintään B-luokan ajokortti suoritet-

tuna. Tämän lisäksi reserviupseereilta, poliisitehtäviin hakeutuvilta poliiseilta sekä päällys-

tötehtäviin hakevilta aliupseereilta vaaditaan hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen 

taito. Hakijoilta edellytetään myös terveys- sekä turvallisuusselvitystä. Merkinnät rikosre-

kisterissä ovat este rauhanturvaajana toimimiselle. (Puolustusvoimat 2013.) Perusteet valin-

tojen linjauksille on määritelty laissa sotilaallisesta kriisinhallinnasta (211/2006) sekä puo-

lustusministeriön asetuksessa sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista 
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ja palvelussuhteen ehdoista (254/2006). Edellä mainitut lait on vahvistettu tämän tutkimuk-

sen kohderyhmän rauhanturvaajana työskentelyn jälkeen, mutta rauhanturvaajilta vaaditta-

vat yleiset kelpoisuusehdot ovat noudattaneet edellä mainittuja vaatimuksia aiemminkin.  

 

Rauhanturvaajaksi hakeutumiseen vaikuttavia syitä näyttäisi olevan useita (ks. kuvio 5. Rau-

hanturvaajaksi hakeutumisen syyt). Isosompin ja Leskisen (2011, 51–53) mukaan pääasial-

lisin syy rauhanturvatehtäviin hakeutumiseen on halu tehdä jotain merkityksellistä tai toive 

ammatillisesta pätevöitymisestä. Ammatillista pätevöitymistä voi tapahtua sekä siviilitaus-

taisilla että Puolustusvoimien palveluksesta rauhanturvaajaksi hakeutuvilla henkilöillä. Puo-

lustusvoimissa työskenteleville rauhanturvatyö voi edistää myös urakehitystä. Rauhantur-

vaajaksi hakeutumiseen on todettu vaikuttavan myös halu päästä hetkeksi pois kotimaan ar-

jesta, halu testata itseään, taloudelliset syyt, seikkailunhalu sekä halu tutustua vieraaseen 

maahan ja kulttuuriin (Siljanen 2010, 29; Isosomppi & Leskinen 2011, 52–53). Haaviston 

ym. (2009, 228) mukaan monet rauhanturvaajista lähtivät ulkomaanpalvelukseen puhtaasti 

halusta auttaa ja vaikuttaa olosuhteisiin konfliktialueella. Ajatus pienestä mahdollisuudesta 

parantaa maailmaa ja omalla toiminnalla myötävaikuttaa rauhan säilymiseen sekä auttaa 

kriisiolosuhteista kärsinyttä paikallista väestöä on ollut ja on edelleen yksi rauhanturvaajaksi 

hakeutumisen syitä. Halua auttaa ei estä edes tietoisuus siitä, että auttaminen edellyttää työs-

kentelyä maailman kriisipesäkkeissä. (Haavisto ym., 2009, 228.) Osalle rauhanturvaajista 

kansainvälisiin tehtäviin hakeutuminen on liittynyt myös niin sanottuun välivuoden pitämi-

seen ja mahdollisuuteen kokea jotain uutta. Haaviston ym. (2009, 229) mukaan suomalaiset 

lähtevät kriisinhallintatehtäviin esimerkiksi hakemaan vaihtelua normaalielämään (70 % 

vastanneista), parantamaan kielitaitoaan (65 %), kohentamaan taloudellista asemaansa (54 

%) sekä ideologisista syistä (9 %). Merkittävä osa Isosompin & Leskisen (2011, 52) tutki-

muksen rauhanturvaajista kertoi kumppaninsa kannustaneen rauhanturvatyöhön lähtemi-

sessä (67 %) ja vain 15 % kumppaneista oli vastustanut puolisonsa lähtöä. Suhde puolisoon 

purkaantui rauhanturvaoperaation vuoksi 13 henkilöllä 238:sta. Siten rauhanturvaajat joutu-

vat punnitsemaan rauhanturvatehtävään hakeutuessaan myös omien sosiaalisten suhteidensa 

kestämistä poissaolon aikana. 
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Kuvio 5. Rauhanturvaajaksi hakeutumisen syyt  

 

Suomalainen vapaaehtoisuuteen perustuva rauhanturvatoiminta on vain yksi tapa järjestää 

sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvää toimintaa. Osa eri valtioiden rauhanturvaajista voi 

olla myös alueelle komennettuina, kotimaansa sotilasorganisaation määrääminä.  Rauhan-

turvaoperaatiossa reserviläiset ja ammattisotilaat työskentelevät yhtenä joukkona kansain-

välisessä yhteisössä. (Isosomppi & Leskinen 2011, 36–37.) Vaikka vapaaehtoinen hakeutu-

minen yhdistää suomalaisia rauhanturvaajia, rauhanturvaajien joukko on heterogeeninen 

otos erilaiset siviiliammatit omaavista henkilöistä sekä Puolustusvoimien sotilasuraa edus-

tavista ammattisotilaista. Tämän tutkimuksen informantit hakeutuivat vuosien 1998–1999 

aikana Puolustusvoimien kansainvälisen koulutuskeskuksen kautta rauhanturvatehtäviin. 

Nykyisin sotilaallisen kriisinhallinnan rekrytointiprosessista vastaa pääosin Porin prikaati, 

jonka alaisuudessa tapahtuu myös operaatioihin valmistava koulutus. Merivoimien operaa-

tioiden osalta rauhanturvaajien rekrytoinnista vastaa Merivoimien esikunta, ja Puolustusvoi-

mien henkilökunnan osalta rekrytoinnista vastaa Maavoimien esikunta. Lisäksi EU:n val-

miusjoukkoihin rekrytoinnista ilmoitetaan erikseen tarvittaessa. Edellä mainituilla tahoilla 

on siten merkittävä rooli sekä rauhanturvaajien rekrytoinnissa että koulutuksessa. Siviilikrii-

sinhallinnan tehtävien osalta rekrytoinnista ja koulutuksesta vastaa Kriisinhallintakeskus 

(CMC).  

 

 

Rauhanturvaajaksi hakeutuminen 

Ideologiset syyt ja työn merkityksellisyys (Haavisto ym. 2009; Isosomppi & 

Leskinen 2011) 

Ammatillinen pätevöityminen (Isosomppi & Leskinen 2011) 

Kielitaidon kehittäminen (Haavisto ym. 2009) 

Taloudelliset syyt (Haavisto ym. 2009; Siljanen 2010; Isosomppi & Leskinen 

2011) 

Pois kotimaasta tai välivuosi  (Sinivuo 1985; Haavisto ym. 2009) 

Seikkailunhalu (Sinivuo 1985)  

Vieras kulttuuri (Siljanen 2010; Isosomppi & Leskinen 2011) 

Halu testata itseä (Siljanen 2010; Isosomppi & Leskinen 2011) 
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5.2 Rauhanturvatyössä edellytettävä asiantuntijuus ja osaaminen 
 

Rauhanturvatoiminnan tavoitetilana voitaneen sanoa olevan pyrkimys mahdollisimman on-

nistuneisiin rauhanturvaoperaatioihin sekä yksilöiden että organisaation näkökulmasta. Puo-

lustusvoimien palveluksessa kotimaassa työskenteleviä henkilöitä voidaan verrata ammatti-

sotilaisiin, joiden asiantuntijuus ja osaamistarpeet sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa 

työskenneltäessä ovat väistämättä erilaiset kuin siviiliammattitaustaisilla henkilöillä. Kon-

fliktialueella työskentelyyn ja rauhanturvaamiseen liittyvää asiantuntemusta voi kartuttaa 

osin asepalveluksen, reserviläistoiminnan sekä Puolustusvoimissa työskentelyn kautta. Suo-

malainen yhteiskunta poikkeaa kuitenkin huomattavasti konfliktialueista. Rauhanturvaajan 

työssä edellytettävää asiantuntijuutta ja osaamista voidaan kehittää koulutuksen ja rauhan-

turvatehtävässä työskentelyn kautta. Työ on luonteeltaan poikkeuksellista ja asettaa suuria 

vaatimuksia rauhanturvaajien koulutusjärjestelmälle ja osaamisen kehittämiselle.   

 

Sotilaallisen kriisinhallinnan asiantuntijaksi kasvaminen edellyttää vahvan ammatillisen 

osaamisen lisäksi toimivaa koulutusjärjestelmää, aiemman osaamisen hyödyntämistä sekä 

rauhanturvatyön kautta tapahtuvaa työssä oppimista (ks. Šetkič 2008, 43, 50–59). Jotta rau-

hanturvaajien koulutus kyettäisiin rakentamaan kutakin kansainvälistä kriisinhallintaoperaa-

tiota palvelevaksi, on ensisijaisen tärkeää tunnistaa konfliktin luonne ja rauhanturvajoukoilta 

edellytettävä toimintakyky. Langholtz (1998, 217–220) kiinnittää huomiota rauhanturvaa-

miseen liittyviin humanitaarisiin ja psykologisiin taustailmiöihin. Kylmän sodan jälkeiset 

aseelliset konfliktit ovat alkaneet usein köyhissä maissa. Konfliktit ovat olleet luonteeltaan 

valtioiden sisäisiä, ja niihin on osallistunut myös ei-valtiollisia aseellisia ryhmittymiä. Uusin 

kriisinhallintaa ja rauhanturvaamista tarkasteleva tutkimus nostaa esiin kriisinhallintaorgani-

saatioiden oppimisen haasteet. Anttila (2012, 49) on analysoinut nykyajan uusien konfliktien 

taustoja suhteessa kriisinhallinnan osaamiseen. Konfliktit voivat juontaa juurensa historial-

lisista, poliittisista, kansainvälisistä, etnisistä ja taloudellisista tai jopa ekologisista tausta-

lähtökohdista. Ei voida sanoa, että konfliktien taustalla olisi yksittäisiä tekijöitä, vaan ne 

voivat rakentua useista edellä mainituista lähtökohdista. (Anttila 2012, 48.) Jotta osattaisiin 

ratkaista konflikteja ja tukea rauhanomaista yhteiskunnan rakentamista, on tärkeää, että kon-

fliktien luonne ja jännitteitä aiheuttaneet seikat kyetään tunnistamaan ja nimeämään. Tämä 

asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös kriisinhallintaoperaatioiden johtamiselle ja rauhantur-

vaajien osaamiselle. Nykyajan sotilaalliset kriisinhallintaoperaatiot rakentuvat eri valtioiden 

lähettämistä kriisinhallintajoukoista, jolloin kriisinhallintatyötä tekevällä henkilöstöllä voi 
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olla hyvin erilainen kulttuurinen ja etninen tausta. Erilaisista taustoistaan huolimatta rauhan-

turvaajien tulee kyetä toimimaan yhdessä rauhanturvaoperaatiolle asetettujen kansainvälis-

ten tavoitteiden mukaisesti. (Kimmel 1998, 62.) Pinton (2000, 12) mukaan on olemassa suu-

rempi väärinymmärryksen, kommunikointivirheiden ja väärän hallinnoinnin riski, mikäli 

yhdessä työskentelevät ihmiset eivät tunne toistensa kulttuuria, normeja ja arvoja. Jokainen 

lähetetty rauhanturvaajien joukko-osasto työskentelee heille kotimaan olosuhteisiin verrat-

tuna vieraassa ympäristössä, jolloin kulttuurintuntemus voi olla heikkoa ja kulttuuriset vää-

rinkäsitykset jopa väistämättömiä. Kommunikointi on haasteellista missä tahansa monikult-

tuurisessa ympäristössä ja organisaatiossa. Erityisen lisän siihen tuo konfliktin jälkeinen ti-

lanne, jolloin konfliktin osapuolet saattavat olla erityisen herkkiä tekemään tulkintoja kom-

munikaatiosta. Rauhanturvaajat eivät aina ole tervetulleita paikallisen väestön näkökul-

masta. Lisäksi byrokraattiset ongelmat saattavat lisätä tilanteen hankaluutta. Toisinaan rau-

hanturvajoukkoja lähettäneiden valtioiden ja konfliktin osapuolten poliittiset ja taloudelliset 

yhteistyömuodot menneisyydessä, epätasaiset resurssit ja palkat, erilainen koulutustausta 

sekä hallinnolliset perinteet vaikeuttavat kommunikointia rauhanturvatyön arjessa. Rauhan-

turvaajat tarvitsevat koulutukseensa kulttuurista tietoisuutta lisääviä koulutusteemoja, jotka 

auttavat heitä ymmärtämään konfliktin osapuolia ja paikallisia tapoja sekä luomaan merki-

tyksellisiä kontakteja konfliktin osapuolten ja toisten valtioiden rauhanturvaajien kanssa. 

Rauhanturvaajan tulisi kyetä työssään toimimaan myös rauhanomaisen ja rakentavan käy-

töksen roolimallina. (Kimmel 1998, 62; ks. Šetkič 2008, 52–59; Penttinen 2010, 46–53.)  

 

Vain pienellä osalla rauhanturvaajaksi hakeutuvista on aiempaa kokemusta kriisinhallinta-

työstä tai kansainvälisestä avustustyöstä. Rogers (2008) käsittelee kriisinhallintatyöhön ja 

kansainväliseen avustustyöhön liittyviä haasteita nostamalla esiin riittämättömäksi koetun 

valmentavan koulutuksen sekä tehtävään ja/tai toimialueen olosuhteisiin liittyvän perehdy-

tyksen. Kansainvälisissä konfliktilanteissa työskentelyn edellytyksenä tulisi olla kansainvä-

listen sopimusten sekä humanitaarista toimintaa määrittelevien normien erinomainen tunte-

mus ja asiaan perehdyttäminen. Työskenneltäessä vaikeissa ja haasteellisissa olosuhteissa 

Rogers (2008, 2–3) määrittelee peruslähtökohdaksi ihmisoikeuksien tuntemuksen7. Mikäli 

valmentavassa koulutuksessa keskitytään käytännön työtapoihin, työntekijöiden tiedot kon-

                                                 
7 Tutkimuksessa käsiteltiin sosiaalityöntekijöiden kokemuksia kriisinhallintaolosuhteissa työskentelystä, 
mutta olen poiminut tutkimuksesta ne koulutukseen liittyvät aihepiirit, jotka eivät koske tiettyä 

ammattiryhmää spesifisti. 
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fliktialueella kohdattavien ilmiöiden vaikutuksesta yksilön elämään sekä myös tämän mah-

dollisen perheen kokemuksiin saattavat jäädä puutteelliseksi (Rogers 2008, 2–3). Kansain-

välistä humanitaaritoimintaa koskevien normien lisäksi monet globaalia kriisinhallintatyötä 

tekevät toimijat tarvitsisivat lisää tietoa pakolaiskysymyksistä, ihmisoikeusasioista, sodan 

uhrien kohtaamisesta sekä muista konfliktin ilmiöistä. Työn luonteeseen liittyvän informaa-

tion lisäksi kansainvälisissä kriisinhallinta- ja konfliktitilanteissa työskentelevillä henkilöillä 

tulisi olla kyky arvioida psykososiaalisesti kuormittavien tekijöiden vaikutusta (stressiteki-

jät) sekä vaaratilanteissa työskentelyn vaikutuksia yksilön persoonaan. (ks. Rogers 2008, 2–

3; Šetkič 2008, 52–59; Penttinen 2010, 46–53.) Kriisiolosuhteissa työskentelevien ihmisten 

koulutuksessa olisi Simmonsin & DeCosterin (2007, 9–10) mukaan hyvä huomioida työn-

tekijöiden yksilölliset käytännön koulutustarpeet, mielenterveysasioiden vahvan osaamisen 

rakentaminen sekä ryhmäharjoittelu. Lisäksi on todettu, että konfliktin keskellä olisi osat-

tava työskennellä ihmisten traumakokemusten kanssa sekä kyettävä kohtaamaan väkivaltaa 

kohdanneita ihmisiä. Jotta syvälliseen osaamiseen päästäisiin, tarvitaan sekä perustason kou-

lutusta että syventävää, tehtävään orientoivaa täydennyskoulutusta. (Simmons & DeCoster 

2007, 9–10.) Kansainvälisten konfliktien keskellä työskentely edellyttää vahvaa ammatil-

lista sekä rauhanturvaoperaation luonteen mukaista toimintaa. Jokaisen rauhanturvaajan tu-

lisi kyetä arvioimaan myös haasteellisen toimintaympäristön vaikutuksia ja kuormittavuutta 

henkilökohtaisen jaksamisensa sekä henkisen hyvinvointinsa kannalta. Oman selviytymisen 

ja työkykyisyyden säilyttämisen lisäksi kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä työskente-

levät henkilöt voivat tarvita tukea ja informaatiota myös siviilielämään paluuseen liittyen. 

Sotilaallisissa operaatioissa traumatisoituneet henkilöt voivat pahimmillaan aiheuttaa vaara-

tilanteita itselleen sekä ympäröivälle yhteisölle.  

 

Rauhanturva- ja kriisinhallintatyön asiantuntijuus ja osaaminen rakentuvat monista eri val-

miuksista. Taulukkoon 1 olen koonnut eri tutkimusten esiin nostamia rauhanturvatyöhön 

liittyviä ominaisuuksia, jotka määrittelevät rauhanturvaajilta edellytettävää asiantuntemusta 

ja osaamista. Rauhanturvatyöhön liittyvät ominaisuudet näyttäytyvät konfliktin sekä henki-

lökohtaisen tehtävän luonteena, monikulttuurisuutena, rauhan turvaamisena sekä yhteistyö- 

ja stressinhallintavalmiuksina. 
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Rauhanturvatyöhön 

liittyvä ominaisuus 

Rauhanturvaajilta edellytettävä asiantuntemus ja osaaminen 

konfliktin luonne - kompleksisuuden hallinta ja ongelmanratkaisuvalmiudet (Kimmel 1998; Šetkič 

2008; Anttila 2012) 

- rauhanturvatyön humanitaaristen ja psykologisten elementtien tuntemus 

(Langholtz 1998) 

- kansainvälisten sopimusten ja normien tuntemus (Rogers 2008; Anttila 2012 ) 

henkilökohtaisen rau-

hanturvatehtävän  

luonne 

- rauhanturvatehtävää vastaava (siviilielämän) koulutus (Šetkič 2008) 

- ammatilliset valmiudet ja rauhanturvatehtävään liittyvä erityisosaaminen (Šetkič 

2008) 

- riittävä henkilökohtainen fyysinen, psyykkinen, eettinen ja sosiaalinen toiminta-

kyky (Toiskallio 2009b; Kyröläinen & Santtila 2010; Tuominen 2010) 

monikulttuurisuus - kulttuuristen normien ja arvojen tuntemus (Pinto 2000)  

- kyky kohdata paikallista väestöä (Pinto 2000)  

- maantieteellinen osaaminen (Rogers 2008) 

- eettisyys (Toiskallio 2009b; Kyröläinen & Santtila 2010; Tuominen 2010) 

rauhan turvaaminen - kyky toimia osana rauhanturvaorganisaatiota (Kimmel 1998; Šetkič 2008; Anttila 

2012; Pihlainen, Santtila, Nyman, Nykänen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, Rin-

tala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 2015 ) 

- rauhanomainen ja rakentava käytös (Kimmel 1998; Šetkič 2008) 

- kyky ja halukkuus toimia paikallisen väestön konflikteja rauhoittaen (Kimmel 

1998; Pinto 2000; Šetkič 2008; Penttinen 2010)  

- neuvottelukyvyt (Kimmel 1998) 

- sotilaallinen pystyvyys ja taisteluvalmiudet (Rogers 2008; Pihlainen, Santtila, 

Nyman, Nykänen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, Rintala, Mäkinen, Viskari & Ky-

röläinen 2015 ) 

- kyky tunnistaa ja nimetä konfliktin ilmiöitä (Rogers 2008; Šetkič 2008; Penttinen 

2010) 

yhteistyövalmiudet - kommunikointivalmiudet (Kimmel 1998; Šetkič 2008; Penttinen 2010)  

- kielitaito (Kimmel 1998; Pinto 2000; Šetkič 2008) 

- sosiaaliset valmiudet ja sosiaalinen toimintakyky (Kimmel 1998; Toiskallio,2009; 

Kyröläinen & Santtila 2010; Tuominen 2010; Pihlainen, Santtila, Nyman, Nykänen, 

Mäntysaari, Vaara, Vasankari, Rintala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 2015) 

- tiimityövalmiudet (Kimmel 1998) 

Taulukko 1: Rauhanturvaajilta edellytettävä asiantuntemus ja osaaminen  
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stressinhallintavalmiu-

det 

- kyky arvioida psykososiaalisesti kuormittavia tekijöitä (Simmons & DeCostner 

2007; Rogers 2008; Leskinen ym. 2011) 

- psyykkinen toimintakyky (Toiskallio 2009b; Kyröläinen & Santtila 2010; Tuomi-

nen 2010; Pihlainen, Santtila, Nyman, Nykänen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, Rin-

tala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 2015 ) 

- positiivinen ajattelu (Johansson & Larsson 2008; Leskinen ym. 2011) 

 
Rauhanturvaoperaation toiminnan luonteen määrittelee konfliktin luonne. Konfliktiolosuh-

teissa työskentely edellyttää rauhanturvaajalta kompleksisuuden hallintaa, ongelmanratkai-

suvalmiuksia, rauhanturvatyön humanitaaristen ja psykologisten elementtien tiedostamista 

sekä kansainvälisten sopimusten ja normien tuntemusta. (Langholtz 1998; Kimmel 1998; 

Šetkič 2008; Rogers 2008; Anttila 2012.) Henkilökohtainen rauhanturvatehtävä edellyttää 

rauhanturvaajalta ammatillisia valmiuksia, rauhanturvatehtävään liittyvää erityisosaamista 

ja riittävää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja eettistä toimintakykyä (Toiskallio 2009b; Ky-

röläinen & Santtila 2010; Tuominen 2010; Pihlainen, Santtila, Nyman, Nykänen, Mänty-

saari, Vaara, Vasankari, Rintala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 2015). Mikäli rauhantur-

vatehtävää vastaava siviilikoulutus on olemassa, sen antama asiantuntemus on eduksi omak-

suttaessa henkilökohtaiseen rauhanturvatehtävään liittyviä työtehtäviä. (Šetkič 2008; Tois-

kallio 2009b; Kyröläinen & Santtila 2010; Tuominen 2010.) 

 

Rauhanturvatyö sijoittuu monikulttuuriseen ympäristöön. Monikulttuurisuus muodostuu 

konfliktin osapuolten kulttuurisista taustoista sekä rauhanturvaoperaatioon osallistuvista 

kansallisuuksista. Rauhanturvaajan olisi hyvä tuntea sekä konfliktin osapuolten että kansain-

välisen työyhteisön kanssa työskentelyyn liittyvät kulttuuriset normit ja arvot. Lisäksi rau-

hanturvaajalla tulee olla kykyä ja halukkuutta yhteistyöhön paikallisväestön kanssa. Myös 

maantieteellinen osaaminen ja eettisesti rakentava toiminta on eduksi liikuttaessa konfliktien 

osapuolten keskuudessa. (Pinto 2000; Rogers 2008.) Rauhanturvaajan ydintehtävä on rauhan 

turvaaminen. Rauhan turvaaminen edellyttää kykyä toimia osana rauhanturvaorganisaatiota 

sekä kohdata konfliktin osapuolia rauhanomaisesti ja rakentavasti. Rauhan turvaaminen 

edellyttää neuvotteluvalmiuksia, sotilaan perusvalmiuksia sekä kykyä tunnistaa ja nimetä 

konfliktin ilmiöitä. Konfliktin kärjistyessä myös taisteluvalmiuksia saatetaan tarvita. (Kim-

mel 1998; Pinto 2000; Šetkič 2008; Rogers 2008; Penttinen 2010; Anttila 2012.) Lisäksi 

rauhanturvatyö edellyttää yhteistyö- ja stressinhallintavalmiuksia. Yhteisvalmiudet rakentu-

vat kommunikointi- ja tiimityövalmiuksista sekä sosiaalisista valmiuksista. Riittävä kieli-
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taito on edellytys rauhanturvatehtävässä toimimiseksi. Stressinhallintavalmiuksissa koros-

tuu myös psyykkinen toimintakyky (Toiskallio 2009b; Kyröläinen & Santtila 2010; Tuomi-

nen 2010) sekä kyky arvioida psykososiaalisesti kuormittavia tekijöitä, omaa selviytymistä 

ja suhtautumista työtehtävään. (Kimmel 1998; Pinto 2000; Simmons & DeCostner 2007; 

Johansson & Larsson 2008; Šetkič 2008; Rogers 2008; Penttinen 2010; Leskinen ym. 2011.) 

 

5.3 Suomalaisten rauhanturvaajien koulutus 
 

Kansallisen kriisinhallintakoulutuksen ensisijaisena tavoitteena on kouluttaa ja rekrytoida 

kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin soveltuvaa ja laadulliset kriteerit täyttävää siviili- ja 

sotilashenkilöstöä. Puolustusvoimat vastaa sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvästä koti-

maisesta strategiasta ja valmiuksista. Sisäasiainministeriö vastaa puolestaan siviilikriisinhal-

linnan kansallisesta strategiasta, johon kuuluvat myös henkilöstön kehittäminen ja rekry-

tointi siviilikriisinhallinnan tehtäviin. Jotta kriisinhallintatoiminnot eivät pirstaloituisi kah-

den toisistaan irrallisen organisaation toiminnaksi, Suomessa on laadittu kokonaisvaltaisen 

kriisinhallinnan strategia, jossa esitettyjä linjauksia noudatetaan sekä siviili- että sotilaallisen 

kriisinhallinnan toimintaa kehitettäessä. Koulutuksella edistetään kriisinhallintahenkilöstön 

turvallisuutta ja kykyä toimia vaativissa ympäristöissä. Kriisinhallintakoulutuksella tuetaan 

tarvittaessa myös kansainvälisten tahojen toimintaa tarjoamalla eri valtioiden edustajille 

mahdollisuuksia osallistua Suomessa pidettäviin kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin. Kou-

lutus jakaantuu yleiseen koulutukseen, operaatio- ja tehtäväkohtaiseen koulutukseen sekä 

operaation jälkeisiin paluutilaisuuksiin. Koulutus pohjautuu kriisinhallintaoperaatioita to-

teuttavien organisaatioiden koulutustoimintaan liittyvään strategiatasoon, menettelytapoihin 

ja standardeihin. Siviilikriisinhallinnan osalta keskeisen perustan muodostavat Euroopan 

unionin tasolla yhdessä sovitut linjaukset ja opintosisältöjen harmonisointi. Sotilaallisen 

kriisinhallinnan osalta lähtökohtana ovat YK:n kriisinhallintaoperaatioille asettamat vaati-

mukset sekä NATOn standardit. Kansallinen sotilaallinen kriisinhallintakoulutus perustuu 

kunkin rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaation asettamiin vaatimuksiin sekä tehtäväkohtai-

seen koulutukseen, joiden sisältöön vaikuttavat operaation johtotasolla laaditut suunnitel-

mat, ohjeistukset ja toimintaa ohjaavat säännöt. Huomiota tulee kiinnittää kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla ennen operaatiota ja sen aikana annettavan koulutukseen ja sen täy-

dentämiseen operaation aikana. (Ulkoasianministeriö 2009, 49–56.)  
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Suomalainen rauhanturvakoulutus on vahvasti sidoksissa kansainvälisesti suunniteltuun ja 

määriteltyyn operaatiokohtaiseen kriisinhallintahenkilöstön osaamistarpeiden määrittelyyn. 

Sen kotimaisesta toteutuksesta ja sitä palvelevan koulutuksen tuottamisesta vastaa rauhan-

turvatoiminnan osalta Puolustusvoimat. Rauhanturvaajien koulutuksen voidaan katsoa ole-

van kriisinhallintaan tarvittavan sotilaallisen suorituskyvyn kehittämistä sekä kokonaisval-

taisen kriisinhallintastrategian mukaista toimintaa.  

 

Asemoin kriisinhallinta- ja rauhanturvakoulutuksen sotilaspedagogiseen ja kasvatustieteel-

liseen viitekehykseen. Sotilaspedagogiikka soveltaa kasvatustieteellistä sekä sotatieteellistä 

ajattelua sotilaan toimintakyvyn kehittämisestä koulutuksellisin keinoin. Sotatieteet raken-

tuvat tekniikan ja teknologian hyödyntämisestä ja kehittämisestä, sotataitoihin liittyvästä 

osaamisesta sekä johtamisesta. Tässä tutkimuksessa täydennän sotataitoihin liittyvää näke-

mystä rauhanturvatyön näkökulmasta kriisinhallintataidoilla rinnastaen ne sotatieteellisen 

osaamisen kanssa. Sotataidot muodostuvat taktiikasta ja operaatiotaidoista, sotahistorialli-

sesta tietämyksestä sekä strategisesta osaamisesta. Rauhanturvaajien koulutuksen tavoit-

teena on vahvistaa rauhanturvaajaksi rekrytoitujen henkilöiden sotilaalliseen kriisinhallin-

taan liittyviä valmiuksia rauhanturvaoperaatiossa työskentelyä varten. Kyse on rauhantur-

vaamisessa edellytettävän toimintakyvyn ja osaamisen kehittämisestä. Toimintakykyyn vai-

kuttavia tekijöitä ovat myös henkilön sosiaalinen identiteetti, ihmisten välinen vuorovaiku-

tus, kasvatus ja kulttuuri. (Toiskallio 2000, 60; Mäkinen 2009, 86–87, 101–102). Sotilaspe-

dagogisen tutkimuksen tarkastelukohteena on tyypillisesti ollut sotilaiden toimintakyvyn 

edistäminen kansainvälistyvässä ja konfliktin uhkia sisältävässä maailmassa. Rauhanturvaa-

jien koulutus on kuitenkin sijoitettavissa osaksi sotilaspedagogista viitekehystä ja koulutusta 

(ks. kuvio 3. Hermeneuttinen sotilaspedagoginen viitekehys). Vaikka rauhanturvaajat eivät 

toimi sotilaina, heidän asemansa voidaan rinnastaa sotilaan asemaan osana kriisinhallintaor-

ganisaatiota. 

 

Tämän tutkimuksen yhtenä mielenkiinnon kohteena on ollut rauhanturvaajien tärkeäksi ku-

vaamat koulutuksen sisältöalueet. Sisältöalueet ovat muotoutuneet vuosien saatossa rauhan-

turvaoperaatioiden vaatimusten mukaan.8 Rauhanturva- ja kriisinhallintajoukkojen koulu-

                                                 
8 Ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat koulutettiin Santahaminassa ja Hyrylässä. Toiminnan laajetessa 
perustettiin Niinisaloon YK-koulutuskeskus vuonna 1969. YK:n rauhanturvajoukkojen koulutus keskitettiin 
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tuksesta vastaa nykyisin Porin prikaatin Kriisinhallintakeskus sekä Saaristomeren maanpuo-

lustusalue Turussa. Tutkimuksen informantit saivat koulutuksensa rauhanturvatehtäväänsä 

Niinisalossa YK-koulutuskeskuksessa. Peruskoulutus toteutettiin vuoden 1999 aikana, ja 

sen sisällölliset pääteemat noudattivat liitteen 1 rauhanturvaajien koulutuksen pääsisältöjä 

(Ks. liite 1).  

 

Rauhanturvaajien rekrytointi- ja koulutussykli on kuvattu kuviossa kuusi esitetyllä tavalla 

(ks. kuvio 6. Rauhanturvaajien rekrytoinnin ja koulutuksen sykli). Rauhanturvaajien koulu-

tuksen edellytyksenä on YK:n mandaatilla olevan rauhanturvaoperaation perustaminen tai 

olemassaolo. Myös Suomen valtion tulee tehdä poliittinen päätös rauhanturvaoperaatioon 

osallistumisesta. Tämän jälkeen aloitetaan lähetettävän rauhanturvajoukon rekrytointi ja 

kouluttaminen. Monet operaatioista jatkuvat useita vuosia, ja tällöin rekrytointi tapahtuu 

operaation tarpeiden mukaisesti yleensä kaksi kertaa vuodessa ilman erillistä mandaattia ja 

poliittista päätöstä. Tällä hetkellä käytössä on jatkuvan rekrytoinnin periaate. Rauhanturvaa-

jaksi voi hakeutua koska tahansa. Kriisinhallintakeskus käsittelee hakemukset ja vastaa toi-

mintavalmiuteen kutsumisesta. Rauhanturvaajien koulutus jaetaan kolmeen kokonaisuu-

teen: valmistavaan koulutukseen, rauhanturvaajan peruskoulutukseen sekä täydentävään ja 

ylläpitävään koulutukseen. Valmistavaan koulutukseen henkilöstö valitaan pääsääntöisesti 

ennalta laaditun henkilöstön käyttösuunnitelman sekä henkilöstötilauksen mukaisesti. Val-

mistava koulutus on usein edellytys vaativimpien kriisinhallintatehtävien hoitamiselle, eikä 

koske kaikkia rauhanturvaajia. Valmistava koulutus annetaan valikoidulle avainhenkilös-

tölle ennen koko rauhanturvajoukon yhteistä peruskoulutusta. Valmistava koulutus tapahtuu 

sekä Suomessa että ulkomailla järjestettävillä kursseilla riippuen eri maiden kanssa tehtä-

västä yhteistyöstä. (Haavisto ym. 2009, 230–231.)   

 

 

                                                 
yhteen paikkaan, joka tarjosi hyvät koulutusolosuhteet harjoitus- ja ampumakenttäalueineen. 
Koulutuskeskukselle kuului vastuu myös rauhanturvajoukkojen ylläpidosta ja kuljetusten järjestämisestä. 
Vaikka koulutuskeskus toimi Satakunnan tykistörykmentin sekä myöhemmin Tykistöprikaatin osana, se oli 
rauhanturva-asioiden osalta suoraan puolustusministeriön alainen. YK-koulutuskeskus muuttui vuonna 2001 
Puolustusvoimien kansainväliseksi keskukseksi, ja se liitettiin Puolustusvoimien pääesikunnan alaisuuteen. 
Keskuksen toiminta loppui vuoden 2007 lopussa rauhanturva- ja kriisinhallintahenkilöstön koulutuksen 
siirryttyä vähitellen Porin prikaatin vastuulle. Vuonna 2008 Puolustusvoimien kansainvälinen keskus muutti 
Tuusulaan, ja se toimii nykyisin koulutus- ja osaamiskeskuksena tuottaen sotilaallisen kriisinhallinnan 
kursseja johtaja- ja asiantuntijahenkilöstölle YK:n, Naton ja EU:n johtamiin kriisinhallintaoperaatioihin. 
Pohjoismaiden kesken sovitun työnjaon mukaisesti PVKVK kouluttaa myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan 
sotilastarkkailijat sekä tuottaa erilaista palautetietoa kriisinhallintaoperaatioista. (Haavisto ym. 2009, 229–
230.) 
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Kuvio 6. Rauhanturvaajien rekrytoinnin ja koulutuksen sykli 

 

Rauhanturvaajien peruskoulutuksen ydin rakentuu kunkin rauhanturvaoperaation luonteen 

mukaan, vaikka koulutusteemojen sisältöalueet pysyisivätkin otsikkotasolla samana. Rau-

hanturvaajien koulutus kestää 2–5 viikkoa operaatiosta riippuen. Peruskoulutus sisältää tu-

levan toimialueen olosuhteisiin, uskontoihin ja paikalliseen kulttuuriin liittyviä koulutuksen 

sisältöalueita. Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa se, että henkilöstö on kykenevä 

aloittamaan käsketyn tehtävän. Rauhanturvaajan peruskoulutuksessa kerrataan sotilaan pe-

rustaidot sekä annetaan alustava toimialuetietous ja rauhanturvaajan operaatiokohtainen 
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operaatiolle 

6. 
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koulutus 
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päätös 
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tiedottaminen 

4. 

Hakemusten 

käsittely 

5. Toiminta-

valmius-

päätös 

hakijalle 

7. Perus- 

koulutus 

Suomessa 

8. 
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operaation 

toimialueelle 

siirtyminen
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yleiskoulutus. Koulutuksen painopistealueita ovat ase- ja ampumakoulutus, lääkintäkoulu-

tus, voimankäyttökoulutus, räjähdetietoisuuskoulutus, Counter IED -toiminta9 sekä taistelu-

koulutus (ks. Liite 1). (Haavisto ym. 2009, 231; Puolustusvoimat 2015c). Kotimaassa tapah-

tuva koulutus on varsin lyhyt kestoltaan ottaen huomioon rauhanturvatehtävän vaativuuden. 

Mikäli rauhanturvaajan tehtävään kuuluu ajoneuvojen ja työkoneiden kuljettamista, heille 

järjestetään lisäksi erillinen kuljettajakoulutus, jonka aikana rauhanturvaajat suorittavat Puo-

lustusvoimien erityisajokortin. Rauhanturvaajien peruskoulutuksen jälkeen palvelukseen as-

tuvan on oltava valmis aloittamaan omassa tehtävässään rauhanturvajoukon osana. (Haa-

visto ym. 2009, 231.) Rauhanturvaajien koulutus jatkuu konfliktialueelle saapumisen jäl-

keen niin sanotulla täydentävällä ja ylläpitävällä koulutuksella sekä työssäoppimisen kei-

noin. Koulutusta kuvataan luonteeltaan paikallisiin olosuhteisiin ja erityispiirteisiin sekä 

kunkin rauhanturvaajan omaan rauhanturvatehtävään perehdyttäväksi. Noin kahden viikon 

perehdytysjakson jälkeen uutta henkilöstöä pidetään valmiina toimimaan operatiivisissa teh-

tävissä. Edeltävien vaiheiden jälkeen koulutus jatkuu rauhanturvajoukolle laaditun yhteisen 

koulutussuunnitelman mukaan (ks. Liite 1). (Haavisto ym. 2009, 231.) Haaviston ym. (2009, 

231) mukaan kaikki koulutusjaksot myös arvioidaan ja tuloksia käytetään koulutustoimin-

nan kehittämiseksi. 

 

Tämän tutkimuksen rauhanturvaajat ovat käyneet rauhanturvakoulutuksensa 2000-luvun 

taitteessa, jonka jälkeen Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen toiminta on muuttunut 

monin tavoin. Tuolloin rauhanturvatehtävistä tiedotettiin sanomalehtien välityksellä, ja lisä-

tietoa rauhanturvatyöstä sai YK-koulutuskeskuksesta, joka vastasi rekrytointiprosessista. 

Rekrytointi tapahtui kuviossa 6 esitetyllä tavalla (ks. kuvio 6. Rauhanturvaajien rekrytoinnin 

ja koulutuksen sykli). Tiedonsaantimahdollisuudet rauhanturvatyöstä ovat lisääntyneet tie-

toyhteiskunnan kehityksen myötä. Nykyisin rauhanturvaajaksi lähtemistä pohtivien on mah-

dollista perehtyä internetin välityksellä rauhanturvatyön perusasioihin erilaisten verkkosi-

vustojen kautta (ks. esim. Puolustusvoimat 2015). Myös koulutukseen hakeutumista opaste-

taan internetin verkkosivuilla. Koulutukseen valituille on julkaistu myös opas, jossa kerro-

taan tarkemmin koulutuksesta sekä rauhanturvaajana toimimisesta.  

 

                                                 
9 Counter IED -toiminnalla tarkoitetaan kriisinhallinta-alueella olevien tilapäisräjähteiden torjuntaa ja 

vastatoimia. 
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Huhtikuussa 2013 julkistetun uutisen mukaan NATO on pyytänyt Suomea selvittämään 

mahdollista maailmanlaajuisen kriisinhallintakoulutuksen koordinoinnin aloittamista. Toi-

meksianto käynnisti selvityksen siitä, millaista koulutusta eri maat tarjoavat kriisinhallinta-

henkilöstölleen sekä millaista koulutusta jatkossa tarvitaan. Suomen tehtävänä oli laatia osa-

puolille yhteinen koulutuskokonaisuus sekä poistaa eri organisaatioiden tuottamien koulu-

tusten päällekkäisyyksiä. Koulutuksessa on kyse yksittäisten henkilöiden – ei joukkojen – 

perus- ja jatkokoulutuksesta. Kriisinhallintatehtäviin lähteville henkilöille suunnitellaan elä-

mänmittaisen urapolun laatimista sekä osaamisen kehittämisen suunnittelua, mikä edustaa 

täysin uudenlaista, systemaattisempaa otetta. Suomelta pyydetyn koordinoidun kriisinhal-

lintakoulutuksen kohderyhmänä ovat etenkin NATO, EU ja YK. (Turun Sanomat 

11.4.2013.) Rauhanturvaajien ja kriisinhallintatehtäviin lähtevien henkilöiden koulutukseen 

tullaan siten kiinnittämään entistä enemmän huomiota tulevaisuudessa. 

 

5.4 Rauhanturvaajana työskentely UNIFIL-operaatiossa ja siihen liittyvät ris-
kit   
 

Jokainen rauhanturvaoperaatio on ainutlaatuinen. Erityislaatuisuuteen vaikuttaa konfliktin 

luonne ja syyt, maantieteellinen sijainti, kulttuuriset ja uskonnolliset tekijät sekä konfliktin 

osapuolet. Tässä luvussa käsittelen rauhanturvaajana työskentelyä ja siihen sisältyviä riskejä 

Yhdistyneiden kansakuntien United Nations Interim Force in Lebanon -operaatiossa (UNI-

FIL). UNIFIL-operaatio on ollut pitkäkestoinen, ja alueen tilanne on vaihdellut rauhanomai-

sista olosuhteista aseellisiin taistelutilanteisiin sekä ajoittaisiin osapuolten välisiin vetäyty-

misiin.  

 

UNIFIL-operaatio on perustettu vuonna 1978. Suomen hallitus päätti osallistumisesta Liba-

nonin rauhanturvaoperaatioon 20.09.1982 (HE 171/2006, vp). Pataljoonan viralliseksi ni-

meksi tuli suomalainen valvontajoukko Libanonissa, ja ensimmäisenä toiminta-alueelle si-

joitettuna suomalaisena joukko-osastona se sai tunnuksen YKSL 1. Suomalainen pataljoona 

kotiutettiin 19 vuoden toiminnan jälkeen lokakuussa 2001 Israelin vetäydyttyä miehittämil-

tään alueilta Etelä-Libanonista edellisenä keväänä. Kuluneiden 19 vuoden aikana 11482 suo-

malaista rauhanturvaajaa antoi panoksensa rauhan puolesta vaativissa ja vaarallisissa olo-

suhteissa. (UNIFIL 2013; Puolustusvoimat 2013). Alueella vallitsevan tilanteen vuoksi 
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vuonna 2006 YK:n turvallisuusneuvosto päätti kuitenkin vahvistaa UNIFIL-operaatiota jäl-

leen noin 15 000 henkilön vahvuiseksi. Toukokuussa 2012 Suomen valtio lähetti UNIFIL-

operaation tueksi uuden kriisinhallintajoukon. 

 

UNIFIL-operaation toimintatavoitteet ovat vaihdelleet neljän vuosikymmenen ajan kestä-

neen rauhanturvaoperaation aikana konfliktin tarpeiden mukaisesti. Yhteistä eri konfliktin 

vaiheille on ollut UNIFIL-operaation toimintaan kuuluva Israelin ja Libanonin välisen raja-

alueen valvominen sekä Libanonin valtion ja asevoimien tukeminen. UNIFIL-operaation 

yhtenä tavoitteena on ollut myös paikallisen väestön olosuhteiden parantaminen ja vakaut-

taminen sekä tarvittavan humanitaarisen avun perille saattaminen.  (UNIFIL 2013; Pihlai-

nen, Santtila, Nyman, Nykänen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, Rintala, Mäkinen, Viskari & 

Kyröläinen 2015, 26.) Kullakin UNIFIL-operaation rauhanturvaajalla on oma, henkilökoh-

tainen palvelustehtävänsä. Palvelustehtävä määritellään ennen rauhanturva-alueelle lähtöä, 

mutta palvelusvuoden aikana tehtävä voi muuttua operaation tarpeiden mukaisesti. Palve-

lustehtävät vaihtelevat muun muassa alueen turvallisuuden vartioinnista ja tiedustelutehtä-

vistä kuljetustoimintaan, ruoka-huoltoon, lääkehuoltoon ja terveydenhoidollisiin tehtäviin. 

Työn luonteeseen kuuluu läpi vuorokauden valmiudessa olo, johon liittyy työvuorojen sekä 

alueella tai leirissä vietettävän vapaa-ajan vuorottelu. Palveluskauden aikana rauhanturvaa-

jat ansaitsevat myös niin sanottuja palvelusvapaita, jolloin he voivat matkustaa pois rauhan-

turva-alueelta. Rauhanturvaoperaatioissa noudatetaan armeijalle ja Puolustusvoimien orga-

nisaatioille tyypillistä henkilöstörakennetta. Siten rauhanturvaajana toimiessa on mahdolli-

suus saada myös ylennyksiä. (Hinkkala & Yrjölä 1996, 15–47; Puolustusvoimat 2013.) 

 

Turvallisuustilanne Libanonissa on ollut vuosikymmenten ajan hyvin epävakaa. Tutkimuk-

seni informantit palvelivat rauhanturvaajina Libanonissa vuosina 1999–2000. Heidän palve-

lusjaksoonsa sisältyi rauhanomaisissa olosuhteissa työskentelyä, äkillisiä aseellisia yhtey-

denottoja sekä yllättävä Israelin vetäytyminen UNIFIL-operaation toimialueelta. Libanonin 

sisäiseen levottomuuteen vaikuttavat muun muassa uskontokuntien väliset jännitteet, 

avoinna olevat kysymykset Hizbollah-järjestön aseistetusta siivestä sekä palestiinalaispako-

laisten asema. Yksi UNIFIL-operaation suurimmista haasteista ja rauhanturvaoperaatiolle 

riskejä lisäävä tekijä on turvallisuustilanteen vaihtelevuus sekä ennakoimattomuus. Rauhan-

omaiset olosuhteet saattavat muuttua hetkessä aseellisiksi yhteydenotoiksi, mikä tekee rau-

hanturvatyöstä vaativaa sekä lisää rauhanturvaajien vahingoittumisriskejä. (Hinkkala & Yr-
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jölä 1996, 15–47; Puolustusvoimat 2013.) Muita työskentelyyn liittyviä riskejä ovat louk-

kaantumisriskit, kuormittavien tekijöiden lisäämä psyykkinen ja fyysinen rasitus sekä alu-

eellisiin olosuhteisiin liittyvät tapaturmariskit. Myös Libanonin ilmasto-olosuhteet voivat 

vaatia sopeutumista.  
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6 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT  
      

Tässä luvussa määrittelen tutkimukseni filosofisia ja metodologisia taustalähtökohtia sekä 

tutkimukseni tutkimustehtäviä. Pyrin ensin kuvaamaan lyhyesti esiymmärrystäni tutkimuk-

seni taustailmiöistä, jonka jälkeen esittelen tutkimukseni ihmiskäsitystä, tutkimuskohteen 

ontologisia taustalähtökohtia sekä tutkimuskohteen luonnetta koskevia näkemyksiä. (Varto 

2005, 52–53.) Lopuksi tarkastelen tutkimukselle asettamiani tutkimustehtäviä sekä mielen-

kiinnon kohteitani kuhunkin tutkimustehtävään liittyen. 

 

6.1 Tutkimuksen filosofiset ja metodologiset lähtökohdat 
 

Tutkimuksen filosofisiin ja metodologisiin lähtökohtiin vaikuttavat tutkijan esiymmärrys 

tutkittavasta ilmiöstä sekä tutkimuksen ihmiskäsitys, joten käsittelen niitä ensin ja sen jäl-

keen siirryn tutkimukseni filosofisten ja metodologisten lähtökohtien tarkasteluun.  

 

Tutkijan esiymmärryksestä  

Yksi laadullisen tutkimuksen tekemisen kriteereistä on tutkijan esiymmärryksen määrittely 

ja tiedostaminen. Tutkijan esiymmärryksen määrittelyllä tarkoitetaan sen tarkastelemista, 

kuinka tutkija ennen tutkimukseen ryhtymistä on ymmärtänyt tutkimuskohteensa ja sen te-

matisoinnin, jonka hän tätä tutkimusta varten on tehnyt. (Varto 2005, 52–53.) Tutkimukseni 

syntyyn ja esiymmärrykseeni tutkimusta koskevista ilmiöistä ovat vaikuttaneet kokemuk-

seni puolisoni rauhanturvatehtäviin johtaneista prosesseista sekä lukuisat mielenkiintoiset 

entisten ja nykyisten rauhanturvaajien kanssa käymäni keskustelut. Nuo kokemukset saivat 

minut innostumaan rauhanturvatyöhön liittyvän tutkimuksen tekemisestä oman siviiliam-

mattini ohessa. Aloittaessani tutkimuslupaprosessin useiden tahojen minulle luoma esiym-

märrys oli, että rauhanturvatyötä on mahdotonta päästä tutkimaan siviilihenkilönä. Huoli 

osoittautui turhaksi, ja koko tutkimukseni ajan olen ollut positiivisen yllättynyt saamastani 

kohtelusta sekä puolustusministeriön, pääesikunnan että UNIFIL-operaatiossa työskentele-

vien henkilöiden osalta. Tutkimusluvan saamisen ja ilmiöön perehtymisen jälkeen pääsin 

UNIFIL-operaation alueelle tutustumaan suomalaisten rauhanturvaajien arkeen ja haastatte-

lemaan tutkimukseni informantteja heidän rauhanturvaoperaationsa yhteydessä, mistä oli 

merkittävä hyöty haastatteluiden analysoinnissa ja rauhanturvaajien kerronnan tulkitsemi-

sessa. Tutkimusprosessini alkua varjosti myös toinen esiymmärrykseeni liittyvä huoli; rau-
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hanturvaajien mahdollinen haluttomuus suostua haastateltavaksi. Tältäkin osin huoli osoit-

tautui turhaksi, ja sain erittäin runsaan, kolmenkymmenen rauhanturvaajan tuottaman aineis-

ton tutkimustyöni kohteeksi. 

 

Tutkimukseni mielenkiinnon kohteena on ollut alusta alkaen rauhanturvaajaksi lähtemisen 

perustelut sekä rauhanturvatyötä määrittelevät kuvaukset (määritelty tutkimustehtävien yh-

teydessä luvussa 6.2). Rauhanturvaajien kanssa käymieni keskusteluiden perusteella olin 

muodostanut esiymmärryksen, jonka mukaan merkittävä nuorten miesten rauhanturvaajaksi 

lähdön syy voi olla mahdollisuus päästä työskentelemään ulkomailla. Lisäksi oletin, että 

rauhanturvaajaksi hakeutumisen houkuttelevuutta lisäävä tekijä olisi ulkomaanpalveluksen 

mahdollistamien verovapaiden etujen hyödyntäminen (esimerkiksi autoetu). Tutkimuspro-

sessini aikana esiymmärrykseni sai osin tukea, mutta rauhanturvaajien haastattelut osoittivat, 

että hakeutumista kuvaavat syyt ovat useimmiten rauhanturvaajien henkilökohtaiseen elä-

mänvaiheeseen liittyviä. Esiymmärrykseni rauhanturvaajien palvelusaikaan liittyvistä mer-

kityksellisistä kokemuksista saivat sen sijaan täysin uuden tarkastelunäkökulman rauhantur-

vaajien kuvaamien arjen haasteiden kautta. Esille nousseiden haasteiden taustasyyt liitettiin 

usein koulutuksen sisältöalueisiin. Kasvatustieteilijän taustan omaavana ja henkilöstönke-

hittämistyötä työkseni tekevänä henkilönä olin aina hämmästellyt rauhanturvatehtäviin val-

mistavan koulutuksen lyhyyttä siviilihenkilöstön osalta. Lähettäessäni omaa puolisoani rau-

hanturvaajaksi koulutuksen lyhyys konkretisoitui ja samalla aiheutti huolta koulutuksen riit-

tävyyden ja mahdollisten konfliktialueella työskentelyyn liittyvien työskentelyvalmiuksien 

hankkimisen osalta. Toisaalta suomalaiset rauhanturvaajat näyttivät ja näyttävät edelleen 

selviytyvän suhteellisen hyvin rauhanturvaoperaatioissa, mikäli mittarina ovat vakavat hen-

kilövahingot tai kuolemantapaukset. Yhdeksi mielenkiinnon kohteeksi tutkimusprosessini 

matkan varrella on siten muodostunut rauhanturvaajien koulutuksen riittävyyden tarkastelu 

siviilihenkilöinä rauhanturvaajaksi lähteneiden kuvaamana. Koulutuksen riittävyys sai tut-

kimusprosessin edetessä uusia sävyjä rauhanturvaajien arjen haasteita sekä osaamista ku-

vaavassa kerronnassa.  

 

Tutkimuksen ihmiskäsitys ja filosofiset lähtökohdat 

Ihmiskäsityksellä tarkoitetaan kaikkea, mitä on jouduttu edellyttämään ihmisestä tutkimus-

kohteena tutkimustehtäviä asetettaessa ja metodologisia ratkaisuja tehtäessä. Tutkija kietou-
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tuu tutkimuksessaan aina välttämättömästi johonkin ihmiskäsitykseen, koska hänen hypo-

teesinsa ja metodinsa edellyttävät jotakin näkemystä tutkimuskohteesta ihminen. (Rauhala 

2005, 93.) Tutkimukseni kohteena on ilmiö, jota määrittää puolustusvoimien tuottamaan 

rauhanturvatoimintaan sekä sotilaspedagogiseen viitekehykseen liittyvä ihmiskäsitys. Soti-

laspedagogisen lähestymistavan kehittyminen on muokannut merkittävästi Puolustusvoi-

mille säädöspohjaisesti annettuun tehtävään liittyvää ihmiskuvaa esineellistävästä joukko-

tuotantolähtöisestä suorittajasta kohti holistista ihmiskäsitystä. Ihminen rakentaa sosiaalista 

todellisuuttaan kulttuurisen perimänsä ja kokemustensa sekä niiden tulkinnan pohjalta. Maa-

ilmankuva syntyy ihmiselle ominaisesta pyrkimyksestä selittää sitä todellisuutta, jonka osa 

hän on. Tässä tutkimuksessa määrittelen ihmisen olemuksen ja toiminnan holistisena koko-

naisuutena, jossa ihmisen fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja eettinen oleminen vaikuttavat 

systeemisesti hänen ajatteluunsa, toimintavalmiuteensa, päätöksentekoonsa ja varsinaiseen 

toimintaansa yllättävissä ja muuttuvissa olosuhteissa. (Kangas 2010, 101, 103; ks. myös Ber-

ger & Luckmann 1966/1994.) Tutkimukseni ihmiskäsityksen lähtökohtana on siten holisti-

nen käsitys ihmisestä, joka oman maailmankuvansa kautta on sekä itsenäisesti että osana 

joukkoa aktiivisesti toimiva ja merkityksiä tuottava yksilö.  

 

Realistisen ontologian mukaan on mahdollista, että olemassa on ihmismielestä ja kielestä 

rippumaton todellisuus, josta konstruktivistisen epistemologisen näkökulman mukaisesti ih-

minen muodostaa tietoa järkensä ja havaintojensa vuorovaikutuksessa sekä sosiaalisen ja 

fyysisen ympäristönsä, kielensä, kulttuurinsa ja kokemustaustansa muodostamissa puit-

teissa. Ajattelutapaa, jossa realistinen ontologia yhdistyy konstruktivistiseen epistemologi-

aan, kutsutaan realistiseksi konstruktivismiksi. (Heikkinen ym. 2005, 344.) Tutkimukseni 

käsitys tiedosta ja todellisuudesta nojautuvat realistiseen konstruktivismiin.  Ontologinen 

realismi ja epistemologinen konstruktivismi eivät nykykäsityksen mukaan ole toisiaan pois 

sulkevia. (Heikkinen ym. 2005, 344.) Heikkisen ym. (2005, 343–344) mukaan lähestymis-

tavat on yhdistetty muun muassa Karl Popperin ajattelutavassa, jossa todellisuus jaetaan kol-

meen osaan (maailmaan): maailma 1 edustaa fysikaalista todellisuutta, maailma 2 mentaa-

lista todellisuutta ja maailma 3 kielellistä todellisuutta, jotka ovat osittain vuorovaikutuk-

sessa toistensa kanssa (maailmat 1 ja 2 sekä maailmat 2 ja 3). Popperilaisen ajattelutavan 

mukaan voidaan olettaa, että samanaikaisesti on olemassa havainnoista riippumaton todelli-

suus (esim. rauhanturvaoperaatio) ja että ihmiset konstruoivat tämän todellisuuden (esim. 
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rauhanturvaajana työskentelyn kautta) sekä muodostavat siitä teorioita ja kaikkea, mitä kut-

summe tiedoksi tai uskomuksiksi (esim. rauhanturvakoulutuksen tärkeät sisältöalueet). Pop-

perilaista ajatusmallia sovelletaan myös kuvattaessa todellisuuden narratiivista rakentumista 

(ks. Bruner 1996, 60–61;  Heikkinen ym. 2005, 344). Ontologinen realismi (yksi todellisuus, 

joka on kaikille sama) ja epistemologinen konstruktivismi (tutkija on osa tutkimaansa todel-

lisuutta) näkyvät tutkimuksessani erityisesti tutkijan ja tutkittavan yhteisesti konstruoimassa 

käsityksessä rauhanturvaajaksi hakeutumiseen liittyvistä perusteluista, rauhanturvatyön 

merkityksellisyydestä sekä tärkeiksi kuvatuista koulutuksen sisältöalueista (ks. Heikkinen 

2005, 344).  

 

Laadulliselle, aineistolähtöiselle tutkimukselle tyypillisesti tämän tutkimuksen tiedonin-

tressi on hermeneuttinen, ymmärtämään pyrkivä. Hermeneuttisessa ymmärtämisprosessissa 

tiedostetaan ja tunnustetaan, että tutkimuskohteen oma, vaikkakin subjektiivinen, tulkinta 

tutkittavasta ilmiöstä on keskeinen tutkimuksen osatekijä. Tutkimuskohteen itsensä tekemä 

tulkinta on usein varsin erilainen kuin kohdetta tutkivan tiedeyhteisön edustajan. Siten on 

keskeistä, että kahden merkityksellisen näkökulman edustajat käyvät vuoropuhelua keske-

nään, jolloin tutkijan ja tutkittavan näkökulmat kohtaavat. Samalla muodostuu kaksoisher-

meneuttinen prosessi, jossa kaksi näkökulmaa kohtaavat ja pyrkivät ymmärtämään toisiaan, 

toistensa argumenttien perusteluita sekä perusoletuksia. (Mäkinen 2011, 91.) Tutkimuspro-

sessini haastattelut rakentuivat tutkijan ja informanttien välisistä vuoropuhelunomaisista 

haastatteluista. Haastatteluaineistosta muodostuneet tulokset nostavat rauhanturvaajien ää-

nen esiin lisäten ymmärrystä ja uutta tietoa rauhanturvaajaksi hakeutumisesta ja rauhantur-

vatyön arjesta. Muodostunutta uutta tietoa on mahdollista hyödyntää tarkasteltaessa rauhan-

turvaajien rekrytointia, koulutusta sekä työskentelyolosuhteita.  

 

Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tutkimukseni metodologiset lähtökohdat liittyvät narraatioiden tutkimiseen kerronnallisten 

teemahaastatteluiden välittäminä. Kerronnalliset teemahaastattelut koostuvat tässä tutki-

muksessa elämäkerta-aineistosta sekä teemahaastatteluista. Viitekehys asettaa tutkimukselle 

tiettyjä ehtoja, jotka vaikuttavat tutkimuksen lähtökohtiin, aineiston keruuseen ja analysoin-

titapoihin sekä myös käsitykseen tutkimuksen kautta saavutettavan, realistiselle konstrukti-
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vismille tyypillisen tiedon luonteesta. (Ks. Hirvonen 2003, 35; Riessman 2008, 141.) Elä-

mäkerta-aineiston ja siitä johdettujen tyyppitarinoiden osalta lähtökohtanani on ollut narra-

tiivinen lähestymistapa10. Rauhanturvatyölle annettuja merkityksiä koskeva aineisto, rau-

hanturvatyön haasteet sekä koulutuksen tärkeät sisältöalueet on kerätty teemahaastattelua 

käyttäen. Narratiivisella lähestymistavalla tarkastellaan tässä tutkimuksessa sitä, mitä rau-

hanturvaajat ovat sanoneet. Narratiivisen ajattelun kautta tapahtuva kertomuksen rakentami-

nen riippuu sekä yksilöiden kognitiivisesta toiminnasta että olemassa olevasta kulttuurista 

(Tolska 2002, 72).  

 

                                                 
10  Narratiivinen tutkimus on laaja kattokäsite monille, eri tieteenaloille sijoittuville lähestymistavoille. 

Eräänlaisena narratiivisen tutkimustradition alkuna tai käänteenä voidaan pitää kertomusten analyysiä, jolloin 

tutkimus kohdistui kertomuksiin sinänsä (muun muassa lajityypit ja rakennepiirteet, joihin kansanperinne, 

kirjallisuustutkimus ja narratologia ovat usein keskittyneet). Labovin ja Waletskyn (1967/1997) tutkimus 

omasta elämästä kerrottujen suullisten tarinoiden kertomuksellisesta rakenteesta oli narratiivisen tutkimuksen 

tien avaajana sosiolingvistiikkaan. Sosiaaliseen konstruktionismiin pohjautuva suuntaus ja erityisesti Gergen 

(2003, 2–3, 7–9) ovat luonnehtineet narratiiveja kulttuurisesti vakiintuneeksi tavaksi esittää asioita. Vaikka 

yksittäisten narratiivien kirjo on lukematon, yhdistävät niiden esittämisen tapaa länsimaisissa kulttuureissa 

tietyt ominaisuudet, joista narratiivin tunnistaa narratiiviksi. Gergen (mt. 1–6) on määritellyt kertomukseen 

liittyviä ominaisuuksia useiden tutkijoiden tekstien pohjalta. Kertomuksella on aina jokin kertomisen arvoinen 

lopputulos. Toiseksi siihen valikoituu tapahtumia, jotka ovat olennaisia lopputulokseen päätymisen kannalta. 

Kertomuksen kolmas ominaisuus on tapahtuminen järjestäminen jollain periaatteella, esimerkiksi 

temporaalisen aikajärjestyksen mukaan. Neljänneksi tapahtuminen ja asioiden välille syntyy kertomuksissa 

kausaalisia syy-seuraussuhteita. Viidenneksi narratiiveille on tyypillistä niissä esiintyvien henkilöiden 

identiteettien vakaus. Tässä kohdassa saattaa kuitenkin esiintyä poikkeuksia silloin, kun kertomuksen 

lopputulos itsessään on identiteetissä tapahtunut muutos. Kuudenneksi Gergenin (mt. 1–6) mielestä 

narratiiveissa on niin sanottuja demarkaatiomerkkejä, jotka orientoivat vastaanottajaa kuulemaan tai lukemaan 

esitystä kertomuksena. Tässä tutkimuksessa edellä mainitut kertomuksien yleiset ominaisuudet näkyivät 

erityisesti rauhanturvaajien elämäkertanarratiiveissa sekä niistä rakennetuissa tyyppitarinoissa. Haastatteluja 

tehdessäni havahduin usein rauhanturvaajien samankaltaiseen tapaan kertoa elämästään. Vaikka haastateltavia 

pyydettiin kertomaan vapaamuotoisesti omasta elämänkulustaan, elämänkulkuja kuvaavat kertomukset 

rakentuivat pitkälti Gergenin (mt. 1–6) määrittelemien, kertomuksille yleisten piirteiden mukaisesti (esim. 

elämänkulun kuvaaminen lapsuudesta aikuisuuteen). 
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Tutkimuksessani käytän käsitteitä narratiivi ja kertomus synonyymeinä. Suomalaisessa tut-

kimuksessa edellä mainittujen käsitteiden käyttö vaihtelee ja käsitteitä käytetään usein viit-

taamaan ristikkäin toisiinsa. Tutkimusaineisto koostuu rauhanturvaajien konstruktioista, 

jotka ovat muodostuneet elämäkertanarratiivien ja teemahaastatteluiden kautta. Kertomus-

ten kautta voidaan ymmärtää ja hallita menneisyyttä. Ne myös suuntaavat toimijoita tulevai-

suuteen. Kertomus on tietämisen muoto, joka on ihmiselle merkittävä väline ajallisuuden 

ymmärtämisessä. Kertomus on myös vuorovaikutuksen väline, sillä kertomalla jaetaan ja 

tehdään ymmärrettäväksi kokemuksia, luodaan luottamusta ja ylläpidetään ryhmiä. (Hyvä-

rinen & Löyttyniemi 2005, 189.) 

 

Elämäkertanarratiivien tutkiminen soveltuu ihmisten sosiaalista toimintaa, kulttuurista ko-

kemusta ja persoonallisia valintoja koskevien kysymysten ratkaisemiseen (Alasuutari 2007, 

155) 11. Denzin (1987) kuvaa ihmisen elämän näyttäytyvän elettyjen, koettujen ja kerrottujen 

tarinoiden kokonaisuutena suhteessa johonkin sosiaaliseen kontekstiin. Bruner (1987; 2006) 

sen sijaan korostaa erityisesti tarinoiden ja elämän välistä vuorovaikutusta: tarina jäljittelee 

elämää, elämä puolestaan tarinaa. Roos (1987) on puolestaan esittänyt suomalaisia elämän-

tarinoita kuvaavassa tutkimuksessaan neljä elämäkerroissa ilmenevää ulottuvuutta. Merkit-

tävä elämäkerroista ilmenevä ulottuvuus on elämänhallinta, joka voidaan jakaa ulkoiseen ja 

sisäiseen hallintaan. Ulkoinen elämänhallinta on kysymyksessä, kun ihminen pystyy suurin 

piirtein ohjaamaan elämänsä kulkua ilman, että sen vaiheisiin ovat vaikuttaneet useat hänestä 

riippumattomat tekijät. Elämän sisäinen hallinta merkitsee, että ihminen – riippumatta siitä, 

mitä hänelle tapahtuu – kykenee sopeutumaan ja sisällyttämään elämäänsä mitä yllätyksel-

                                                 

11  Elämäkerrat nousivat yhteiskuntatieteelliseksi tutkimusaineistoksi 1900-luvun alussa. Kirjallisuudessa 

elämäkerroilla on kuitenkin huomattavasti pidempi historia: varhaisimmat esimerkit elämäkerroista löytyvät 

jo 1400-luvulta. Sosiologian piirissä Chigagon koulukunta nosti elämäkerrat tutkimusten mielenkiinnon 

kohteeksi. Elämäkerrallisen perinteen ja erityisesti omaelämäkertojen keräämisen ja säilymisen kannalta 

Puolan sosiologinen elämäkertatraditio on noussut pitkän, jo 1920-luvulta alkaneen historiansa vuoksi 

merkittävään asemaan. On puhuttu kahdesta elämäkerrallisesta suuntauksesta: subjektiivisesti orientoituneesta 

traditiosta, jossa korostetaan elämäkertojen merkitystä subjektiivisesti aitoina dokumentteina sekä toisaalta 

sosio-ekonomisia ongelmia tutkivan tradition objektivistisesta suuntauksesta, jolle omaelämäkerrat olivat 

ennen kaikkea objektiivisia dokumentteja ja yhteiskunnallisen käytännön tulkkeja. Edellä mainitut 

lähestymistavat ovat saaneet myös kritiikkiä mahdollisesta naiiviuden ongelmasta. (Roos 1987, 12–15.) 

Tutkijana asetun subjektiivisesti orientoituneen tradition kannattajaksi. 
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lisimpiä asioita. Elämänhallinta tai sen puuttuminen vaikuttaa koko elämään ja sen kerron-

nan sävyihin. (Roos 1987, 64–71.) Tämän tutkimuksen informantit kohtaavat rauhanturva-

tehtävässään monia kuormittavia tekijöitä. Rauhanturvaajan elämänhallintataitojen merkitys 

korostuu toimittaessa kriisinhallinta-alueella. 

 

Toinen elämäkertanarratiivien perusteella keskeiseksi nouseva tyyppimuuttuja on yksilöiden 

perustavat elämänkokemukset, jotka voivat liittyä myös elämän käännekohtiin. Elämänko-

kemukset voidaan kokea kielteisinä tai myönteisinä perussävyltään. Olennaista on huomi-

oida, että eri henkilöt voivat kokea saman tapahtuman hyvin eri tavoin: toiselle se voi olla 

sävyltään positiivinen, kun toiselle asia on negatiivinen. Kolmas subjektiviteetin tyypittely-

muuttuja, joka erottaa elämäkertoja, on julkisen ja yksityisen erottelu. Ilmiötä kutsutaan 

myös julkisivuksi: jokainen henkilö valitsee elämäkertaansa kertoessaan yksityisyytensä ta-

son. Neljäs elämäkertojen tyypittelyulottuvuus on keskeiseksi määriteltävä elämänalue. Elä-

mäkertanarratiiveista käy yleensä ilmi, mitä elämänalueita haastateltava henkilö elämässään 

painottaa. Yleiset keskeiset elämänalueet ovat perhe, työ, asuminen, koulutus sekä huvittelu 

ja seurustelu. (Roos 1987, 69–72.) Edellä mainitut seikat nousivat esiin myös tämän tutki-

muksen elämäkerta-aineistosta. 

 

Tutkimukseni kerronnallisista teemahaastatteluista rakennettujen konstruktioiden tarkoituk-

sena oli kartoittaa rauhanturvaamisen merkityksiä ja haasteelliseksi kuvattuja asioita. Yksit-

täisten asioiden merkitykset ovat suhteessa ihmisten elämänkokemuksiin. Siten inhimilli-

selle kokemukselle on ominaista menneen, nykyhetken ja tulevan yhdistävä ajallisuus eli 

sitä voidaan pitää luonteeltaan perustavanlaatuisesti tarinallisena (ks. Crites 1997 Hännisen 

2000, 24 mukaan). Hänninen (2000, 25) näkeekin ihmisen tavan tulkita elämäntapahtumia 

”tarinapitoisena”, jolloin merkitykset tässä mielessä eivät ole pelkästään kielellisiä, joskin 

kielelliset merkitykset voivat suunnata myös ei-kielellistä merkityksenantoa.  

 

Tutkimukseni narraatioista rakennetut konstruktiot sekä sisällönanalyysi aineiston-analyy-

simenetelmänä nojautuvat konstruktivistiseen viitekehykseen. Kertomukset eivät pelkästään 

jäljittele elämää tai välitä kulttuurisia elämisen malleja, vaan jäsentävät edelleen ja rikastavat 

elämän merkityksiä. Siten elämän ja kertomusten välille muodostuu spiraalimainen kehä. 

(Ks. Hänninen 2000, 25.) Ihmisen kokemus on perustavanlaatuisesti liitoksissa kulttuuriin 

ja sen historiaan. Vaikka yksilö onkin monin perustavanlaatuisin sitein kiinnittynyt yhtei-
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sönsä ja kulttuurinsa käytännölliseen ja kulttuuriseen traditioon, hän on kuitenkin myös elä-

mäkertanarratiivinsa luoja annettujen ehtojen rajoissa. Ihminen ei koskaan voi olla elämän-

tarinansa täysivaltainen tuottaja – elämäntarinaa ei voi siten luoda vapaasti vain oman mie-

likuvituksen voimin, eikä edes mielikuvitus voi olla rajattoman vapaa. Yksilölle jää kuiten-

kin vapaus tuottaa näiden lähtökohtien pohjalta omaa elämäänsä kuvaava narratiivien kirjo. 

(Hänninen 2000, 26.) 

 

6.2 Tutkimustehtävät 
 

Jokainen rauhanturvaaja edustaa rauhanturvaoperaatiossa itseään ja kotimaataan. Castron 

(1998, 14) mukaan rauhanturvatutkimuksen huomion keskipisteessä tulisi olla rauhantur-

vaaja sekä hänen käytöksensä, asenteensa ja hyvinvointinsa. Rauhanturvaoperaation työs-

kentelyolosuhteet vaikuttavat rauhanturvaajien hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Rauhantur-

vaajien tarpeiden tiedostaminen ja tarpeisiin vastaaminen luo edellytykset mahdollisimman 

vaikuttavan rauhanturvaoperaation rakentamiseksi. (Castro 1998, 14.) Aloittaessani tutki-

musprosessini lähtökohtanani oli muodostaa kuva rauhanturvaajista yksilöinä sekä heidän 

kokemuksistaan työskennellä YK:n alaisessa rauhanturvaoperaatiossa. Tutkimusprosessini 

myötä tutkimustehtävät täsmentyivät ja päädyin käsittelemään rauhanturvatyötä kolmesta 

eri näkökulmasta, jotka esittelen tässä luvussa. Tutkimuksessani kuvaan rauhanturvaajien 

kerronnasta esiin nousseita rauhanturvaajaksi hakeutumisen syitä, rauhanturvatyön merki-

tystä, rauhanturvatyössä kohdattuja haasteita sekä rauhanturvaajien tärkeäksi määrittelemiä 

koulutuksen sisältöalueita. Tutkimukseni tavoitteena on rauhanturvaajien äänen ja näkemys-

ten esille nostaminen sekä uuden tiedon lisääminen tulevien rauhanturvaajien rekrytoinnin 

tueksi sekä koulutuksessa huomioitaviksi seikoiksi rakennettaessa tulevaisuuden rauhantur-

vaoperaatioita. 

 

Tutkimustehtävät: 

1. Miten rauhanturvaajat perustelevat rauhanturvaajaksi hakeutumistaan? 

2. Mitä rauhanturvatyö merkitsee rauhanturvaajille? 

3. Millaisia haasteita esiintyy rauhanturvaajana työskentelyssä, ja miten niihin voitaisiin 

vastata koulutuksen sisältöalueita kehittämällä? 
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Ensimmäiseen tutkimustehtävään vastaan rauhanturvaajien elämäkerta-aineistosta rakennet-

tujen tyyppitarinoiden kautta. Päädyin tyyppitarinoiden rakentamiseen analysoituani aineis-

ton ja muodostettuani ensin alkuperäisen suunnitelmani mukaisia yksilöllisiä elämäntari-

noita. Elämäntarinat vaihtelivat sisällöiltään, mutta mielenkiintoiseksi yhteiseksi tekijäksi 

osoittautui rauhanturvaajaksi lähteminen ja sen perusteleminen. Lopulta yksilöllisistä elä-

mäntarinoista muodostui kolme rauhanturvaajaksi lähtemistä kuvaavaa tyyppitarinaa, joita 

on mahdollista hyödyntää jatkossa pohdittaessa rauhanturvaajien rekrytointiprosessia.  

 

Toista tutkimustehtävää tarkastelin lähestymällä rauhanturvatyötä kuvaavaa kerrontaa ky-

syen, mitä rauhanturvatyö merkitsee rauhanturvaajille. Alkuperäinen suunnitelmani oli tar-

kastella rauhanturvaajien yksilöllisiä kokemuksia rauhanturvatehtävässä palvelemisesta. 

Kokemusten sijaan aineistossa korostuivat erilaiset merkitykselliseksi kuvatut asiat. Rau-

hanturvatyölle annetut merkitykset rakentuivat laadullisen sisällönanalyysin kautta viideksi 

merkityskategoriaksi, jotka ovat luonteeltaan positiivisia. Rauhanturvaajat vertasivat rau-

hanturvatyön merkityksiä rauhanturvatehtävälle asettamiinsa tavoitteisiin. Rauhanturvatyön 

voidaan sanoa olevan merkityksellinen asia rauhanturvaajien elämässä, mutta rauhanturva-

työn merkitykset vaihtelevat kuitenkin yksilöittäin.     

 

Kolmanteen tutkimustehtävään vastaaminen edellytti aineiston analysoimista laadullisen si-

sällönanalyysin keinoin kahdesta eri näkökulmasta. Kartoitin ensin rauhanturvaajien koke-

mia haasteita, jonka jälkeen havaitsin, että rauhanturvaajat kuvasivat haasteita ja niihin vas-

taamista koulutuksen kehittämisen näkökulmasta. Koska haasteelliseksi koetut asiat ja tär-

keäksi kuvatut koulutuksen sisältöalueet nousivat vahvasti esiin aineistossa, päätin tarkentaa 

alkuperäistä tutkimussuunnitelmaani ja muodostaa kolmannen tutkimustehtävän palvele-

maan koulutuksen kehittämistä. Rauhanturvaajien tärkeäksi kuvaamat koulutuksen sisältö-

alueet määrittyivät kuudeksi kategoriaksi kohdattujen haasteiden näkökulmasta tarkastel-

tuna. Haasteiden tiedostaminen ja rauhanturvaajien tärkeä rooli oman työnsä sanoittajana 

antaa mahdollisuuden tarkastella rauhanturvaajien koulutusta tulevaisuuden koulutuksen si-

sältöalueita kehittäen. 
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7 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSA   
      
 

Tässä luvussa kuvaan tutkimusprosessini kulkua sen eri vaiheiden kautta (ks. kuvio 6.) Rau-

hanturvaajien ja rauhanturvatyön tutkiminen edellytti käyttäytymistieteellisen taustakoulu-

tuksen saaneelta siviilitutkijalta perehtymistä rauhanturvaoperaatioiden olosuhteisiin ennen 

kuin tutkimuslupaprosessi voitiin aloittaa. Käyttäessäni käsitettä siviilitutkija, pyrin viittaa-

maan käyttäytymistieteelliseen taustatutkintooni sekä Puolustusvoimien toiminnasta riippu-

mattomaan, itsenäisen tutkijan rooliin. Tutkimuksen tekemiseen liittyville ratkaisuille on 

tyypillistä ollut tutkimuksen poikkitieteellisyydestä huolimatta käyttäytymistieteellisen tut-

kimustradition mukainen lähestymistapa, vaikka toisena vaihtoehtona olisi ollut sotatietei-

sen tutkimusotteen painottaminen. Siten tutkimukseni empiirinen osa noudattaa käyttäyty-

mistieteellisille, laadullisille tutkimuksille ominaista etenemistapaa. Käsittelen aluksi tutki-

musluvan hankkimisen monitahoista prosessia. Tämän jälkeen esittelen tutkimukseni infor-

mantit, kolmekymmentä suomalaista rauhanturvaajaa. Tutkimukseni aineisto on hankittu Li-

banonissa rauhanturvaajia haastatellen keskellä rauhanturvaoperaation arkea. Aineiston han-

kintaprosessi on kuvattu informanttien esittelyn jälkeen. Tutkimukseni aineiston analyysi on 

tehty lukuisien lukukertojen ja aineistoon perehtymisen jälkeen laadullista sisällönanalyysiä 

käyttäen, ja analyysin yhteydessä tehdyt ratkaisut on nähtävissä tämän luvun lopussa.   
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Kuvio 7. Tutkimusprosessin vaiheet  
 

VALMISTAUTUMINEN   

Mielenkiinnon herääminen ja 

rauhanturvaamiseen perehtyminen ilmiötasolla 

(1998) 

Rauhanturvaoperaation valinta 

Tutkimuslupaprosessi YK:n ja 

Puolustusvoimien kanssa (1999) 

AINEISTON HANKINTA 

Ensimmäinen haastattelukierros 

(12/1999–1/2000)  

- elämäkertanarratiivit 

- 1. haastatteluiden 

litterointi  

Toinen haastattelukierros (2000) 

- teemahaastattelut 

- 2. haastatteluiden 

litterointi 

Rauhanturvaajien rekrytointi ja koulutus (tutkijalla ei roolia)

AINEISTON ANALYYSI  

Rauhanturvaajien 

työskentely  

sekä rotaatiovaihto 

Rauhanturvaajaksi lähtemistä 

selittävät tyyppitarinat 

Rauhanturvatyön 

henkilökohtaiset 

merkitykset 

Rauhanturvaajien kohtaamat 

haasteet ja tärkeäksi kuvatut 

koulutukselliset sisältöalueet  

Laadullinen sisällönanalyysi

TUTKIMUKSEN ALUSTAVA NÄKÖKULMA 

Millaisia ovat suomalaiset rauhanturvaajat yksilöinä? (elämäkerta) 

Mikä on saanut yksilön hakeutumaan rauhanturvatehtäviin? 

Miten rauhanturvatehtävässä palveleminen on koettu?  

TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMINEN 

TUTKIMUSTEHTÄVIEN TÄSMENTYMINEN 

Miten rauhanturvaajat perustelevat rauhanturvaajaksi hakeutumistaan?
Mitä rauhanturvatyö merkitsee rauhanturvaajalle? 
Millaisia haasteita esiintyy rauhanturvaajana työskentelyssä, ja miten niihin voitaisiin vastata 

koulutuksen sisältöalueita kehittämällä? 
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7.1 Tutkimusluvan hankkiminen    
 

Rauhanturvatyön tutkiminen edellyttää tutkijan intressien avaamista tutkimussuunnitelman 

avulla sekä tutkimuslupaa Puolustusvoimien ja YK:n taholta. Väitöskirjaani liittyvän tutki-

musprosessin aloitin tutkimussuunnitelman laatimisella, jonka jälkeen lähestyin tutkimuslu-

papyynnöllä Puolustusvoimain pääesikunnan rauhanturvaamistoiminnan vastuualueen joh-

toa sekä kansainvälistä koulutuskeskusta (ks. Viitasalo 2002, 195–205; Kuula 2011, 144–

146). Kumpikin taho suhtautui tutkimuslupapyyntöön (Liite 2) positiivisesti, kyseenalaista-

matta ja tutkimuslupaprosessia jatkettiin YK:n päätoimistoon lähetettävällä lupapyynnöllä 

(ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 3–4). Kun YK:n lupa lähettää rauhanturvaor-

ganisaation ulkopuolinen tutkija sen hallinnoimalle alueelle saapui, minut kutsuttiin pereh-

dytettäväksi Puolustusvoimain pääesikuntaan. Perehdytystilaisuudessa sain olennaisia tie-

toja UNIFIL-operaatiosta (United Nations Interim Force in Lebanon), suomalaisten rauhan-

turvaajien olosuhteista sekä kriisinhallinta-alueella oleskelusta. Eduksi katsottiin myös puo-

lisoni työskentely rauhanturvaajana.  

 

Kohtuullisen hyvästä rauhanturvaajien arkeen liittyvästä tietämyksestäni huolimatta kävin 

Puolustusvoimien edustajien kanssa pitkän keskustelun tutkimukseni tekemiseen liittyvistä 

riskeistä (esim. tutkijan liikkuminen kriisinhallinta-alueella omalla vastuulla, haastatteluiden 

laadun ennakoimattomuus, tutkimuksen kautta saatavat yllättävät tiedot, haastateltavien suh-

tautuminen ulkopuoliseen tutkijaan.) (Ks. Kamppinen & Raivola 2002, 206–220.) Make-

doniassa olleen rauhanturvaoperaation päätyttyä UNIFIL-operaatiota pidettiin vähiten ris-

kialttiina siviilitutkijalle, joten perehdytystilaisuuden jälkeen aloimme yhteistyössä Puolus-

tusvoimien ja UNIFIL:in Suomen pataljoonan kanssa järjestellä tutkimuksen toteuttamiseen 

liittyviä toimenpiteitä.  

 

Seuraavaksi sovin Puolustusvoimien sekä Puolusutusvoimien kansainvälisen koulutuskes-

kuksen kanssa haastattelumatkojen ajankohdat. Haastatteluajankohtien selvittyä lähestyin 

kirjallisesti UNIFIL:in Suomen pataljoonan henkilöstöpäällikköä tutkimustani koskevalla 

informointikirjeellä, tutkimussuunnitelmalla sekä tutkimusluvalla. UNIFIL:in Suomen pa-

taljoonan henkilöstöpäällikkö toimi yhteistyötahonani kaikissa kriisinhallinta-alueella ole-

miseen liittyvissä asioissa. Informantteja koskevat reunaehdot määriteltiin yhteistyössä puo-

lustusministeriön kanssa: informanttien tuli olla YK:n rauhanturvaajina työskenteleviä hen-
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kilöitä, jotka toimivat UNIFIL-operaatiossa erityyppisissä toimenkuvissa. Tutkimuksen in-

formanttien määräksi päätettiin kolmekymmentä henkilöä. Koska UNIFIL-operaation Suo-

men pataljoonan toiminta-alue jakaantui kolmeen alueeseen, kultakin alueelta pyrittiin löy-

tämään kymmenen vapaaehtoista rauhanturvaajaa. Tällä pyrittiin mahdollisimman kattavan 

näkemyksen saamiseen sekä saturaatiopisteen saavuttamiseen. Informanttien määrää arvioi-

taessa oli huomioitava myös riski mahdollisista haastatteluajankohtien päälle osuvista loma-

ajankohdista sekä mahdollinen palveluksen keskeytyksestä aiheutuva informanttien määrän 

väheneminen. Tutkimussuunnitelmaani perehtymisen jälkeen pataljoonan henkilöstöpääl-

likkö piti tiedotustilaisuuden asiasta. Tämän jälkeen vapaaehtoiset saivat ilmoittautua tutki-

mukseen. (Ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4–12.) 

 

Tarkasteltaessa yksilöiden elämänkulkuun liittyviä henkilökohtaisia kokemuksia ja elämän-

kulun myötä tehtyjä ratkaisuja tutkijan on syytä pohtia hyvän tieteellisen käytännön mukai-

sesti tutkimuksen tekemisen edellyttämiä eettisiä perusvaatimuksia ja arvokysymyksiä jo 

ennen aineiston keräämistä (ks. Kuula 2011, 34–36, 6–65, 135–141; Gylling 2002, 70–81; 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009 & 2012). Lähestymistapani noudatteli Kuulan 

(2011, 99–120) esittelemää informointimallia: ennen haastatteluita ja UNIFIL:in Suomen 

pataljoonan alueelle matkustamista toimitin informanteille suunnatun aineiston (ks. Liite 3), 

joka sisälsi tutkimuksen tavoitteet ja tarkoituksen kuvauksen. Tutkimusprosessin tässä vai-

heessa tutkimuksen tarkoituksena oli muodostaa kuva sekä rauhanturvaajista yksilöinä että 

heidän kokemuksistaan työskennellä rauhanturvaoperaatiossa. Tutkimuksen tavoitteeksi oli 

määritelty rauhanturvaamistoiminnan kehittäminen rauhanturvaajilta saadun informaation 

avulla sekä rauhanturvatyöstä saatujen kokemusten kartoittaminen. Informanttien aineisto 

sisälsi myös aineistonkeruun tavan kuvauksen (kaksi haastattelua, kaksi kertaa noin 1,5h), 

osallistumisen vapaaehtoisuuden varmistamisen, vaitiolo- ja luottamuksellisuuskysymysten 

läpikäynnin, tutkimusaineiston käyttötarkoituksen selventämisen, lupapyynnön informant-

tien yhteystietoihin sekä aineiston käyttäjän ja käyttöajan määrittelyn henkilötietolain 

(523/1999) informointivelvoitteen mukaisesti. Tutkimusta tehtäessä on pidetty tutkimuseet-

tisesti tärkeänä varmistaa, että informantit tietävät asemansa, oikeutensa, yksityisyytensä ja 

vapaaehtoisuuteen perustuvan osallistumisen. 
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7.2 Tutkimuksen informantit     
 

Tutkimukseni informantit edustivat suomalaisia rauhanturvaajia antaen äänen rauhanturvaa-

jaksi hakeutumiselle, rauhanturvatyön merkityksellisyydelle sekä kohdatuille haasteille ja 

tärkeäksi kuvatuille koulutuksen sisältöalueille. Tutkimukseni informantteina toimineet rau-

hanturvaajat palvelivat YK:n rauhanturvaoperaatiossa (UNIFIL) Libanonissa rotaatiossa 

1999–2000. Tutkimukseeni osallistui yhteensä 30 rauhanturvaajaa: 29 miestä ja yksi nainen. 

Informantit jakautuivat eri palvelustehtävissä työskenteleviin rauhanturvaajiin siten, että 

heidän tehtävänsä vaihtelivat vartiojääkäreistä esimiestasolla toimiviin henkilöihin. Lisäksi 

informantit edustivat kattavasti Suomen pataljoonan vartioimia eri asemapaikkoja. Tutki-

mukseni informanttien iän keskiarvo oli 29,8 vuotta. Informanttien taustatiedot on koottu 

yhteenvedoksi syntymävuoden, koulutustason, ammatin, perhesuhteiden sekä aiemman rau-

hanturvakokemuksen osalta (ks. Liite 3). Lisäksi kysyin rauhanturvaajilta heidän asepalve-

luajastaan. Jokainen miesrauhanturvaaja oli suorittanut asepalveluksen. Huomattava osa 

rauhanturvaajista (21/29) mainitsi olleensa armeijassa myös pisimmän mahdollisen palve-

lusajan ja viihtyneensä hyvin.  

 

Enemmistö (23/30) informanteista seurusteli tai oli avo-/avioliitossa. Neljällä rauhanturvaa-

jalla oli lapsia. Kaksi informanteista oli eronnut jossain elämänvaiheessa, mutta he seurus-

telivat uuden kumppanin kanssa rauhanturvaajana toimiessaan. Kolmen rauhanturvaajan 

kihlaus purkaantui rauhanturvaajana työskentelyn aikana. Tarkastellessani rauhanturvaajien 

työ- ja koulutustaustaa havaitsin, että lähes jokainen tutkimukseeni osallistunut rauhantur-

vaaja (29/30) oli opiskellut jonkin ammatillisen tutkinnon. Kaksi haastateltavista oli aloitta-

nut opinnot myös yliopistossa. Kolmasosa (10/30) informanteista on täydentänyt ammatil-

lista tutkintoaan saman alan opinnoilla esimerkiksi jatkamalla opintojaan opiskellen opisto-

tason- tai amk-tutkinnon. Lisäksi haastateltavista neljä oli opiskellut itselleen toisen saman-

tasoisen (yleensä toisen asteen) tutkinnon. Lähes jokaisella (27/30) informantilla oli rauhan-

turvaajaksi lähtiessään työpaikka. Ne kolme henkilöä, jotka eivät olleet töissä, opiskelivat 

päätoimisesti ja tekivät sivutoimisesti töitä. Rauhanturvaajat olivat käyneet myös paluukes-

kustelun työnantajiensa kanssa ja sopineet lain (Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta 

211/2006) mahdollistamalla tavalla paluustaan työtehtäviinsä rauhanturvapalveluksen jäl-

keen.  
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7.3 Kerronnallinen ja temaattinen haastattelu   

  
Tutkimusaineisto on hankittu sekä elämäkerta- että temaattista, kerronnallista haastattelua 

käyttäen (ks. Mäkelä 1990, 43–58; Denzin & Lincoln 1998, 1–30).  Tässä luvussa kuvaan 

aineistonhankintamenetelmän ja samassa yhteydessä viittaan metodikirjallisuuteen, jota 

käytin valmistautuessani haastatteluihin. Tutkimuksen luotettavuuspohdinnassa (ks. luku 9) 

arvioin nykykirjallisuutta käyttäen, miten haastatteluni onnistuivat.   

 

Tutkimushaastatteluissa tavoitteenani oli esittää kerronnallisuutta tukevia kysymyksiä ja an-

taa mahdollisimman paljon tilaa informanttien kerronnalle (ks. Huotelin 1992, 14–18; Den-

zin & Lincoln 1998, 1–30.) Tutkimuksen haastattelut noudattivat kerronnalliselle haastatte-

lulle tyypillistä haastattelumallia. Kerronnallisuuteen pyrkivä haastattelutapa jaetaan kol-

meen vaiheeseen kysymystavan mukaan. Kerronnallisuuteen pyrkivän haastattelun ensim-

mäisessä vaiheessa esittämäni avoimen kysymyksen jälkeen pyrin olemaan mahdollisimman 

hiljaa, osoittamaan kuuntelevani sekä olemuksellani kannustamaan haastateltavaa kerto-

maan elämästään. Haastattelun yhteydessä pyrin olemaan tekemättä arviointia kerrotusta. 

Sen sijaan haastattelun toisessa vaiheessa (elämäkerrallisen kerronnan päätyttyä) esitin tar-

kentavia kysymyksiä, joilla kertomusta oli mahdollista jatkaa ja rikastaa. Tällöin suuntasin 

kiinnostusta kertojan jo aiemmin esiin ottamiin aiheisiin. Kerronnallisuuteen pyrkivän haas-

tattelun kolmannessa vaiheessa, tutkimukseni toisen haastattelun yhteydessä, otin esiin ak-

tiivisesti myös tutkimustehtävien kannalta olennaisia kysymyksiä, joihin ei vielä ollut vas-

tattu. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 1995, 28–38, 46–50; Denzin & Lincoln 1998, 1–30; Eskola & 

Suoranta 1998, 88–89; Alasuutari 1999, 1–10.) Koin haastattelut aktiivisina tapahtumina, 

joissa informantti kertoessaan elämästään ja rauhanturvaajana työskentelystä rakensi rau-

hanturvatyötä kuvaavaa sosiaalista todellisuutta vuoropuheluna tutkijan kanssa. Haastatteli-

jan tehtäväksi jäi näin auttaa haastateltaviaan konstruoimaan kertomuksiaan. Jokainen ker-

tomus tuotetaan kertomisen hetkellä. Haastateltu asettaa haastattelijan usein välittäjäksi, 

jonka tehtävänä on viedä kertomusta ja sen asiaa eteenpäin. Tutkimukseni haastatteluiden 

edetessä huomasin haastattelutilanteiden muodostuneen enemmän haastattelijan ja haasta-

teltavan välisiksi vuorovaikutustilanteiksi: haastattelut syntyivät siten osallistujien yhteisen 

toiminnan tuloksena. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 1995; 28–38, 46–50; Denzin & Lincoln 1998, 

1–30; Eskola & Suoranta 1998, 88–89.) 
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Tutkimusaineisto on koottu haastattelemalla 30 suomalaista UNIFIL-operaatiossa palvel-

lutta rauhanturvaajaa. Tutkimuksessa haastateltiin kutakin henkilöä kaksi kertaa. Tutkimus-

haastattelut sijoittuivat rauhanturvaajien palvelusvuoden alkuun sekä noin kahdeksanteen 

palveluskuukauteen (ks. kuvio 7). Ensimmäinen haastattelu painottui narratiiviseen elämä-

kertaosuuteen sekä joihinkin teemaattisiin kysymyksiin. Toinen haastattelukierros keskittyi 

ensimmäisistä haastatteluista nousseiden ilmiöiden syvällisempään temaattiseen tarkaste-

luun sekä puolistrukturoituun teemahaastatteluun yksilöiden kokemuksista rauhanturvaa-

jana toimimisesta ja näiden kokemusten merkityksestä yksilölle (ks. Liite 2). Rauhanturvaa-

jien lomista ja palvelutehtävästä johtuen yksi haastateltavista osallistui vain ensimmäiseen 

haastatteluun. Lisäksi kahden rauhanturvaajan kohdalla tiedot toisen haastattelukierroksen 

kysymyksiin saatiin avoimen kyselylomakkeen välityksellä heidän palvelustehtävästään 

johtuen.  

 

Tutkimuksen kumpikin haastattelukierros toteutettiin Libanonissa UNIFIL-operaation Suo-

men pataljoonan alueella. Haastatteluiden kesto vaihteli 50 minuutista kolmeen tuntiin. En-

simmäisen haastattelukierroksen haastattelut olivat keskimäärin noin puoli tuntia pidempiä 

kuin toisen haastattelukierroksen haastattelut. Haastattelut muodostuivat laaja-alaisiksi ja yl-

lättivät tutkijan pituudellaan. Puolustusvoimain- ja rauhanturvaorganisaation ulkopuolisen 

tutkijan rooli ei vaikuttanut haittaavan informantteja. Käyttäytymistietellinen taustatutkin-

toni tuntui ennemminkin lisäävän ymmärrystä tutkimuksen tavoitteisiin liittyen. Rauhantur-

vaajat kertoivat rohkeasti elämäntarinoitaan, rauhanturvakokemuksiaan sekä kehittämisaja-

tuksiaan. Yhteenvetona voitaneen todeta, että haastattelut muodostuivat kerronnallisiksi. 
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Kuvio 8. Haastatteluiden ajoitus rauhanturvaajan palvelusvuoden aikana  

 

Ensimmäisen haastattelukierroksen aikana rauhanturvaajat kuvasivat elämänkulkuaan sekä 

rauhanturvaajaksi hakeutumista ja rauhanturvaajien koulutusta. Tutkimukseni toisen haas-

tattelukierroksen aikana rauhanturvaajana työskentelyä oli takana noin kahdeksan kuu-

kautta, mikä saattoi sisältää myös rauhanturvatehtävässä ylenemisen tai tehtävävaihdon. Si-

ten toisen haastattelukierroksen aikana keskityin keräämään teemahaastattelun avulla tietoa 

rauhanturvatyöstä, rauhanturvaajien merkityksellisiksi kuvaamista asioista sekä heidän koh-

taamistaan haasteista. Haasteellisia tilanteita kuvatessaan rauhanturvaajat korostivat usein 

koulutuksen merkitystä osaamisen kehittämisessä. Siten olen tarkastellut kohdattuja haas-

teita suhteessa tärkeäksi määriteltyihin koulutuksen sisältöalueisiin. 

 

Ensimmäinen haastattelukierros 

 

Tutkimuksen ensimmäinen haastattelukierros tehtiin joulukuun 1999 ja tammikuun 2000 ai-

kana Libanonissa UNIFIL-operaation toimialueella. Ensimmäisen haastattelun yhteydessä 

kävin jokaisen informantin kanssa suullisen tutkimuslupakeskustelun. Samalla selvitin vielä 

uudelleen tutkimuksen tavoitteet, osallistumisen vapaaehtoisuuden sekä aineiston käyttöön 
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liittyviä asioita. Lisäksi informantit täyttivät omat taustatietonsa kirjallisesti, ja jokainen an-

toi luvan ottaa yhteyttä jatkossakin, mikäli tutkimuksen tekeminen sitä vaatii. (Ks. Hirsjärvi 

& Hurme 1995, 28–38;  Denzin & Lincoln 1998, 1–30; Eskola & Suoranta 1998, 88–89.)  

 

Ensimmäistä haastattelukierrosta tehdessäni tavoitteenani oli saada vastauksia siihen, mil-

laisia ovat rauhanturvaajien elämäkerrat. Tavoittelin myös tietoa siitä, miksi informantit ha-

keutuivat rauhanturvaajaksi ja miten he kokivat rauhanturvaajien koulutuksen. Selvitin haas-

tateltavalle oman roolini itsenäisenä, riippumattomana tutkijana. Lisäksi kuvasin tutkimus-

intressejäni kertomalla tutkimuksesta ja sen tavoitteesta lisätä tietoa suomalaisista rauhan-

turvaajista yksilöinä sekä heidän rauhanturvatyöhönsä liittyvistä kokemuksista, jotta myös 

haastateltaville muodostui selvä käsitys keskustelun tarkoituksesta. Aloitin haastattelun yk-

sinkertaisella ”Kertoisitko minulle vapaamuotoisesti elämäntarinasi?” -kysymyksellä. Jokai-

nen haastattelu alkoi siten avoimella elämäntarinaosuudella, jossa haastateltavalla oli mah-

dollisuus kertoa elämästään haluamallaan tavalla ja tarkkuudella itselleen tärkeimpiä asioita 

ja elämän käännekohtia kertoen. Avoimen elämäkertaosuuden jälkeen jatkoin haastattelua 

temaattisella keskustelulla ja tarkentavilla kysymyksillä informanttien elämänkulun eri vai-

heista (mm. elämänmuutoksista, armeijakokemuksista sekä aikuisuudesta ja rauhanturvaa-

jaksi hakeutumisesta). Kerrotun avoimen elämäntarinan laajuudesta ja sisällöstä riippui se, 

kuinka monia teemoja haastattelutilanteessa täytyi nostaa esiin elämäkertaosuuden jälkei-

sessä täydentävässä, temaattisessa osuudessa. (Ks. Roos 1987, 10–15, 69–72; Eskola & Suo-

ranta 1988, 122–125; Strauss & Corbin 1998, 35–54. ) (Ks. Liite 5.)  

 

Toinen haastattelukierros 

 

Tutkimuksen toinen haastattelukierros toteutettiin heinäkuussa 2000 Libanonissa UNIFIL-

operaation toimialueella. Toisen haastattelukierroksen tavoitteena oli saada tietoa rauhantur-

vaajana työskentelystä sekä rauhanturvaajien työssään kohtaamista haasteista. Toisen haas-

tattelun yhteydessä kävin lyhyesti läpi informanttien kanssa ensimmäisen haastattelun sisäl-

lön. Esittelin jokaisen henkilökohtaisen elämäkerran lyhennelmän sekä muusta temaattisesta 

aineistosta tekemiäni tutkimustehtävän kannalta merkittäviä poimintoja. Haastateltavilla oli 

mahdollisuus tarkentaa, lisätä tai korjata edeltävän haastattelun kerrontaansa. (Ks. Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 1997, 201–202.) Tämän jälkeen siirryimme varsinaiseen puolistruktu-

roituun, aihealueittain etenevään teemahaastatteluun.  
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Tutkimuksen toinen haastattelu rakentui ennalta määritellyistä ja myös ensimmäistä haastat-

telukierrosta täydentävistä temaattisista kysymyksistä, jotka käsittelivät erityisesti rauhan-

turvaajana työskentelyä. Kerronnallisuuteen pyrkivällä teemahaastattelulla tavoittelin tietoa 

rauhanturvatyöhön liitetyistä merkityksistä sekä haasteellisiksi kuvatuista asioista. Lisäksi 

pyrin haastattelujen kautta saamaan tietoa rauhanturvaajien tärkeäksi kuvaamista koulutuk-

sen sisältöalueista. Teemahaastattelulla tarkennettiin tämän tutkimuksen yhteydessä elämä-

kerrallisista haastatteluista saatua aineistoa sekä haettiin uutta tietoa rauhanturvaajana viete-

tystä vuodesta. Temaattiset haastattelut muodostuivat keskustelunomaisiksi vuorovaikutus-

tilanteiksi, jotka etenivät temaattisen kysymyslistan tukemina, mutta mahdollistaen myös 

haastateltavan esille ottamat ja hänen tärkeäksi kokemansa seikat. (Ks. Hirsjärvi & Hurme 

1995, 6–15; Kvale 1996, 1–5, 19–21, 124–127, 144–151;  Eskola & Suoranta 1988; 122–

125; Strauss & Corbin 1998, 35–54.) 

7.4 Laadullinen sisällönanalyysi 
 

Tutkimukseni aineiston analyysiprosessin tein laadullista sisällönanalyysiä käyttäen. Laa-

dullisen sisällönanalyysin käyttö vaihteli tutkimuskysymyksittäin. Ensiksi tarkastelin sisäl-

lönanalyysillä tutkimukseni elämäkerta-aineistoa tyypittelyn ja tyyppitarinoiden luomisen 

mahdollistamiseksi. Toiseksi käytin sisällönanalyysiä merkitysten hakemisen apuvälineenä. 

Perinteisemmin toteutin sisällönanalyysia analysoidessani rauhanturvaajien työssään koh-

taamia haasteita sekä lopuksi määritellessäni rauhanturvaajien tärkeäksi kuvaamia rauhan-

turvakoulutuksen sisältöalueita. (Ks. taulukko 2.)  

 

Tutkimukseni aineisto muodostui hyvin laajaksi. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä noin 

1171 tekstiliuskaa (riviväli 1, fontti Times New Roman, pistekoko 12). Litteroidut elämän-

tarinaosuudet olivat laajimmillaan noin 45 tekstiliuskaa suppeimman tarinan jäädessä noin 

8 liuskaan.  Litteroin noin 80 % aineistosta itse. Noin 20 % aineistoista litteroi ammattilitte-

roijana toimiva henkilö. Kirjoitin auki kunkin haastattelun sanasta sanaan. Ilmeitä, eleitä tai 

non-verbaalista viestintää en ole huomioinut litteroinneissa, koska kyseessä ei ole vuorovai-

kutustutkimus. Litteroinnin oikeellisuuden olen varmistanut kuuntelemalla kertaalleen haas-

tattelut läpi ja seuraten samalla kirjoitettua tekstiä. 
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Taulukko 2. Tutkimustehtävät, aineisto ja analysointiprosessi 

Tutkimustehtävä Aineisto Aineiston analyysi

Miten rauhanturvaajat pe-

rustelevat rauhanturvaa-

jaksi hakeutumistaan? 

Aineistona elämäkertahaas-

tattelut. 

Tyyppitarinoiden muodostaminen sisällönanalyy-

sia hyödytäen  

(ks. Roos 1987; Elo & Kyngäs 2008; Purhonen 2008; 

Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010) 

- haastatteluiden litterointi, lukeminen ja elämäker-

tanarratiivien tarkastelu erikseen 

- induktiivinen analyysi: vertikaalinen ja horisontaali-

nen tarkastelu, teemoihin luokittelu, tyypittely 

� tyyppitarinat 

Mitä rauhanturvatyö mer-

kitsee rauhanturvaajille? 

Aineistona osa elämäkerta-

haastattelun aineistosta ja 

toisen haastattelukierroksen 

temaattinen aineisto. 

Sisällönanalyysi 

(Pietilä 1973; Kyngäs & Vanhanen 1999; Eskola & 

Suoranta 2000; Tuomi & Sarajärvi 2004; Elo & Kyn-

gäs 2008; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010) 

- haastatteluiden litterointi, lukeminen ja rauhanturva-

työn merkityksiä kuvaavien ilmaisujen poimiminen  

- induktiivinen analyysi: rauhanturvatyön henkilökoh-

taisten merkitysten nimeäminen, luokittelu ja taulu-

kointi � kategorioiden rakentaminen rauhanturva-

työn merkityksistä 

Millaisia haasteita esiin-

tyy rauhanturvaajana työs-

kentelyssä, ja miten niihin 

voitaisiin vastata koulu-

tuksen sisältöalueita kehit-

tämällä? 

Aineistona toisen haastatte-

lukierroksen temaattinen ai-

neisto. 

Sisällönanalyysi 

(Pietilä 1973; Kyngäs & Vanhanen 1999; Eskola & 

Suoranta 2000; Tuomi & Sarajärvi 2004; Elo & Kyn-

gäs 2008; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010) 

- haastatteluiden litterointi ja lukeminen. Rauhantur-

vaajien kohtaamia haasteita kuvaavien ilmaisujen poi-

miminen. Rauhanturvaajien koulutusta koskevan ker-

ronnan poimiminen. 

- induktiivinen analyysi: rauhanturvatyön haasteita 

kuvaavien ilmiöiden nimeäminen, luokittelu ja taulu-

kointi sekä niiden tarkastelu suhteessa tärkeäksi ku-

vattuihin koulutuksen sisältöalueisiin � kategorioi-

den rakentaminen koulutuksen tärkeäksi kuvatut si-

sältöalueet kohdattujen haasteiden näkökulmasta  
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Tutkimukseni aineiston analyysi on tehty aineistolähtöisesti induktiivisella otteella. Analyy-

siyksikkönä olen käyttänyt ajatuskokonaisuuksia, jotka ovat yhdestä tai useammasta lau-

seesta tai sen osasta koostuneita lausumia (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 5;  Eskola & Suo-

ranta 2000, 165–180). Sisällönanalyysin tavoitteena oli muodostaa tiivistetty ja yleisessä 

muodossa oleva kuvaus tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Analyysin lopputuloksena 

saadaan tutkittavaa ilmiötä kuvaavia ala- sekä yläkategorioita, käsitteitä ja käsitejärjestel-

miä, jotka esitetään usein taulukoiden muodossa (taulukko 3). (Ks. Pietilä 1973, 4, 2; Elo & 

Kyngäs 2008, 107–117.) Analyysia kuvaavat taulukot rakennetaan kokoamalla ensin yhteen 

samaa ilmiötä kuvaavia aineistositaatteja, joista on muodostettu pelkistettyjä ilmauksia. Tä-

män jälkeen pelkistetyt ilmaisut on luokiteltu ilmiötä kuvaavan alakategorian alle ja lopulta 

alakategorioita yhdistävä ilmiö on nimetty yläkategoriana. 
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Taulukko 3. Esimerkki induktiivisella otteella tehdystä aineiston analyysista 

 

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty  

ilmaisu 

Alakategoria Yläkategoria

”Kyl se oli sellasta seikkailunhalua ja kiinnostusta 

nähdä, mitä tää on.” 

”Erityisesti mua kiinnosti tää työ niinku uutena 

kokemuksena.” 

Seikkailunhalu 

 

Rauhanturvatyö uutena 

kokemuksena 

 

Rauhanturvatyö 

kiehtovana tunte-

mattomana 

 Sankariuden 

tyyppitarina (si-

sältää muitakin 

alakategorioita) 

 

 

Tutkimusaineiston sisällön alustava jäsentely, järjestely sekä keräysvaihe sisältävät jo itses-

sään tutkijan tekemiä teoreettisia valintoja ja tulkintoja (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 

2010, 29). Aloitin aineiston analyysin lukien aineistoa sekä yhtenä kokonaisuutena yksittäis-

ten henkilöiden kahdesta haastattelusta muodostuneena rauhanturvakerrontana että etsien 

kutakin tutkimuskysymystä vastaavaa kerrontaa koko aineistosta. Aineiston tuntemuksen 

kasvaessa päädyin jakamaan aineiston kahteen osaan: ensimmäinen osa kattaa rauhantur-

vaajien elämäkertanarratiivit ja toinen osa kaiken elämäkerroista esiin nousevan sekä te-

maattisen haastatteluaineiston sisältämän kerronnan rauhanturvatyöstä ja siihen liittyvästä 

koulutuksesta. Tutkimukseni informantit kertoivat runsaasti myös rauhanturvavuoteensa 

liittyvistä yksittäisistä tapahtumista sekä monista muista henkilökohtaisista asioista. Osa 

tuosta kerronnasta on rajattu aineistosta, koska se ei ollut tutkimustehtävien kannalta rele-

vanttia.  

 

Tyyppitarinoiden rakentaminen 

Tutkimukseni elämäkerta-aineiston olen analysoinut laadullisella sisällönanalyysilla pää-

tyen lopulta muodostamaan siitä rauhanturvaajaksi lähtemisen perusteluita kuvaavia tyyppi-

tarinoita12. Typologioiden konstruointi tapahtui kahdessa vaiheessa. Elämäkerta-aineistoon 

                                                 
12 Elämäkerrat ovat aineistoja, joista muodostetaan teoriaa, käsitteitä, hypoteeseja ja ajatusmalleja. Ne ovat 

luonteeltaan ainutlaatuisia, mutta noudattavat yhteiskunnan, historian ja ihmisten ikäkausikehityksen 

määrittämää, melko tiukkaa kaavaa. Elämäkerrat ovat tutkimusaineistona haasteellisia, mikä lisää niiden 

kiehtovuutta. Roos (1987) on esittänyt neljä eri tapaa käsitellä ja analysoida elämäkerta-aineistoja. 

Vaihtoehdot ovat 1) yksittäisten elämäkertojen analyysi, 2) elämäkertojen esitystavan ja muodon analyysi, 3) 

useiden elämäkertojen kvantitatiivinen analyysi sekä 4) useiden elämäkertojen kvalitatiivinen analyysi. Tässä 

tutkimuksessa analysoin ensin yksittäisiä elämäkertoja, joiden jälkeen siirryin useiden elämäkertojen 

kvalitatiiviseen sisällönanalyysiin. 
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perehtyessäni luin aineistoa ensin kokonaisuutena. Tämän jälkeen siirryin narratiiviselle lä-

hestymistavalle tyypilliseen horisontaaliseen ja vertikaaliseen tarkasteluun. Vertikaalisesta 

analyysista on kyse, kun analyysi tapahtuu henkilöittäin. Vertikaalisen analyysin toteutin 

kokoamalla aineiston perusteella jokaisen rauhanturvaajan elämäkerrallisen kertomuksen. 

(Ks. Kelchtermans 1994, 99.) Elämäkertojen muodostamisen jälkeen suoritin vertikaalisen 

aineiston analyysin poimien ensin kustakin elämäkerrasta ns. rauhanturvaajan taustatiedot, 

jotka luokittelin seuraavien käsitteiden mukaisesti: syntymävuosi, toimenkuva rauhantur-

vaajana, koulutus, ammatti, perhesuhteet, aiemmat palveluskokemukset sekä rauhanturvaa-

jaksi hakeutumiseen liittyvä kerronta (Liite 6). Elämäkerta-aineiston sisällönanalyysiä teh-

dessäni luokittelin ensin elämänkertanarratiivit elämänkulun osa-alueita kuvaaviin teemoi-

hin: kuvauksiksi lapsuudesta ja lapsuuden perheestä, nuoruudesta, koulunkäynnistä, armei-

jasta, ammatinvalinnasta ja siihen liittyvistä opinnoista sekä aikuisuudesta, seurustelusta ja 

rauhanturvaajaksi lähtemiseen liittyvistä perusteluista. Luokittelusta oli hyötyä muodostaes-

sani kuvaa rauhanturvaajille tyypillisistä elämänkuluista ja ottaessani aineistoa haltuun. (Ks. 

Roos 1987, 42–45;  Vilkko 1997; Elo & Kyngäs 2008, 107–117.) 

 

Rauhanturvaajien elämäkertojen sisältö vaihteli yksilöllisten elämänkulkujen mukaisesti, 

mutta niitä yhdisti rauhanturvaajaksi hakeutuminen. Päätin siirtää tarkastelunäkökulman 

rauhanturvatehtävään hakeutumiseen ja sen perustelemiseen, jonka jälkeen etenin horison-

taaliseen analyysiin hakien aineistosta yleisiä teemoja ja toistuvia malleja. Horisontaalisen 

aineiston analyysin kautta aineistosta alkoi löytyä rauhanturvaajien elämäntarinoille tyypil-

lisiä piirteitä. Elämäkertanarratiiveissa esiintyi monia yhteisiä piirteitä, joista tämän tutki-

muksen kannalta olennaiseksi tarkastelunäkökulmaksi muodostuivat rauhanturvaajaksi läh-

temiseen liittyvä kerronta (ks. Haavisto ym. 2009, 228; Isosomppi & Leskinen 2011, 52–53;  

Siljanen 2010, 29). Tuosta näkökulmasta aineistoa tarkasteltuani elämänkertahaastattelut al-

koivat hahmottua kolmen tyyppitarinan muotoon. Typologiat on konstruoitu yhdistämällä 

elementtejä kaikista niistä elämäkerroista, joiden kerronta sijoittui kyseessä olevan tyypin 

alle. Tyyppitarinat ovat tutkijan muodostamia, eikä tyyppejä välttämättä esiinny puhtaina 

todellisuudessa (ks. Purhonen 2008, 25). Tyypit ovat tyyppitarinoita, jotka muodostavat ne 

ääripäät, joiden välille rauhanturvaajien elämäntarinoita kuvaava kerronta voidaan sijoittaa 

(ks. Purhonen 2008; Roos 1987, 10). Tyyppitarinoita tehtäessä aineistoa on tiivistetty ja ra-

jattu sekä pyritty muodostamaan parhaiten kutakin tyyppiä kuvaavat esimerkkitarinat. Ku-

takin tyyppitarinaa käsittelevässä luvussa olen kuvannut lyhyesti tyyppitarinan olennaisia 
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piirteitä sekä sanallisesti että taulukon muodossa (ks. Roos 1987, 42–45). Rauhanturvaajaksi 

hakeutumisen perusteluita kuvaavat tyyppitarinat on nimetty esimerkiksi ”sankariuden tyyp-

pitarinaksi”.  

 

Rauhanturvatyön merkitystä, haasteita sekä tärkeäksi koettuja koulutuksen sisältöalueita 

koskevan aineiston analysointi 

Tutkimukseni teemahaastatteluin kerätyn aineiston sisällönanalyysin kohteiksi nousivat rau-

hanturvatyölle annetut henkilökohtaiset merkitykset sekä rauhanturvaajien työssään kohtaa-

mat arjen haasteet suhteessa tärkeäksi kuvattuihin koulutuksen sisältöalueisiin (ks. Leskinen 

2011; Leskinen ym. 2011; Adler, Litz & Bartone 2003; Cian & Raphel 1999).  Aloitin te-

maattista osaa koskevan aineiston analyysin keräten aineistosta toista, kolmatta ja neljättä 

tutkimustehtävää kuvaavia, pelkistettyjä empiirisiä ilmauksia. Aineistosta nousseet pelkis-

tetyt ilmaisut ryhmittelin samaa asiaa kuvaavien käsitteiden (alakategorioiden) alle. Tämän 

jälkeen yhdistelin alakategoriat ilmiötä kuvaavan, laajemman kategorian alle (rauhanturva-

työn henkilökohtaiset merkitykset, rauhanturvatyön haasteet sekä rauhanturvaajien tärkeäksi 

kuvaamat koulutuksen sisältöalueet).  

 

Tutkimukseni rauhanturvatyön merkitystä, arjen haasteita sekä koulutuksen sisältöalueita 

kuvaavat osuudet ovat rakentuneet siten, että olen ensin analysoinut aineistolähtöisesti tut-

kimusaineistoani. Tämän jälkeen olen tematisoinut tutkimuskysymyksiä kuvaavia ilmiöitä 

ja rakentanut niistä ilmiötä kuvaavia taulukoita. (Ks. Grönfors 1982; Tuomi & Sarajärvi 

2004.) Löydettyäni taulukoiden avulla kuhunkin tutkimuskysymykseen vastaavia ”johtoaja-

tuksia” päätin perehtyä tarkemmin ilmiötä kuvaaviin, olemassa oleviin teorioihin siltä osin 

kuin rauhanturvaamista koskevaa tutkimustietoa oli saatavilla. (Ks. Ruusuvuori, Nikander 

& Hyvärinen 2010, 18–19; Tuomi & Sarajärvi 2004.) Aineistoa analysoidessani havaitsin, 

että kuvattuaan rauhanturvatyön merkityksiä sekä kohtaamiaan haasteita rauhanturvaajat 

esittivät eri ratkaisumahdollisuuksia haasteista selviämiseksi tai ongelmien lieventämiseksi. 

Heidän lähestymistapansa oli hyvin ratkaisukeskeinen ja rakentava. Tarkasteltuani rauhan-

turvatyön haasteita rakensin niiden rinnalle rauhanturvaajien esittämistä haasteellisten tilan-

teiden ratkaisuehdotuksista toiminnan kehittämistä kuvaavan analyysin. Käytyäni läpi 

kaikki rauhanturvaajien haasteiden ennakointiin ja haasteiden kohtaamiseen liittyvät ku-

vaukset havaitsin, että ilmiön ydin liittyi koulutuksen sisältöalueiden kehittämiseen. 
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8 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni tuloksia esittämiini tutkimustehtäviin vastaten. Aloi-

tan tulosten tarkastelun etsimällä vastauksia rauhanturvaajaksi hakeutumiseen liittyvästä 

kerronnasta ja hakeutumisen perusteluista (ks. Isosomppi & Leskinen 2011, 51–53: Haavisto 

ym. 2009, 229). Rauhanturvaajaksi hakeutumiseen liittyvät perustelut kuvaan elämäker-

tanarratiiveista muodostettujen kolmen tyyppitarinan muodossa. Toiseen tutkimustehtä-

vääni vastaan kuvaten rauhanturvaajien rauhanturvatyölle antamia merkityksiä (ks. Määttä 

2007, 104–106; Ryhänen 2006, 104–111; Adler, Litz & Bartone 2003; Leskinen ym. 2011; 

Johansson & Larsson 2008). Rauhanturvatyölle annettuja merkityksiä käsittelen rauhantur-

vaajien kerronnasta muodostettujen viiden merkityskategorian kautta. Lopuksi käsittelen 

rauhanturvaajien kuvauksia rauhanturvatehtävässä kohtaamistaan haasteista sekä tärkeiksi 

kuvatuista koulutuksen sisältöalueista (ks. Haavisto ym. 2009, 230–231; Puolustusvoimat 

2013; Rogers 2008, 2–3; Šetkič 2008, 43, 50–59). Rauhanturvaajien koulutuksen sisällöllistä 

kehittämistä koskeva kerronta on esitelty vastauksena kolmanteen tutkimuskysymykseen.  

 

8.1 Rauhanturvaajaksi hakeutumisen tyyppikertomukset 
 

Rauhanturvaajien elämäkerrat erosivat toisistaan erityisesti rauhanturvaajaksi hakeutumista 

perustelevalla kerronnallaan. Tuosta kerronnasta muodostin kolme rauhanturvaajaksi lähte-

mistä kuvaavaa tyyppitarinaa: Sankariuden tyyppitarina, Oikean ajoituksen tyyppitarina 

sekä Taloudellisten kannustimien tyyppitarina. Seuraavissa luvuissa olen kuvannut tarkem-

min tyyppitarinoiden rakentumisprosessin. 

 

Sankariuden tyyppitarina 

 

Sankariuden tyyppitarinassa korostuu rauhanturvatyön kiehtovuus, auttamisen halu ja mas-

kuliiniset ilmiöt. Sankariuden tyyppitarina muodostui elämäkertanarratiiveista, joille yhtei-

nen piirre oli kiinnostus rauhanturvatyöhön kokemuksena. Sankaritarinoille tyypillinen rau-

hanturvaajaksi lähtemistä selittävä tekijä määriteltiin rauhanturvatyön kiehtovuutena, kan-

sainvälisyytenä sekä haluna auttaa ja vaikuttaa. Sankaritarinat muodostettiin elämäkerroista, 

joiden kerronta rakentuu miehisyydestä ja isänmaallisuudesta. Miehisyyteen liittyvä ker-

ronta käsittelee fyysisiä ja urheilullisia harrastuksia lapsuudesta alkaen, miesten vastuuta 
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perheestään sekä rauhanturvatyötä jonkinlaisena kunniatehtävänä nykymiehelle. Isänmaal-

lisuus nousee esiin kerrontana kiinnostuksesta isovanhempien sotakokemuksiin, armeijassa 

viihtymisenä sekä suomalaisuuden kunnioittamisena. Tarinoista nousee esiin myös kokemus 

rauhanturvaajina toimivista tutuista tai ystävistä, joiden koettiin ainakin osittain erottuvan 

positiivisesti edukseen.  

 

Taulukko 4. ’Sankariuden’ tyyppitarinan rakentuminen ja rauhanturvaajaksi lähtemisen pe-

rustelut 
 

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty  

ilmaisu 

Alakategoria Yläkategoria

”Kyl se oli sellasta seikkailunhalua ja kiinnostusta 

nähdä, mitä tää on.” 

”Erityisesti mua kiinnosti tää työ niinku uutena 

kokemuksena.” 

Seikkailunhalu 

 

Rauhanturvatyö uutena 

kokemuksena 

 

Rauhanturvatyö 

kiehtovana tunte-

mattomana 

 

”Kansainvälisessä porukassa työskentely oli yks 

iso asia, joka mun hakuun vaikutti.” 

 ”No yks ehoton juttu oli mahdollisuus ulkomailla 

työskentelyyn.” 

Kansainväliset työtoverit  

 

Ulkomailla työskentely 

 

Kansainvälisyys 
 

”On se kunniatehtävä edustaa Suomea maail-

malla” 

”Kyl tääl pitää muistaa, että edustaa muutaki ku 

itteään…ei sitä saa pilata oman kansan mainetta. 

Se tuottaa ongelmia muille, jotka jatkaa…” 

”Mä arvostan Suomea niin paljon ja sitä meiän it-

senäisyyttä, et onhan si hienoa, jos voi edes vähän 

auttaa näitä saavuttamaan edes jonkinlaisen rau-

han olla ja elää.” 

Suomen edustaminen 

 

Suomen maine 

 

 

Itsenäisyyden arvostami-

nen 

 

 

 

 

Isänmaallisuus 

 

 

 

 

 

Sankariuden 

tyyppitarina 

”On mul ollut sellanen tavote päästä tänne. Auttaa 

osaltani tällaisissa kriisialueiden jutuissa.” 

”Tääl tuntee tekevänsä ehkä eniten sellasta huma-

nitaarista auttamista.” 

”Kun katsoo noita lapsia, mul vahvistuu entises-

tään tunne siitä, että voin oikeasti vaikuttaa…pie-

nistä asioistahan se kertyy.” 

Kriisialueella työskentely 

ja auttaminen 

Humanitaarinen auttamis-

mahdollisuus 

 

Mahdollisuus vaikuttaa 

 

 

Halu auttaa ja vai-

kuttaa 
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”Kyl mä oon pienestä ajatellu, ett miesten tehtävä 

on huolehtia perheestään. Ehkä se on sellasta ko-

din perintöäki.” 

”Mä halusin vielä kerran palata vähän niinku ar-

meija tai militaarisempaan ympäristöön. 

”Viihdyin armeijas niin hyvin ja aattelin et tää vois 

olla jotain vastaavaa.” 

Vastuu perheestä 

 

 

Militaarisuus = sotilaiden 

toimintaympäristö 

Armeijassa viihtyminen 

 

 

 

Maskuliinisuus 

 

 

 

Sankariuden tyyppitarinaa edustavissa elämäkerroissa perusteltiin rauhanturvaajaksi hakeu-

tumista uusilla kokemuksilla, mahdollisuudella kansainväliseen työympäristöön, isänmaal-

lisuudella, halulla auttaa ja vaikuttaa sekä maskuliinisuudella. Rauhanturvatyötä uutena ko-

kemuksena pitäneet perustelivat hakeutumistaan seikkailunhalulla sekä mahdollisuuksilla 

uusiin kokemuksiin. Kansainvälisyyttä tavoitelleet rauhanturvaajat perustelivat hakeutumis-

taan erityisesti mahdollisuutena tehdä työtä kansainvälisten työtovereiden kanssa ulkomailla 

työskennellen. Rauhanturvaajat, jotka perustelivat hakeutumistaan isänmaallisuudellaan, 

kuvasivat rauhanturvaajana toimimista mahdollisuutena edustaa Suomea ja pitää yllä suo-

malaisten mainetta sekä isänmaallisuuden ja itsenäisyyden arvostamisena, myös muille val-

tiolle suotavana mahdollisuutena. Ne rauhanturvaajat, jotka perustelivat hakeutumistaan 

rauhanturvaajaksi halulla auttaa ja vaikuttaa, näkivät rauhanturvatyön mahdollisuutena krii-

sialueella työskentelyyn ja humanitaariseen auttamiseen sekä henkilökohtaisena mahdolli-

suutena vaikuttaa. Sankariuden tyyppitarinaan sijoittuneita rauhanturvaajia yhdisti myös 

maskuliinisuus, jolle tyypillisiä piirteitä oli miehen roolin määrittely perheestä huolehtivana 

henkilönä, militaarisuus eli sotilaiden toimintaympäristössä - sekä armeijassa viihtyminen. 

Rauhanturvaajana konfliktialueilla toimimisella tavoiteltiin myös mahdollisuutta toimia so-

tilaallisessa ympäristössä. 

 

”Sankarin tarina”  

 

Sankariuden tyyppitarinan edustaja on nimetty tässä esimerkkitarinassa ’Sankariksi’. San-

kari on syntynyt 1970-luvun keskiluokkaiseen perheeseen. Hän on kasvanut perheessä, jossa 

on useita sisaruksia ja mukava kasvuympäristö koko elämänkulun ajan.  Sankarin suhde 

perheeseensä on hyvä, vaikka Sankarin elämänkulun ratkaisut poikkeavatkin huomattavasti 

sisarusten elämästä. Lapsuuden perheessä korostettiin oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä 
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ja työnteon merkitystä. Sankarin koulunkäyntiä tuettiin ja koulunkäynnin merkityksestä pu-

huttiin tulevaisuuden elämässä pärjäämisen näkökulmasta. Siten Sankari suoriutui opin-

noistaan keskitasoa paremmin. Opintoihin löytyi motivaatio tähtäämällä mahdollisimman 

mielenkiintoiseen tulevaisuuden ammattiin. Nuoruus ja murrosikä sujuivat hyvän ystäväpii-

rin seurassa, vaikka nuorten kolttosia välillä tulikin tehtyä. Mitään ilkeää tai rikollista ei 

murrosiän kokeiluihin kuitenkaan kuulunut. Suuri osa nuoruudesta kuluikin liikuntaharras-

tusten parissa, joihin myös kaveripiiri osallistui. Lukion jälkeen Sankari kävi armeijan ja 

pohti jossain vaiheessa jopa sotilasuralle siirtymistä. Kun armeijassa kerrottiin rauhantur-

vaamisesta, syntyi kipinä lähteä kokemaan jotain uutta ja tuntematonta. Sankari tunsi muu-

taman naapurin pojan, jotka olivat aiemmin palvelleet rauhanturvaajina. Hän muistaa vie-

läkin, kun rauhanturvatehtävistä palanneet nuoret miehet kertoivat kokemuksistaan paikal-

lisella huoltoasemalla.  

 

Suoritettuaan armeijan Sankari lähti suorittamaan ammattiin valmistavia opintoja. Hän 

muutti toiselle paikkakunnalle pois kotoa ja kävi opiskelun ohessa myös töissä. Alemman 

korkeakoulututkinnon suorittaminen oli haasteellista, mutta mielenkiintoista. Valmistumisen 

jälkeen hän on työllistynyt hyvin. Ajatus rauhanturvaajana työskentelystä on kuitenkin seu-

rannut mukana. Perhe ja ystävät ovat kannustaneet hakeutumaan rauhanturvatehtäviin, ja 

elämäntilanteen ollessa sopiva Sankari päätti kokeilla, tulisiko valituksi. Rauhanturvatyö 

tuntuu kiehtovalta, ja halu edustaa suomalaisuutta sekä auttaa paikallisia ihmisiä näkyy 

palvelustehtävästä suoriutumisessa. Sankari käyttää osan palvelusvapaajaksoistaan myös 

tutustumalla paikallisiin olosuhteisiin ja lomailemalla perheensä kanssa läheisissä, turval-

lisemmiksi määritellyissä kohteissa. Sankari viihtyy rauhanturvatyössään ja saa ylennyksen 

palvelusajan puolivälissä. Hän on tyytyväinen mahdollisuuteen palata vielä kerran militaa-

riympäristöön ja arvostaa perhettään ja puolisoaan siksi, että voi kokea jotain niin ainut-

laatuista kuin kriisinhallintaympäristössä työskentelyn. Rauhanturvatehtävän päättymisen 

jälkeen paluu koti-Suomeen ja takaisin normaaliarkeen siintää mielessä. Täysin poissuljet-

tua ei ole, että Sankari hakeutuisi uudelleen rauhanturvaajaksi tai muihin kansainvälisiin 

tehtäviin.  

 

Sankarin peruspiirteitä ja sankarillisuutta käsitellään jo antiikin teksteissä. Sankarius liitet-

tiin pitkään sotasankareihin tai muihin poikkeuksellisia kykyjä omaaviin henkilöihin. San-

karin ja sankariuden käsitteitä kuvataan usein miehisinä ominaisuuksina (Rankin & Eagly 
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2008). Sankarin ominaisuuksia määritellään käsitteillä oikeamielinen, ylevä, omalla toimin-

nallaan muita hyödyttävä sekä riskejä tai vaarallisia tilanteita vastustava. Sankareilla näh-

dään olevan rohkeutta ja valmiutta uhrautua hyvien asioiden puolesta, mikä aikaansaa myös 

ihailua heidän toimintaansa kohtaan. (Rankin & Eagly 2008, 414; Elovaara 2007.)  

 

Perinteisten sankaruuteen yhdistettävien ominaisuuksien rinnalle on noussut myös muita 

ominaisuuksia ja arvoja, jotka voivat määrittää nykyajan sankaruutta huolimatta siitä, että 

ne saattavat olla ristiriidassa perinteisen sankaruuden kriteerien kanssa. Siten nykyajan san-

karuus on subjektiivisempaa kuin perinteinen sankaruus: 2000-luvun ihmiset valitsevat san-

karinsa omien tarpeidensa, ihanteidensa ja arvojensa pohjalta. (Elovaara 2007, abstrakti.) 

Tämän tutkimuksen Sankariuden tyyppitarinassa käsitteellistyvät edellä mainitut sankarin 

ominaisuudet monelta osin. Rauhanturvaajaksi lähtemistä perustellaan halulla auttaa ja vai-

kuttaa, isänmaan edustamisella sekä kansainvälisellä toiminnalla. Sankariuden tyyppitari-

nalle ominainen ilmiö on myös rauhanturvatyön kiehtovuus, vaikka siihen liittyvät riskit on 

tiedostettu. (Ks. Isosomppi & Leskinen 2011, 51–53: Haavisto ym. 2009, 229.) 

 

Sankariuden tyyppitarinaa voidaan määritellä myös miehiä määrittelevän maskuliinisuuden 

käsitteen kautta. Niin sanotun hegemonisen maskuliinisuuden keskeisiä piirteitä ovat hete-

roseksuaalisuus, voima, valta ja rationaalisuus. Hegemonista maskuliinisuutta katsotaan 

esiintyvän erityisesti miesten välisessä vuorovaikutuksessa. (Connell 1995, 76–77.) Masku-

liinisuus ymmärretään myös persoonallisuuden, sukupuolen, väestöryhmän ja tietyissä kult-

tuureissa myös yhteiskuntaluokan muodostamaksi kokonaisuudeksi.  Hegemoninen masku-

liinisuus -käsitteellä kuvataan tällöin tietyn maskuliinisuuden ideaalien johtavaa asemaa 

kulttuurissa. Maskuliinisuuteen liittyy jotain, jota sillä hetkellä ihaillaan. Maskuliinisuuteen 

liittyen länsimainen miesihanne voidaan luokitella viiteen osa-alueeseen: mies on fyysisesti 

voimakas, menestyy yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti sekä on luonteeltaan vakaa ja järk-

kymätön. Tämä ilmenee kriisitilanteiden hallintana, rationaalisuutena sekä järkevyytenä. 

(Ks. Connel 1995; Jokinen 2000.) 

 

”Oikean ajoituksen tyyppitarina” 

 

Oikean ajoituksen tarina rakentui elämäkertanarratiiveista, joille oli tyypillistä rauhantur-

vaajaksi lähteminen osana aikuisuuteen suunniteltua elämänvaihetta (ks. taulukko 5). Oi-
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kean ajoituksen tyyppitarinaa kuvaavat rauhanturvatyön sijoittuminen sopivaan elämänvai-

heeseen, irtiotto uuvuttavasta työ- ja/tai perhetilanteesta sekä tulevaisuus-orientoituneisuus. 

Rauhanturvaajaksi hakeutumista perusteltiin elämäntilanteen soveltuvuudella, jota useissa 

elämäkerroissa kuvattiin ”hyvänä vaiheena elämässä” tai irtiottona arjesta. Kuvaukset hy-

västä elämänvaiheesta rauhanturvaajaksi hakeutumiselle liittyivät yleisesti ottaen ihmissuh-

teisiin tai rauhanturvaajan parisuhdetilanteeseen (ks. Määttä 2007, 106; Isosomppi & Leski-

nen 2011, 51–53). 

 

Taulukko 5. ’Oikean ajoituksen’ tyyppitarinan rakentuminen  

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty  

ilmaisu 

Alakategoria Yläkategoria

”Pitäs varmaan alkaa rakentaa sitä taloa ja perhet-

täki perustaa. Tää oli hyvä vaihe elämäs lähteä.”  

 

”Tää oli hyvä vaihe, nyt kun oon sinkku. Ei tar-

vitse olla kellekkään tilivelvollinen ja voi ihan rau-

hassa lomilla matkustaa ja nähdä maailmaa. Jos 

seurustelisin, viettäisin varmasti lomat Suomessa 

tyttöystävän kainalossa.” 

 

”Nyt oli töis sellane tilanne, ett lähteminen oli 

helppoa ku kutsu kävi.” 

Hyvä vaihe ennen 

taloa ja perhettä 

 

 

Mahdollisuus 

nähdä sinkkuna 

maailmaa 

 

 

 

Töistä helppo lähteä

 

 

 

 

Sopiva vaihe 

elämässä 

 

”Olin melkein burnoutissa. Tän jälkeen jaksaa 

taas.” 

”Tää on todella hyvää vaihtelua mun työasioihin.”

”Rauhanturvatyö mahdollisti tulevaisuuden rat-

kasujen rauhas miettimisen. On irti siitä kaikesta 

arjesta ja jotenkin näkee asiat paremmi.” 

 ”Kauan en ois enää jaksanu sitä tahtia opiskella. 

Jotain vaihtelua tarvi, et saan sit tutkinnon tehtyy 

loppuun.” 

Burnout lähellä 

 

Vaihtelua työelä-

mään 

 

Irti arjesta 

 

Uupuminen opin-

noissa 

 

Irtiotto uuvutta-

vasta työ- ja/tai 

opiskelutilan-

teesta 

 

 

 

 

Oikean ajoituksen  

tyyppitarina 
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”Mä tiedän, mitä tulevaisuudelta tahdon. Töissä 

asiat on hyvin ja muutenki. Tää oli vaan kokematta 

ja sopi hyvin mun elämänvaiheeseen nyt.” 

 

”Mul on selvä suunnitelma, nyt kun tänne pääsin. 

Mietin täällä, mitä haluan tulevaisuudeltani.” 

 

”Eihän tän jälkeen oo ku suuntana loistava tulevai-

suus.” 

Suunniteltu tulevai-

suus 

 

Tulevaisuuden rat-

kaisujen tekeminen 

 

Usko tulevaisuu-

teen 

Tulevaisuus-

orientoitunei-

suus 

 

 
 

Oikean ajoituksen tyyppitarina muodostui rauhanturvaajaksi hakeutumisen perusteluista, 

joita kuvattiin sopivaksi vaiheeksi elämässä, irtiottona uuvuttavasta työ- ja opiskelutilan-

teesta sekä tulevaisuusorientoituneisuutena. Sopivaa elämänvaihetta kuvattiin etapiksi en-

nen avoliittoa, häitä tai perheen perustamista.  Vastakkainen ihmissuhteisiin liittyvä ilmiö 

tarinoissa oli kokemus rauhanturvaajaksi hakeutumisesta ”sinkkuna” ja sen mukanaan tuo-

mat mahdollisuudet työskennellä vapaasti rauhanturvatehtävässä ja matkustaa. Sopiva elä-

mänvaihe nähtiin myös mahdollisuutena kokea uutta ennen jotain suurempaa projektia, ku-

ten talon rakentamista. Rauhanturvaajaksi lähtemistä perusteltiin myös työtilanteeseen hyvin 

soveltuvana vaiheena. Irtiottoa tarvittiin uuvuttavan, burnoutia lähellä olevan työtilanteen 

vuoksi, vaihtelunhaluna senhetkiseen työtilanteeseen sekä uupumisena opiskelutahtiin tai 

opintojen ja työnteon rankkuuteen. Rauhanturvaajaksi hakeutumista kuvattiin myös mah-

dollisuutena irtiottoon arjesta sekä tulevaisuuden ratkaisujen miettimiseen rauhassa, poissa 

arkielämän kuvioista. Rauhanturvaajaksi lähtemisellä on pyritty katkaisemaan senhetkinen 

lähtömaassa oleva elämäntilanne, johon on kaivattu vaihtelua. Tällöin rauhanturvaajaksi ha-

keutumista selitetään erityisesti välivuoden – ja/tai vaihteluntarpeena. Rauhanturvaajaksi ha-

keutumisen perustelut sisälsivät kuvauksia rauhanturvaamisesta osana tulevaisuuden suun-

nittelua, palvelusajan hyödyntämisenä omien tulevaisuuden ratkaisujen tekemiseen sekä us-

kona tulevaisuuteen ja rauhanturvatyön tuomana positiivisena lisänä. 
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Oikean ajoituksen tarina 

 

Oikean ajoituksen tyyppitarinan edustaja on nimetty tässä ’Ajoittajaksi’. Ajoittaja eli onnel-

lisen lapsuuden tavallisessa keskiluokkaisessa perheessä. Hän kertoo arvostavansa todella 

paljon vanhempiaan, jotka olivat suorastaan esimerkillisiä kasvattajia. Ajoittajalla on lä-

heiset suhteet edelleen kumpaankin vanhempaan. Ajoittaja kuvailee olleensa rauhallinen ja 

tunnollinen luonteeltaan lapsesta saakka. Hän on harrastanut lapsuudesta lähtien eri lii-

kuntalajeja, nuorena jopa menestynytkin melko hyvin lempilajissaan. Nuoruuden kerron-

nasta nousee esiin suuri ystäväpiiri ja koulunkäynnin sujuminen normaalisti. Ajoittaja päätti 

hakeutua ammattioppilaitokseen peruskoulun jälkeen ja on ollut tyytyväinen ratkaisuunsa. 

Hän suoriutui opinnoistaan hyvin ja on edennyt työelämässä. Ajoittaja on työurallaan sees-

teisessä vaiheessa, mutta kaipaa välivuotta elämäänsä. Hän kertookin, että ei ole ollut päi-

vääkään työttömänä ja korostaa, että työelämässä ratkaisee se, millainen olet henkilönä ja 

kuinka valmis olet oppimaan myös uutta.  

 

Armeija-aikaa Ajoittaja muistelee lämmöllä. Hän suoritti aliupseerikoulun ja toimi puolet 

armeija-ajastaan hyvin mielekkäässä tehtävässä. Tulevaisuuden haaveena olisi rakentaa 

omakotitalo, jotta perhettä voisi alkaa perustaa. Ajoittaja kuvailee viimevuosia työelämässä 

melko vaativina ja on herännyt kaipaamaan vaihtelua elämäntilanteeseensa. Pääsy rauhan-

turvaajaksi tuli siten juuri oikeassa elämäntilanteessa. Rauhanturvaajana työskentely on 

antanut mahdollisuuden irtiottoon ja oman elämäntilanteen tarkasteluun rauhassa. Ajoittaja 

on päättänyt opetella rajaamaan työntekoon käyttämäänsä aikaa, jotta oman perheen pe-

rustamiselle ja oman kodin rakentamiselle jäisi rauhanturvatehtävästä palaamisen jälkeen 

aikaa. 

 

Kontekstuaalisen tavoiteteorian mukaan ihminen ohjaa elämäänsä asettamalla tavoitteita, 

kehittelemällä suunnitelmia ja strategioita niihin pääsemiseksi sekä arvioimalla toiminnan 

tuloksellisuutta (Salmela-Aro & Nurmi 1997). Näiden toimintojen ajatellaan olevan yhtey-

dessä ihmisen elämänkaaren haasteisiin, mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Siten ihmisen kat-

sotaan asettavan tavoitteensa vertailemalla motiivejaan ympäristön luomiin mahdollisuuk-

siin. Mahdollisuudet ja rajoitteet vaikuttavat myös tulevaisuuden suunnitteluun. Oikean ajoi-

tuksen tyyppitarinaa kuvaavat rauhanturvaajien itselleen asettamat henkilökohtaiset tavoit-

teet ja tarpeet osana aikuisuutta. (Ks. Nurmi 1991a; Nurmi 1991b; Nurmi 1993; Salmela-

Aro 1996; Määttä 2007, 106.) Oman elämän ohjaaminen luo pohjaa yksilön minäkäsityksen 
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ja identiteetin muodostumiselle ainakin kahdella eri tavalla: tavoitteellinen toiminta ja ta-

voitteen hyväksi työskentely johtavat yleensä tiettyyn lopputulokseen. Lopputulokseen 

päästyään ihminen yleensä arvioi joko onnistuneensa tai epäonnistuneensa tavoitteissaan. 

Tämä palaute vaikuttaa luonnollisesti siihen, miten ihminen itsestään ajattelee. (Nurmi & 

Salmela-Aro 2002, 60–61.) Oikean ajoituksen tyyppitarinaa kuvaa oman elämäntilanteen 

muuttamisen tarve sekä ratkaisujen tekeminen. Rauhanturvatyö saattaa edustaa yhden elä-

mäntavoitteen saavuttamista ja elämänsuunnan muutosta (ks. Nurmi & Salmela-Aro 2002, 

61). 

 

Taloudellisten kannustimien tyyppitarina 

 

Taloudellisten kannustimien tyyppitarina rakentui taloudellisten ilmiöiden ympärille. Rau-

hanturvatyölle asetettiin erityisesti tavoite parantaa henkilökohtaista tai perheen taloudellista 

tilannetta hyödyntämällä ulkomaanpalveluksen mahdollistamaa korkeampaa palkkatasoa ja 

verovapaisiin etuuksiin perustuvaa taloudellisen pääoman hankkimista. Taloudellisten kan-

nustimien tyyppitarina muodostuu kuvauksista omistusasunnon hankintaan tarvittavien va-

rojen tavoittelusta, opiskelun rahoittamisesta ja elämäntilanteen helpottamisesta rauhantur-

vatyöstä saatavilla ansioilla, verovapauteen liittyvien etuuksien tuomista mahdollisuuksina 

sekä taloudellisen tilanteen parantamisesta. Elämäkerroista nousee esiin omien rahojen an-

saitsemisen tärkeys ja mahdollisuus henkilökohtaisten ankintojen tekemiseen nuoruudesta 

alkaen. Taloudellisten kannustimien tarinassa lapsuuden perhettä ja nuoruutta kuvattiin ai-

nakin osittain taloudellisesti niukaksi. Elämänkulkua kuvaavissa tarinoissa kuvattiin myös 

omien käyttörahojen hankintaa hyvin varhaisesta vaiheesta alkaen. Taloudellisten kannusti-

mien tarinaa kuvaavat vahva työnteon arvostus, halu saavuttaa hyvän työntekijän maine sekä 

usko oman elämäntilanteen parantamiseen työelämässä edeten.  
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Taulukko 6. ’Taloudellisten kannustimien’ tyyppitarinan rakentuminen  
 

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty  

ilmaisu 

Alakategoria Yläkategoria

”Kyl ne talorahatki jonku verran kiinnosti.” 

”Tää eläminenhän on tääl ilmaista. Tällä taustalla 

ku mul on, kyl se kiinnosti hakeutumises.” 

”Tälleen saan asuntorahoja nopeemmin kasaan.” 

Omakotitaloon rahoitus 

Ilmaiset elinolosuhteet 

 

Asuntorahat 

 

Omistusasunnon ra-

hoittaminen 

rauhanturva-ansioilla 

 

”Onhan nää kunnon töitä ja tuloja opiskelijalle..” 

”Nämä tulot helpottaa kovasti mun opiskeluarkea. 

Meil ei raha kasva puussa.” 

”Olin niin loppu niistä yötöistä ja päivät opiskel-

len, ett tällä saan rahoitettua loppuopinnot hie-

nosti. Elämästä tulee vähän helpompaa.” 

Opiskelun rahoitus 

 

 

Opintojen ja työnteon yh-

distämisen raskaus 

 

 

Opiskelun rahoittami-

nen ja elämäntilanteen 

helpottaminen 

 

”Verovapaa auto on hankittu. Sillä voi tehdä lisä-

tiliä tältä reissulta.” 

”Mä meen mopolla kotiin. Hirveä hintaero Suo-

meen verrattuna. Jääpähän kiva muisto reissusta.”

”Kyl noi verovapaat mahdollisuudet hyvä pork-

kana on…” 

Verovapaa auto  

 

Verovapaa moottoripyörä 

muistoksi 

 

Verovapaus etuna 

 

 

Verovapaus mahdolli-

suutena 

 

’Taloudellisten 

kannustimien 

tyyppitarina’ 

”Meil oli kotona lapsena melko tiukkaa. Varmaan 

10-vuotiaasta oon ollu osin töis. Kyl mä täl saan 

aika paljo tasapainotettua elämäntilannettani.” 

”Sain taloudellisen tilanteen tasapainoon.” 

 

”Hankin tääl pesämunan meidän perheelle.” 

Elämäntilanteen tasapai-

nottaminen 

 

 

Taloudellisen tilanteen ta-

sapainottaminen 

Pesämuna perheelle 

 

 

Taloudellisen tilanteen 

parantaminen 

 

 
 

Taloudellisten kannustimien tyyppitarinan edustajille oli yhteistä hieman muita heikom-

maksi kuvattu lapsuuden ja nuoruuden perheen sosioekonominen taso. Rauhanturvatyö näh-

tiin positiivisena mahdollisuutena edistää taloudellisesti suurten hankintojen tekemistä. 

Omistusasunnon rahoittaminen ja tarvittavien varojen hankkiminen kuvattiin mahdolliseksi 

erityisesti ilmaisten elinolosuhteiden vuoksi. Kun elämiseen ei tarvitse käyttää ansiotuloja, 
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voi normaaliasumiskulut säästää tulevaisuuden asuntohankintaa varten. Rauhanturvaajaksi 

hakeutumista perusteltiin myös mahdollisuutena rahoittaa kesken olevia opintoja. Osa rau-

hanturvaajista kuvasi opintojen ja työnteon yhdistämisen raskaaksi ja halusivat siten hyö-

dyntää rauhanturvatyöstä saatuja tuloja opintojensa rahoittamiseen. Verovapautta pidettiin 

rauhanturvatyön tuomana lisämahdollisuutena esimerkiksi auton tai moottoripyörän hankin-

taan. Verovapaita etuuksia hyödynnettiin, ja niiden nähtiin tuovan lisäansiomahdollisuuksia 

vielä kotiutumisen jälkeenkin. Rauhanturvaajat, jotka perustelivat hakeutumistaan taloudel-

lisen tilanteensa yleisellä parantamisella, kuvasivat rauhanturvatyötä mahdollisuutena elä-

mäntilanteensa ja taloudellisen tilanteensa tasapainottamisena sekä pesämunan keräämisenä 

oman perheen käyttöön.   

 

”Taloudellisten kannustimien tarina”  

 

Taloudellisten kannustimien tyyppitarinan edustaja on kuvattu tässä esimerkkitarinassa 

’Pääoman hankkijaksi’. Pääoman hankkija on työläisperheen poika, jolla on ollut ”tavalli-

nen perhe” ja erityisen lämpimäksi kuvattu suhde äitiin. Isää on kuvattu arvostaen työteli-

ääksi perheen elättäjäksi, joka välillä on ollut vähän mörrikkä. Pääoman hankkijan kasvu-

ympäristö on ollut hyvä, vaikka perheellä on voinut olla taloudellisesti tiukkoja aikoja. Hän 

on tottunut lapsesta asti tekemään töitä aloittaen pienistä kotitöistä ja jatkaen nuoruudessa 

itse hankittuun kesätyöhön ja iltatöihin. Lapsuus ja nuoruus ovat menneet mukavan kaveri-

piirin kanssa urheillessa ja vapaa-aikaa viettäen. Koulunkäynti on sujunut keskivertoisesti 

ja ilman suurempia ongelmia. Pääoman hankkijan murrosikä onkin mennyt suuremmitta 

murheitta koulua käyden, nuorten hanttihommia tehden ja urheillen. Omilla ansioilla on 

hankittu halutut tavarat ja sitä pidetään tärkeänä elämänopetuksena rahan käytölle.  

 

Lukio-opintojen jälkeen Pääoman hankkija suuntautui ammatillisiin opintoihin, joiden 

ohessa hän jatkoi osittaista työntekoa. Ammattiin valmistumisen jälkeen Pääoman hankkija 

suoritti armeijan, jossa hän viihtyi erinomaisesti. Armeijassa on kerrottu myös rauhantur-

vatehtävistä, jotka ovat kiinnostaneet jo aiemmin kotikylän tuttujen rauhanturvaajien koke-

musten kautta sekä katsellessa rauhanturvaajien tuomia hienoja menopelejä. Rauhantur-

vaajana työskentely houkuttelee Pääoman hankkijaa kovasti ja hän hakeutuu rauhanturvaa-

jaksi heti armeijasta päästyään. Samalla Pääoman hankkija löytää entisen kesätyöpaikan 

kautta itselleen vakituisen työn ja muuttaa tyttöystävän kanssa yhteiseen vuokrakaksioon. 

Rauhanturvakoulutukseen kutsun saaminen kestää odotettua kauemmin, mutta Pääoman 
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hankkija on aktiivinen ja soittelee hakemuksensa perään. Hän käy myös keskustelua per-

heensä ja tyttöystävänsä kanssa mahdollisesta tulevasta rauhanturvatyöstä. Eräänä päivänä 

hän saa puhelun, jossa kysytään halukkuutta lähteä rauhanturvaajakoulutukseen. Pääoman 

hankkija ottaa tyytyväisenä koulutuspaikan vastaan ja saa lopulta asiaa edelleen empivän 

tyttöystävänsäkin vakuuttuneeksi, että rakkaus kestää välimatkasta huolimatta. Rauhantur-

vakoulutus sujuu hyvin ja pääsy Libanoniin rauhanturvaajaksi varmistuu. Rauhanturvatyö 

parantaa huomattavasti Pääoman hankkijan taloudellista tilannetta, ja yhdessä tyttöystävän 

kanssa on päätetty hankkia omistusasunto palvelusajan jälkeen. Rauhanturvaajaksi hakeu-

tuminen taloudellisine hyötyineen on ollut yksi Pääoman hankkijan elämän käännekohdista.  

 

Rauhanturvaajaksi lähtemiselle on monia syitä ja motivoivia tekijöitä (Haavisto ym. 2009, 

228; Isosomppi & Leskinen 2011, 51–53 ). Rauhanturvaoperaatioiden alkuvuosina (1950- 

ja 60-luvuilla) palvelusaika ulkomaisissa rauhanturvatehtävissä tarjosi mahdollisuuden 

nähdä maailmaa ja lähteä pois kotimaasta pidemmäksi aikaa. Tuolloin ulkomaanmatkailu ei 

ollut kovin yleistä, ja rauhanturvaajana työskentely mahdollisti myös rauhanturvaoperaation 

toimialueella sekä sen lähimaissa matkustamisen ja alueen kulttuuriin tutustumisen. Haavis-

ton ym. (2009, 228) mukaan osan rauhanturvaajista voi sanoa lähteneen rauhanturvatyöhön 

seikkailunhalusta ja ansaitsemaan pääomaa autoa tai esimerkiksi ensiasuntoa varten. Vero-

vapaan auton hankintamahdollisuus oli aiempina vuosikymmeninä yksi lähtöön vaikutta-

neista syistä. Nykyisin kotimainen palkkataso on kilpailukykyinen rauhanturvaajien palkka-

tason kanssa. Siten rauhanturvatyön palkkataso tai verovapaat edut eivät kilpaile enää sa-

malla tavoin kotimaisten töiden kanssa. Auton hankkiminen on nykyisin vähämerkityksinen 

tekijä, eikä monissa käynnissä olevissa operaatioissa verovapaan kulkuneuvon hankinta ole 

enää edes mahdollista. (Haavisto ym. 2009, 228.) Vaikka rauhanturvaoperaatiot eivät enää 

kilpaile huomattavan suurilla palkkaeduilla, rauhanturvaajat saavat ulkomailla työskennel-

lessään verottoman päivärahan sekä ilmaisen majoituksen, ruoan, vaatetuksen ja terveyden-

huollon. Rauhanturvaajat kuvaavatkin taloudellista etua tulevan erityisesti ilmaisista asu-

misolosuhteista. Taloudellisten kannustimien tyyppitarinaa edustavat kuusi rauhanturvaajaa 

odottivat rauhantuvavuoden myös kohentavan heidän taloudellista tilannettaan kunkin tar-

vitsemalla tavalla.   
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8.2 Rauhanturvatyölle annetut merkitykset 
 

Tutkimukseni toisena tutkimustehtävänä tarkastelin, mitä rauhanturvatyö merkitsee rauhan-

turvaajille. Rauhanturvaajien rauhanturvatyölle antamat merkitykset näyttävät olevan sidok-

sissa elettyyn elämään sekä yksilön rauhanturvatyölle asettamiin tavoitteisiin (ks. Isosomppi 

& Leskinen 2011, 14–17, 21–22, 52–53; Johansson & Larsson 2008). Kukin rauhanturvaaja 

hakeutuu rauhanturvaajaksi henkilökohtaisen intressinsä perusteella. Yksilön elämänkulku, 

rauhanturvatyölle asetetut tavoitteet, palvelusvuoden aikainen elämäntilanne, rauhanturva-

tehtävän mielekkyys sekä monet muut tekijät vaikuttavat siihen, millainen vuosi rauhantur-

vaajan toimimisesta muodostuu. Rauhanturvaajat vertasivat rauhanturvatyön merkityksiä 

rauhanturvatehtävälle asettamiinsa tavoitteisiin. Rauhanturvatyön voidaan sanoa olevan 

merkityksellinen asia rauhanturvaajien elämässä, mutta rauhanturvatyön merkitykset vaih-

televat kuitenkin yksilöittäin.     

 

Rauhanturvatyölle annetut merkitykset rakentuivat laadullisen sisällönanalyysin kautta vii-

deksi merkityskategoriaksi siten, että ensin poimin tutkimukseni aineistosta rauhanturvatyön 

merkityksiä kuvaavat ilmaisut, tämän jälkeen luokittelin ne ja lopuksi taulukoin viiden eri 

kategorian alle. Rauhanturvatyön merkitykset olen kuvannut seuraavina alakategorioina (ks. 

taulukko 7): 1) kriisinhallinosaajaksi kasvaminen, 2) merkittävä työkokemus, 3) altruistiset 

merkitykset, 4) elämänsuunnan selkiyttäjä sekä 5) seikkailu arvostetussa työssä.  

Taulukko 7. Rauhanturvatyön merkitykset -kategorian yhteiset piirteet 

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty ilmaisu Alakategoria Yläkategoria

”Mä olen oppinut Lähi-Idästä tosi paljon. Täl on kiehtova 

historia ja kansa.” 

”Oon oppinu olemaan osa tätä kv-joukkoa.”  

”Rauhanturvaajaksi ei voi oppia kuin paikan päällä. Toi-

sel reissul osaa suhteuttaa asioita.” 

”Nyt ymmärrän miks mein yhteiskunnas maksetaan ve-

roja. Tääl ei ja se näkyy .” 

Kulttuurien tuntemus 

kasvaa 

Kansainväliset valmiu-

det 

Rauhanturvaosaaminen 

Yhteiskunnallinen tietä-

mys kehittyy 

 

Kriisinhallinta-

osaajaksi kasva-

minen 
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”Mä tykkäsin armeijasta ja tää on hieno mahdollisuus toi-

mii militaariympäristös.” 

 

”Mä saan tästä lisäpisteitä uralla etenemiseen.” 

”Ei tällaista työtä tuu enää koskaan. Arvostan ihan hir-

veesti, et sain tän kokea.” 

”Mä oon ollu otettu, ku oon saanut niin paljo kiitosta ja 

viel tuli tuo ylennyski.” 

Mahdollisuus toimia so-

tilaiden toimintatympä-

ristössä 

Uralla eteneminen 

Ainutlaatuinen työkoke-

mus 

Positiivinen palaute ja 

yleneminen 

 

 

Merkittävä 

työkokemus 

 

 

 

Rauhan-tur-

vatyön 

merkitykset 

”Tää on yksittäisen pienen ihmisen mahdollisuus kantaa 

kortensa kekoon.” 

”Kyl ton humanitäärisen työn kautta kokee voivansa vai-

kuttaa.” 

”Mä haluun lähtee toistekki. Tää on mun tapani  auttaa.” 

Mahdollisuus omalta 

osalta vaikuttaa maail-

man rauhaan 

 

Rauhanturvatyö tapana 

auttaa 

 

Altruistiset 

merkitykset 

 

”Mä arvostan mun puolisoo vieläki enemmän.” 

”Me on sovittu hääpäivä. Sit on perheen aika.”  

 ”No olin pari viikkoo ollut, ku me päätettiin erota. Nää 

kaverit tääl autto paljo. Oon ihan uus ihminen nyt.” 

”Mahtava mahdollisuus miettiä rauhas ja irti kaikesta, 

mitä mä elämältäni haluan.” 

”Mun burnout on historiaa. Mä oon saanu ihan uutta jak-

samista ja tiedän myös mitä tulevalta haluan.” 

”Täl mä pystyn opiskeleen eikä tarvi tehdä niin kauheesti 

töitä. Nyt mä jaksan tehdä ton tutkinnon loppuun.” 

”Mun talous on vakiintunu tosi paljon. Nyt on vähän pää-

omaa, et saa lainaa omaan kotiin.” 

”Tää reissu teki mahdolliseksi mun perheen haaveen 

omasta talosta. Se olis ollut paljo vaikeempaa muuten.” 

 

Vaikutus ihmissuhteisiin 

 

 

Välivuosi: mitä haluan 

elämältä 

Voimaantuminen 

 

Opintojen loppuun saat-

taminen 

Taloudellisen tilanteen 

parantaminen ja tulevai-

suuden hankintojen 

mahdollistuminen 

 

 

 

 

 

 

Elämänsuunnan 

selkiyttäjä 

 

”Toi vetäytyminen kruunas kaiken. Tää on ollu hieno ja 

yllätyksekäs seikkailu.” 

”Mun perhe on tosi ylpee, et oon tääl. No joo, kyl mäki.” 

”Jotkut iha hätkähtää ja sanoo et WAU!” 

Mielenkiintoinen seik-

kailu 

Ylpeydenaihe 

Ihailu 

Seikkailu arvoste-

tussa työssä 
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Seuraavaksi tarkastelen rauhanturvaajien rauhanturvatyölle antamia merkityksiä tarkemmin. 

Vastaavalla tavoin kuin asepalveluksella katsotaan olevan merkitystä yksilön opinto- ja työ-

uran kannalta myös rauhanturvatehtävällä on monia merkityksiä rauhanturvaajan elämälle 

(ks. Määttä 2007, 106). Kun rauhanturvatyön merkitys kuvataan kriisinhallintaosaajaksi kas-

vamisena, nähdään rauhanturvatyö kulttuurien tuntemuksen kasvamisena, kansainvälisten 

valmiuksien kehittymisenä, kokemuksena rauhanturvaosaamisen karttumisesta sekä yhteis-

kunnallisen tietämyksen kehittymisenä. Kriisinhallintaosaamista määrittelevät kuvaukset 

mahdollisuudesta olla osa kansainvälistä joukkoa, jolle on kehittynyt hyvä alueellinen tun-

temus paikallisista olosuhteista ja kulttuurista. ”Rauhanturvaajana voi oppia sellaista kan-

sainvälisistä kriisinhallinta-asioista, jota on mahdoton Suomessa saavuttaa. Mä oon ihan 

eri lailla kiinnostunut maailman historiasta ja tilanteesta nyt, kun osaan tän alueen kulttuu-

rin ja ymmärrän taustatki.” (RT 29, II haastattelu.) Rauhanturvatehtävässä työskentelyllä 

nähdään olevan omia ammatillisia valmiuksia laajentava vaikutus, jonka kuvataan vaikutta-

van myös uskoon omista kyvyistä (ks. Anttila 2012, 133). Tunne siitä, että selviytyy hyvin 

rauhanturvatehtävässä, näyttäytyy parhaassa tapauksessa yksilön hyvänä toiminta- ja suori-

tuskykynä (Toiskallio 2009b, 48–63), mikä lisää rauhanturvaoperaation vaikuttavuuden ja 

onnistumisen edellytyksiä siltä osin kuin rauhanturvaajat voivat siihen yksilötasolla vaikut-

taa.  

 

Rauhanturvatyötä merkittävänä työkokemuksena kuvaavat rauhanturvaajat pitivät tärkeänä 

mahdollisuutta toimia sotilaallisessa ympäristössä vielä kerran armeijan jälkeen sekä edetä 

uralla rauhanturvatyön siivittämänä. Rauhanturvatyön merkitys ainutlaatuisena työkoke-

muksena tulee esiin jokaisen rauhanturvaajan kerronnasta.  Työtä kuvataan hienona mah-

dollisuutena ja ainutlaatuisena tilaisuutena. Erityisesti omasta työnteosta saatua positiivista 

palautetta ja ylenemistä arvostettiin. ”No mä halusin vielä kerran käydä katsomas tän soti-

laspuolen touhun ja onhan tää muutenkin upea työkokemus. Siviilityön takia pääsin ihan 

kivaan hommaan ja täl on positiivista vaikutusta taas toisinki päin.” (RT1, I haastattelu.) 

Rauhanturvatyön merkitystä ainutlaatuisena työkokemuksena vahvistaa myös Kankaan 

(1995) ja Väinölän (2005) tutkimusten tulokset rauhanturvaajien kokemuksista itsetuntonsa 

vahvistumisesta rauhanturvaajana työskentelyn aikana.  

 

Rauhanturvatyöhön liittyi myös altruistisia merkityksiä. Rauhanturvatyössä merkityksel-

liseksi kuvattiin yksilön mahdollisuus vaikuttaa omalta osaltaan maailmanrauhaan. Lisäksi 
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rauhanturvaajana työskentelyä kuvattiin henkilökohtaisena tapana auttaa. Altruistiset mer-

kitykset liitettiin mahdollisuuksiin vaikuttaa maailmanrauhaan ja pohdintaan yksittäisen ih-

misen mahdollisuuksista vaikuttaa humanitaarisiin asioihin. Vaikutusmahdollisuus koetaan 

merkittäväksi seikaksi, vaikka yhden ihmisen toimintamahdollisuuksien rajallisuus noste-

taan esiin. Rauhanturvatyöstä on pidetty ja se halutaan kokea uudelleen.  Altruistisia merki-

tyksiä kuvattiin ”-- tavallisen ihmisen mahdollisuutena vaikuttaa maailmanlaajuisiin asioi-

hin” (RT 22, I haastattelu). Lahdenperän ja Harisen (2000) mukaan rauhanturvaajien kuvaa-

maan työn tärkeyden tunteeseen liittyy todennäköisesti myös rauhanturvaajien henkilökoh-

tainen työmotivaatio.  

  

Rauhanturvaajien kuvaukset rauhanturvatyöstä elämänsuunnan selkiyttäjänä sisälsivät lu-

kuisia henkilökohtaisia, yksilöllisiä rauhanturvaoperaatioon liitettyjä merkityksiä. Vuoden 

työskentely rauhanturvaajana kaukana kotiolosuhteista näytti selkiyttävän rauhanturvaajien 

elämänsuuntaa. Rauhanturvaajien elämänsuunnan selkiytyminen kuvattiin ihmissuhteisiin 

ja omaan elämään liittyvänä pohdintamahdollisuutena, välivuotena, voimaantumisena, 

omien opintojen loppuun saattamisena sekä mahdollisuutena parantaa taloudellista tilannetta 

ja tehdä tulevaisuudessa hankintoja saadun pääoman turvin (ks. Bartone ym. 1998, 597–591; 

Määttä 2007, 106; Isosomppi & Leskinen 2011, 19–20). Rauhanturvatyön vaikutus ihmis-

suhteisiin koettiin merkityksellisenä silloin, kun oman parisuhteen tilanne oli joko vahvistu-

nut tai päättynyt palvelusvuoden aikana (ks. Röberg 1999, Raatikainen 2004). Ne rauhan-

turvaajat, jotka kuvasivat parisuhteensa vahvistuneen, kuvasivat rauhanturvaajana työsken-

telyn toimineen oman parisuhteen mittarina. Röbergin (1999) tutkimuksen mukaan rauhan-

turvatyöllä on sekä positiivia että negatiivisia vaikutuksia rauhanturvaajien seurustelulle ja 

perhe-elämälle. Raatikaisen (2004, 73) tutkimuksessa perhesuhteiden hoitaminen koettiin 

vaikeammaksi rauhanturvatehtävän alkuvaiheessa, jolloin päivittäisistä rutiineista selviyty-

minen oli haasteellisempaa.  

 

Rauhanturvavuosi merkitsi myös välivuotta ja irtiottoa koti-Suomen olosuhteista. Rauhan-

turvavuoden merkitys määritellään mahdollisuutena ”pysähtyä miettimään rauhassa ja hen-

gähtää, mitä tulevaisuudelta ja omalta elämältä jatkossa haluaa” (RT 11, haastattelu I). 

Lisäksi rauhanturvatyö on mahdollistanut irtaantumisen burnout-oireista ja uuvuttavasta elä-

mäntilanteesta. Rauhanturvaajana työskentely kuvataan myös voimaannuttavana kokemuk-

sena (ks. Bartone ym. 1998, 591–597; Isosomppi & Leskinen 2011, 19–20). Voimaantumista 
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kuvataan jaksamisen lisääntymisenä, hyvänä olona ja uskona tulevaisuuteen. Samankaltai-

nen positiivinen sävy liittyy myös opintojen loppuun saattamista sekä taloudellisen tilanteen 

kohentumista kuvaaviin merkityksiin. (Ks. Isosomppi & Leskinen 2011, 25.) 

 

Rauhanturvatyö kuvattiin myös merkityksellisenä mahdollisuutena seikkailuun arvostetussa 

työssä tai ”mielenkiintoisena seikkailuna, joka sai hienon lopun Israelin joukkojen vetäyty-

essä” (RT 21, haastattelu II). Rauhanturvaajana toimimista kuvattiin ylpeyden aiheena, per-

heeltä saatuna kannustuksena sekä ystävien ja vieraiden ihmisten ihailevina reaktioina. Rau-

hanturvaamista pidettiin ainutlaatuisena vuotena, jonka täydensi mahdollisuus nähdä Isra-

elin joukkojen vetäytyminen ja alueen tilanteen totaalinen muutos. (Ks. Anttila 2012, 134–

137.) 

 

8.3 Rauhanturvatyön arjen haasteet ja tärkeäksi kuvatut koulutuksen sisältö-

alueet  
 

Rauhanturvaajien kerronnassa esiintyi paljon kuvauksia rauhanturvatyön vaativuudesta  

sekä työtehtävien yhteydessä kohdatuista haasteista (ks. Isosomppi & Leskinen 2011, 14–

17, 21–22; Leskinen ym. 2011, 52–55). Rauhanturvaajien kuvaamiin haasteisiin liitettiin 

usein ratkaisevana tekijänä operaation sisäisen toiminnan ja/tai koulutuksen kehittämisen 

mahdollisuudet. Siten kolmanneksi tutkimustehtäväksi muodostui arjen haasteiden ja tärke-

äksi kuvattujen koulutuksen sisältöalueiden yhteyden hahmottaminen, mikä edellytti aineis-

ton tarkastelua kahdesta eri näkökulmasta. Käsittelen ensin aineistosta esiin nousseita rau-

hanturvaajien kohtaamia haasteita, minkä jälkeen tarkastelen niitä suhteessa kuvattuihin 

koulutuksen sisältöalueisiin.  

 

Rauhanturvaajien kuvaamat rauhanturvatyön haasteet  

 

Rauhanturvaajien kerronnan haasteellisiksi koetut sekä ajoittain rauhanturvaajana työsken-

telyä vaikeuttavat seikat luokiteltiin 1) vääriksi lähtösyiksi, 2) sodanomaisessa toimintaym-

päristössä työskentelyn vaatimuksiksi, 3) rauhanturvaajan kompetensseiksi, 4) eroiksi toi-

mintakulttuurissa, 5) kulttuuristen tapojen osaamattomuudeksi sekä 6) konfliktialueella elä-

miseen sopeutumiseksi (ks. taulukko 8). 
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Taulukko 8. Rauhanturvatyön haasteet 

Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty  

ilmaisu 

Alakategoria Ylä-kate-

goria 

”Mä kyl luulin, et tää ois jotain tosi hienoo, yhtä seikkailuu. 

Tää on kyl enemmä tylsyyde sietämist.” 

”Kyl mua auto houkutteli enite. Sellanen nuoren kundin 

unelma. No kyl tää vähä jotai muuta on ollu.” 

Liian suuret odotukset 

 

Vain taloudelliset syyt: 

auto houkuttelijana 

Väärät lähtösyyt  

”Mul on ollu muutamii pahoi masennuskausii nuorena. 

Nytki on vähä sellanen lana pääl.” 

”Tää kuumuus on aika tappavaa. Fyysisen kunnon pittää 

olla riittävän hyvä jo hakeutues. 

”Koulutukses vois enemmän korostaa sotilaallisen käytök-

sen merkitystä --- puolueetonta ja arvokasta.” 

”Sit tää operatiivisuus. Se nyt on vaan kaiken lähtökohta.” 

”On sitä asettaki osattava käyttää, vaik periaatteessa me ei 

sitä käytetä. Uhkaavia tilanteita on ollut ilmassa.” 

Riittävä psyykkinen 

ja fyysinen kunto 

 

 

Sotilaallisen käytöksen 

omaksuminen 

Operatiivisuus 

Aseenkäytön valmius 

Sodanomaisessa 

toimintaympäris-

tössä työskente-

lyn  

vaatimukset 

 

”Rauhanturvaajan tulee olla riittävän rauhallinen. Maltti ei 

voi mennä ja oma tehtävä on hallittava.” 

 

”Ei noihi konflikti välisii vuorovaikutustilanteita oikein voi 

osata ku tänne tulee.  Jostain syystä suomalaiset on niis kui-

tenki aika hyvii ja tunnettuja siitä.” 

”Ei tänne voi tulla liikaa neuvoo. Olemalla puolueeton an-

saitsee kyl arvostusta paikallisilta.” 

”Kieliä ei voi osata koskaan liikaa. Peruskommunikointi-

valmiudet pitäis olla.” 

”Kun poistuu täältä poselta, on syytä vetäistä superkorrektit 

käytöstavat takataskusta. Meidän pitää olla esimerkillisiä ja 

sitä ei voi koulutuksessa liikaa korostaa.” 

”Näitä tilanteita ei voi ennakoida. Sormi ei sais mennä suu-

hun. Ongelmanratkaisutaitoja kysytään jatkuvasti.” 

Riittävä rauhallisuus 

Oman tehtävän haltuun-

otto 

 

Vuorovaikutustaidot 

 

Puolueettomuus 

 

Kommunikointi-valmiu-

det 

 

Korrektit käytöstavat 

 

Ongelmanratkaisutaidot 

Rauhanturvaajan 

kompetenssit 
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”Välil on liian löysä kuri. Ei tää oo mikää lastentarha.” 

”Nyt laitettiin kotiin muutama jätkä. Kyl tääl täytyy osata 

käyttäytyy. Se on myös muiden turvallisuuskysymys. Välil 

kyl katotaan liianki pitkälle.” 

”Asemapaikkojen välillä on eroja toimintatavoissa. Joskus 

se nyppii.” 

”Toiset saa tehä enemmän ku toiset: asemien säännöt eroo 

jonku verran.”  

”Toisil asemil on parempi henki. Se on johtamisesta kii.” 

Löysä kuri 

Käyttäytymisongelmat 

turvallisuusriski 

 

Erot toimintatavoissa 

 

Eroavaisuudet sään-

nöissä 

Erot yhteishengessä 

 

 

 

Erot toiminta- 

kulttuurissa 

 

 

 

Rauhan-

turvatyön 

haasteet 

”No mä sit menin kätteleen sitä. Voi et mä häpesin. Pyyte-

lin anteeks siltä mieheltä ja se kyl oli et ethän sä voinut tie-

tää. Silti harmitti.” 

”Kyl eri kansallisuuksien tapa vääntää englantia on mielen-

kiintonen juttu. Mä ku luulin osaavani sitä, mut välil on tosi 

vaikeeta saada selvää.” 

”Kyl tääl sitä konditionaalia saa viljellä. Suomalaiset joutuu 

oppimaan isittelyn, kotiposel voi sit vaan suoraan pyytää, 

eikä kukaan suutu.” 

”Nää kansallisuuksien piirteet on aika hauska juttu. ” 

Väärä käyttäytymistapa 

 

 

Kielen ymmärtämisen 

vaikeudet 

 

Kohteliaisuussääntöjen 

käytön harjaantumatto-

muus 

Erot kansallisissa piir-

teissä 

 

 

 

 

 

Kulttuuristen ta-

pojen osaamatto-

muus 

 

Rauhan-

turvatyön 

haasteet 

(jatkoa) 
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”Ei näitä konfliktialueen ilmiöitä pelkästään uskonnolla tai 

yhteiskuntien eroilla selitetä.” 

”Kyl toi viha toisia kohtaan on niin syvällä osassa ihmisis. 

Sitä on vaikea ymmärtää. Lasten kohtelu on ihan kauheaa. 

Ne voi tehdä niille mitä vaan, vaikka poltella niitä.” 

”Noita sheltterihälyytyksiä on tasasen varmasti. Millon am-

mutaan mitäki. Eikä sitä aina partiossakaan tiedä, mitä tule-

man pitää. Sodan riski on läsnä.” 

”Koskaan ei tiedä mitä tapahtuu. Yhtäkkiä Israel vetäyty ja 

toiminta täällä muuttu kokonaan tai melki loppu. Ei tääl voi 

ote herpaantua, tää on 24 h hommaa. Välil voi lomatki pe-

ruuntua pari tuntii ennen niitte alkua.” 

”Olosuhteet on aika kova, mut niihin on vaan sopeuduttava. 

Tää on ajoittain todellista tylsyyden sietämistä. Mut sit toi-

sena puolena on 24h yksityisyyden puute, kun täällähän me 

ollaan kaikki samalla aidatulla asemalla.” 

”Ei koskaan voi luvata, miten mut saa kii. Täällähä voi olla 

tilanne päällä. Onneks ystävät yleensä ymmärtää. Mut per-

heellisellä voi olla aika haasteellista välillä. Lasten aikakä-

sitys on rajallinen.” 

”En mä tääl pysty lempilajejani harrastaan. Harrastaminen 

on tosi rajallista. Kyl se on vaan noi punttijutut ja lenkkeily, 

jotain pelei ehkä. Onneks voi silti lukee.” 

”Olis sitä voinu karttoihinki enemmän tutustuu. Alueellinen 

tuntemus lisää turvallisuutta. Jos ois joutunut yksin liik-

kuun, oisin ollu ihan hukas.” 

Konfliktialueen ilmiöi-

den selittäminen 

Ihmisten vihan ja lasten 

kohtelun ymmärtämisen 

vaikeus 

Tulitukseen liittyvät hä-

lytykset ja partioinnin 

vaarat 

 

Jatkuva valmius ja äkil-

liset muutokset 

 

Olosuhteiden koettele-

vuus 

 

 

Yhteydenpidon ongel-

mat 

 

 

Vapaa-ajan rajalliset 

mahdollisuudet 

 

Uuden maantieteellisen 

alueen haltuunotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfliktialueella 

elämiseen sopeu-

tuminen 

 Rau-

han-

turva-

työn 

haasteet 

(jatkoa) 

 
 

Tarkasteltaessa rauhanturvatyön haasteeksi kuvattuja ilmiöitä voidaan todeta, että osa haas-

teista saattaa saada alkunsa jo rauhanturvaajaksi hakeutumisvaiheesta ja vääristä lähtösyistä. 

Vääriä lähtösyitä kuvattiin rauhanturvaamiseen liitettyinä liian suurina odotuksina sekä rau-

hanturvatyön pitämisenä vain taloudellisen tilanteen parantajana. Rauhanturvaajilla oli saat-

tanut olla liian suuria työhön liittyviä odotuksia, jotka oli muodostettu osin tuttavien koke-

musten kautta, osin itsenäisesti. Ylisuuret odotukset liittyivät rauhanturvatyön rutiineihin 
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sekä ajoittaiseen tapahtumattomuuteen, asioiden odotteluun. Rauhanturvatyön arki olikin jo-

tain muuta, mitä odotettiin. (Ks. Sinivuo 1985; Haavisto ym. 2009, 228; Isosomppi & Les-

kinen 2011, 52–53; Siljanen 2010, 29.) Taloudellisin syin, erityisesti ajoneuvonhakuun liit-

tyvistä syistä rauhanturvaajaksi hakeutuneet kuvasivat rauhanturvaamisen haasteeksi ajan 

kulumisen ja mahdollisuuden päästä käyttämään omaa autoa. Verovapaa auto tai moottori-

pyörä oli jonkinlainen ”nuoren miehen unelmien täyttymys, jota Suomessa ei voisi saavut-

taa” (RT 11, I haastattelu). Vääriin lähtösyihin liittyvät haasteet kuvaavat rekrytointiproses-

siin liittyviä ongelmia. Rauhanturvaajayhteisön yhteinen etu olisi, että rauhanturvaoperaati-

ossa työskentelystä olisi saatavilla julkisesti riittävästi tietoa, jotta edellä kuvatut haasteet 

saataisiin minimoitua. 

 

Rauhanturvatyön haasteiksi kuvattiin myös rauhanturvaajien toimintaympäristössä työsken-

telyyn liittyvät vaatimukset. Sodanomaisessa toimintaympäristössä työskentelyn vaatimuk-

sena pidettiin riittävän hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Rauhanturvatyön ja ope-

raation olosuhteiden kuvattiin edellyttävän rauhanturvaajalta riittävän hyvää fyysistä kuntoa 

esimerkiksi vartiointitehtävistä selviytymiseksi. Sodanomaisessa toimintaympäristössä 

työskentelyyn kuvattiin liittyvän henkisiä ongelmia sekä ajoittaisia masennusoireita, mikä 

on vakavasti otettava asia sekä rekrytoinnin että kriisinhallinta-alueella toimimisen näkökul-

masta. (Ks. Bartone ym. 1998, 587–591; Isosomppi & Leskinen 2011, 20; Toiskallio 2009b, 

48; Pihlainen, Santtila, Nyman, Nykänen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, Rintala, Mäkinen, 

Viskari & Kyröläinen 2015, 10.) Sotilaspedagogisessa viitekehyksessä fyysisellä toiminta-

kyvyllä tarkoitetaan fyysisen suorituskyvyn riittävää tasoa, jotta henkilö kykenee suoriutu-

maan hänelle asetetusta tehtävästä. Hyvä fyysinen toimintakyky edesauttaa myös palautu-

mista ja rauhanturvaajana toimimista haasteellisissakin olosuhteissa. Psyykkisellä toiminta-

kyvyllä tarkoitetaan yksilön älyllistä kyvykkyyttä omaksua uusia asioita, luottamusta omiin 

valmiuksiin sekä kykyä arvioida ja soveltaa omaa toimintaa muuttuvissa tilanteissa. (Kyrö-

läinen & Santtila 2010, 142–145; Tuominen 2010, 222–225; Pihlainen, Santtila, Nyman, 

Nykänen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, Rintala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 2015, 10.) 

Operatiivisuuden käsitteen ymmärtämistä ja sen asettamia velvollisuuksia pidettiin ensisi-

jaisena lähtökohtana rauhanturvaajana työskentelylle. Operatiivisuuden yhteydessä kuvat-

tiin myös niin sanotun operatiivisen kunnon merkitystä tehtävässä suoriutumiselle, ja se näh-

tiin myös haasteena joidenkin rauhanturvaajien kohdalla.  
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Rauhanturvaajat kaipasivat lisää tietoa YK:n edustajana toimimisesta ja sotilaallisen käyt-

täytymisen normeista. Rauhanturvaajat toimivat YK:n oikeuttamina, ja he kuvasivat ajoit-

tain ajautuneensa keskusteluihin paikallisväestön kanssa, jolloin vahva YK:n toimintaan liit-

tyvien sopimusten sekä toimintatavoitteiden osaaminen olisi koettu hyödylliseksi. Myös 

aseenkäytön linjauksia pidettiin haasteellisina, sillä vaikka rauhanturvaajien aseenkäyttöoi-

keudet on tiukasti linjattu, haasteellisena pidettiin uhkaavia tilanteita ja mahdollisuutta jou-

tua käyttämään asetta. Rauhanturvaajien kuvaamana haasteena oli epätietoisuus siitä, mitä 

tapahtuisi, jos asetta tarvitsisi käyttää. Tuomisen (2010, 222–225) mukaan nykyajan rauhan-

turvaajalta edellytetään eettistä toimintaa ja käytännöllistä viisautta, joka sisältää moraalista 

tietoa, jota tarvitaan tilanteissa, joissa valmiit ajattelun ja toiminnan mallit eivät riitä. Eetti-

seen toimintakykyyn sisältyvät myös arvot, hyveellisyys ja yksilön sitoutuminen eettisesti 

kestävään toimintaan (emt. 2010, 222–225; Pihlainen, Santtila, Nyman, Nykänen, Mänty-

saari, Vaara, Vasankari, Rintala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 2015, 10 ).   

 

Rauhanturvaajan kompetensseiksi kuvattiin rauhallisuus, asiantuntevuus, kyky kuunnella 

paikallisia ihmisiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa, puolueettomuus, kommunikointival-

miudet, korrektit käytöstavat sekä ongelmanratkaisutaidot. Rauhanturvaajan rauhallinen, 

kuunteleva, puolueeton olemus sekä korrektit käytöstavat voivat toimia myös turvallisuutta 

lisäävänä tekijänä asioitaessa konfliktialueen väestön kanssa. Lisäksi riittävää kielitaitoa, 

kommunikointivalmiuksia sekä vuorovaikutustaitoja pidettiin tärkeänä kompetenssialueena. 

(Simmons & DeCoster 2007, 9–10; Rogers 2008, 2–3; ks. myös Šetkič 2008; Penttinen 

2010.) Edellä mainitut kompetenssit voidaan määritellä myös eettisenä ja sosiaalisena toi-

mintakykynä. Yksilön sitoutuminen eettisesti kestävään toimintaan ja kyky toimia sen mu-

kaisesti korostuvat rauhanturvaoperaatiossa työskenneltäessä. Sosiaalisella toimintakyvyllä 

tarkoitetaan kykyä toimia osana yhteisöä sekä kyseisen yhteisön tai organisaation toiminta-

kulttuurin mukaisesti. Sosiaalinen toimintakyky näyttäytyy yksilöiden toiminnassa arjen rat-

kaisuina ja toimintatapoina. (Tuominen 2010, 222–225; Pihlainen, Santtila, Nyman, Nykä-

nen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, Rintala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 2015, 10.) 

Kyky toimia vaativissa olosuhteissa näyttäytyy myös rauhanturvaoperaation vaikuttavuu-

tena ja uskottavuutena konfliktin osapuolten keskuudessa. 

 

Alakategoria ’Erot toimintakulttuurissa’ kuvaa rauhanturvaoperaation organisaatiotason 

haasteita, jotka on määritelty löysänä kurina ja käyttäytymisongelmiin liittyvinä turvalli-
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suusriskeinä, eroina toimintatavoissa ja yhteishengessä sekä sääntöjen eroavaisuutena. Puo-

lustusvoimien henkilöstöjohtamisen keskeisimpiä tavoitteita on osaavan ja motivoituneen 

henkilöstön rekrytoiminen sekä sijoittaminen oikeisiin tehtäviin (Pääesikunta 2004; Pää-

esikunta 2010). Osaavan henkilöstön lisäksi tarvitaan kykyä johtaa rauhanturvaoperaatioita 

esimerkiksi syväjohtamisen keinoin (Nissinen 2001 & 2004), jotta rauhanturvaajina työs-

kentelevät henkilöt kokisivat voivansa luottaa siihen, että tulevat huomioiduksi oikeuden-

mukaisesti ja tasapuolisesti. Siten esimerkiksi löyhäksi kuriksi kuvattu ilmiö ärsytti osaa 

rauhanturvaajista. Löyhä kuri kuvattiin liian kevyenä suhtautumisena erilaisiin lieviin sään-

törikkomuksiin ja alkoholin käyttöön. Rauhanturvaajilla oli tiedossa esimerkkitapaus, jossa 

liiallisen alkoholinkäytön vuoksi muutama rauhanturvaaja kotiutettiin kesken palvelusaikaa, 

kun taas toisessa yhteydessä alkoholin käyttöön ei oltu puututtu. Käyttäytymisellä nähtiin 

olevan merkitystä erityisesti turvallisuuteen vaikuttavana tekijänä. ”Operatiivises kunnos 

pitää olla aina ja se ei onnistu jos ottais liikaa” (RT 2, II haastattelu). Asemapaikkojen 

välillä kuvattiin olevan eroja toimintatavoissa ja säännöissä. ”--ehkä suurin tai positiivisin 

asia tällä posella on se, että omasta mielestäni meillä on tosi hyvä jengi täällä koossa, että 

kyllä täällä olis melko paskamaista olla, jos olis huono porukka, huono yhteishenki ja ehkä 

justiin tää, että välillä aika käy pitkäksi, on sellainen, että se vois olla toisin” (RT 15, haas-

tattelu 1). Koska rauhanturvaoperaatioissa korostuu kyky toimia vaativissa olosuhteissa an-

nettujen ohjeiden mukaisesti, olisi tärkeää, että toimintaohjeita noudatettaisiin samankaltai-

sesti kaikissa asemapaikoissa osana arjen johtamista ja toimintaa. 

 

Kulttuuristen tapojen osaamattomuus kuvaa rauhanturvaajien työssään havaitsemia paikal-

lisen kulttuurin osaamisen puutteita, jotka näkyivät väärinä käyttäytymistapoina sekä rau-

hanturvaajien tekemissä virheissä (esim. jalkapohjien näyttäminen, kättely jne.), kielen ym-

märtämiseen ja kohteliaisuussääntöjen käytön harjaantumattomuuteen liittyvinä haasteina 

sekä eroina kansallisissa piirteissä. Erilaiset kulttuuristen tapojen osaamattomuuteen liittyvät 

haasteet eivät olleet aiheuttaneet rauhanturvaajien turvallisuutta uhkaavia tilanteita. Konflik-

tialueella elämiseen sopeutuminen -alakategoria kuvaa selkeästi rauhanomaisista olosuh-

teista konfliktialueelle saapumista ja kriisinhallintaolosuhteisiin liittyvää sopeutumistar-

vetta. Konfliktialueella elämiseen sopeutuminen rakentuu rauhanturvatyön haasteiksi mää-

ritellyistä konfliktialueen ilmiöiden selittämisestä sekä ihmisten vihan ja lasten kohtelun ym-

märtämisen vaikeudesta. (Ks. Rogers 2008, 2–3; Šetkič 2008.) Konfliktialueella työskennel-

lessään rauhanturvaajat olivat kohdanneet tilanteita, joita selitetään uskonnollisilla, kulttuu-
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risilla ja yhteiskunnallisilla tekijöillä. Eettisesti vääräksi koetun toiminnan selittämistä us-

konnon tai kulttuurin varjolla kuvattiin haasteelliseksi kohdattavaksi. Kulttuuristen tapojen 

osaamattomuus liitettiin yhteiskuntien eroihin sekä epätietoisuuteen paikallisen väestön toi-

mintatavoista sekä heidän toimintaansa vaikuttavista tekijöistä. Lasten kaltoin kohtelua ku-

vattiin poltettujen lasten kohtaamisina, kivulla kasvattamisena sekä lasten ja erityisesti tyt-

töjen välinearvona. Lasten hoitamiseen liittyi voimattomuuden tunteita, kun sama lapsi saa-

pui uudelleen hoidettavaksi esimerkiksi palovammojen takia. ”Ehkä pienet lapset… sellaiset 

näkyvät vammat ja vastaavat pyritään hoitamaan vuorokauden ajasta riippumatta, on siellä 

yölläkin ommeltu. Sitä on vaikea ymmärtää.” (RT 19, I haastattelu.) Eettisesti vääräksi koe-

tun toiminnan kohtaaminen asettaa vaatimuksia rauhanturvaajien eettiselle harkinta- ja toi-

mintakyvylle tilanteessa, jossa valmiit ajattelun ja toiminnan mallit eivät riitä (Tuominen 

2010, 222–225; Pihlainen, Santtila, Nyman, Nykänen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, Rin-

tala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 2015, 10 ). 

 

Sopeutumisen konfliktialuleella elämiseen liitettiin ennakoimattomuus, sodan riski, tulituk-

seen liittyvät hälytykset ja partiointiin liittyvät vaarat. Jatkuva valmiudessa olo ja äkilliset 

muutokset sekä ajoittaiset sheltterihälytykset (sirpalesuojaan siirtyminen) kuvattiin haasteel-

lisiksi niihin liittyvän ennakoimattomuuden vuoksi. (Ks. Cian & Raphel 1999; Adler, Litz 

& Bartone 2003, 149–163; Isosomppi & Leskinen 2011, 14–18.) Rauhanturvaoperaation 

alueella tapahtuvien äkillisten muutosten kuvattiin aiheuttavan suuria muutoksia rauhantur-

vaajien suunnitelmiin. Muun muassa loman peruuntuminen kuvattiin haasteellisena hyväk-

syä. Sodan riskien tiedostamista pidettiin tärkeänä. Konfliktialueen ennakoimattomuus ai-

heutti rauhanturvaajien palvelusvuoden aikana jotain sellaista, jota ei olisi voinut ennalta 

aavistaa kukaan: Israelin joukot vetäytyivät suomalaisen rauhanturvapataljoonan alueelta ja 

rauhanturvaajat pääsivät todistamaan sen asemapaikoistaan omin silmin. Tilanteen äkilli-

syys aiheutti myös vaaratilanteita, joita kuvailtiin aseellisiksi uhkiksi. Turvallisuusriskien 

kuvataan olevan osa rauhanturvaamista ja kriisinhallinta-alueella työskentelyä. Konfliktialu-

eella elämiseen sopeutumiselle on tyypillistä tilanteen arkipäiväistyminen, johon liittyy 

omat riskinsä valppaustason laskemisesta.  

 

Konfliktialueella elämiseen sopeutumisen haasteita kuvattiin myös olosuhteiden koettele-

vuutena, joka tuli esiin rauhanturvatyön haasteeksi kuvatussa tiiviissä yhteisössä elämisessä 

ja työskentelyssä. Konfliktialueella tapahtuvat asiat ovat usein mahdottomia ennakoida, ja 

tilanteiden vaihtelevuus tai vastaavasti jatkuva tapahtumaköyhyys asettavat omat haasteensa 
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rauhanturvaajien työskentelylle. (Ks. Adler, Litz & Bartone 2003, 149–163; Isosomppi & 

Leskinen 2011, 14–18.) Rauhanturvatyön kuvattiinkin opettavan tylsyyden sietämistä päi-

vittäin. ”Täällä tavallaan kumminkin 24 tuntia vuorokaudessa on jonkinlainen uhka päällä, 

mitä sulla ei siviilissä ole. Tavallaan tää on sellasta tylsyyden sietämistä, paras paikka sel-

lasen opetteluun, mut sitte toisaalta on jatkuva uhka.” (RT 3, haastattelu 2.) Koska asema-

paikalla ollaan pitkiä ajanjaksoja ilman lomia, tiiviissä yhteisössä elämistä kuvataan ajoittain 

haasteelliseksi. Saman asemapaikan ihmiset ovat läsnä läpi vuorokauden, mikä edellyttää 

sosiaalista sietokykyä yksityisyyden puuttuessa lähes täysin. Rauhanturvaamisen voidaan 

siten katsoa edellyttävän sosiaalista toimintakykyä, kykyä toimia osana yhteisöä (Tuominen 

2010, 222–225). 

 

Rauhanturvaajien arki jakaantuu konfliktialueella elämiseen sekä kotimaan asioiden ja sosi-

aalisten suhteiden hoitamiseen. Konfliktialueella elämisen yhdeksi sopeutumishaasteeksi 

kuvattiinkin yhteydenpidon ongelmat kotimaahaan. Sosiaalisiin suhteisiin liittyviä haasteita 

kuvattiin yhteydenpidon epävarmuutena läheisiin, lasten ja omana ikävänä sekä kotimaahan 

jääneiden ystävyyssuhteiden säilymisen haasteina. Yhteydenpito sekä ystävien että perheen 

kanssa on koettu ainakin osittain haasteelliseksi, sillä puhelinyhteyksiä ulkomaille ei välttä-

mättä ole kaikilla asemapaikoilla saatavilla. Rauhanturvaajat kuvasivat ystävien tukevan 

rauhanturvaajana työskentelyä, mutta ajoittain esiintyi myös ymmärtämättömyyttä. Myös 

vapaa-ajan rajalliset mahdollisuudet edellyttivät rauhanturvaajilta sopeutumista. Haasteel-

liseksi kuvattiin liikkumisrajoituksiin tottuminen sekä rajalliset harrastamismahdollisuudet. 

Kriisinhallinta-alueella työskentely tekee vapaa-ajasta hyvin kontrolloitua. Liikkuminen on 

rajattua, ja se edellyttää yleensä vähintään toisen henkilön läsnäoloa. Myös harrastusmah-

dollisuuksien vähäisyys hankaloitti sopeutumista.”…harrastusmahdollisuudet on kuitenkin 

aika rajatut, niinku liikkuminen tämän alueen ulkopuolella, se on tietysti harmi, tässä muu-

ten varmasti tulis lenkkeiltyä…mut kato se ei ole oikein hengelle suotavaa…voi käydä huo-

nosti.” (RT 16, haastattelu I.) Vapaa-ajan rajallisuus lisäsi myös rauhanturvaajien innok-

kuutta lukea kirjallisuutta. Lukemisen haasteeksi muodostui kuitenkin ajoittain mielenkiin-

toiseksi koetun kirjallisuuden saaminen toimialueelle. Haasteelliseksi kuvattiin myös uuden 

maantieteellisen alueen haltuunotto, jota rauhanturvaajien mukaan olisi voitu opiskella huo-

mattavasti enemmän. Epävarmuus alueen ja sen maasto-olosuhteiden tuntemuksessa aiheutti 

huolta omasta ja työparin turvallisuudesta.  
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Rauhanturvatyöhön liitetään odotuksia, jotka ovat suhteessa asetettuihin lähtösyihin. Olipa 

hakeutumisen syy maailman parantaminen tai halu työskennellä sotilasorganisaatioissa, rau-

hanturvatyöstäkin tulee kokemuksen karttuessa rutiininomaista työtä. Rauhanturvatyön eri-

tyispiirre on vaaratilanteissa työskentely, ja siihen liittyy tarkoin määritellyt säännöt sekä 

toimintarajoitukset. Lisäksi rauhanturvatyön arki ja jatkuva valmiudessa olo liittyvät rau-

hanturvatyöhön. Palveluspäivät sisältävät palvelusvuoroja ja vapaa-aikaa, mutta lähtökoh-

taisesti rauhanturvaaja on konfliktialueella työskennellessään aina valmiudessa. Myös yh-

teydenpito läheisiin koetaan tärkeäksi, vaikka se ajoittain saattaa olla haasteellista. (Ks. Haa-

visto ym. 2009, 233.) 

 

Tärkeäksi kuvatut koulutuksen sisältöalueet  

 

Rauhanturvaajien kuvatessa rauhanturvakoulutuksen sisältöalueita, merkitykselliseksi osoit-

tautui usein se, millaisia haasteita he olivat rauhanturvaajana toimiessaan kohdanneet ja mi-

ten ilmiötä oli käsitelty koulutuksessa. Tämä kiinnitti huomioni siihen, miten suuri merkitys 

koulutuksen tuottamilla valmiuksilla on siviilitaustaisten rauhanturvaajien toimintakykyyn 

ja mahdollisuuksiin suoritua tehtävästään. Huomioimalla tulevaisuuden rauhanturvakoulu-

tuksessa informanttien tärkeäksi kuvaamia koulutuksen sisältöalueita rauhanturvaajien val-

miudet voisivat olla paremmat rauhanturvatehtävässä toimimiseksi. Tässä luvussa puhun 

rauhanturvaajien kohtaamista haasteista alakategoriatasolla enkä erittele enää pelkistettyjä 

ilmaisuja uudelleen. Sen sijaan tärkeäksi kuvatut koulutuksen sisältöalueet avaan alakatego-

rioittain käsitellen myös pelkistettyjen ilmaisujen kautta koulutuksen sisältöaluetta. Lopuksi 

esitän yhteenvetotaulukon (ks. taulukko 9), johon olen koonnut, millä tavoin rauhanturvaajat 

kuvasivat rauhanturvatyön haasteisiin voitavan vaikuttaa koulutuksellisin keinoin. Taulu-

kossa on kuvattu ensin rauhanturvatyön haaste ja sen vieressä kyseiseen haasteeseen liitetty, 

tärkeäksi kuvattu koulutuksen sisältöalue. Rauhanturvaamisen maailma on poikkeukselli-

nen. Rauhanturvaajaksi ei pätevöidytä tutkinnoin vaan lyhyen valmistavan ja perehdyttävän 

koulutuksen sekä työssä oppimisen kautta. Siten tässä luvussa haluan kiinnittää huomiota 

rauhanturvaajien äänen esille nostamiseen rauhanturvaajien koulutuksen kehittämisessä. 

(Ks. Anttila 2012, 49.)  

 

Rauhanturvaajat kuvasivat kohtaamiensa haasteiden kautta rauhanturvakoulutuksen tär-

keiksi sisältöalueiksi ilmiöitä, jotka olen nimennyt seuraavasti: 1) hakeutumismotivaation 
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selvittäminen rauhanturvaajien valmistavan ja/tai peruskoulutuksen aikana, 2) sodanomai-

sessa toimintaympäristössä työskentelyn valmiudet, 3) rauhanturvaajalta edellytettävä asi-

antuntijuus, 4) rauhanturvaoperaatioiden johtaminen, 5) monikulttuurisuus rauhanturvaajan 

työssä sekä 6) konfliktin luonne ja rauhanturvaajan stressinhallintavalmiudet. Edellä maini-

tut haasteet sisältävät useita rauhanturvaajan fyysiseen, psyykkiseen, eettiseen ja sosiaali-

seen toimintakykyyn liittyviä ominaisuuksia (Kyröläinen & Santtila 2010, 142–145; Tuo-

minen 2010, 222–225; Pihlainen, Santtila, Nyman, Nykänen, Mäntysaari, Vaara, Vasankari, 

Rintala, Mäkinen, Viskari & Kyröläinen 2015, 10 ), joihin on mahdollista vaikuttaa koulu-

tuksellisin keinoin. Toimintakyvyn eri osa-alueet on merkitty suluissa alla olevien, rauhan-

turvaajien tärkeäksi kuvaamien koulutuksen sisältöalueiden yhteydessä. 

 

Rauhanturvaajien rekrytointi alkaa hakemusvaiheella, jonka jälkeen rauhanturvaajat kutsu-

taan niin sanottuun valmiuteen ennen mahdollista koulutukseen kutsumista. Rauhanturvaa-

jien koulutus jakautuu kahtia: rauhanturvaajat suorittavat Suomessa ensin niin sanotun ro-

taatiokoulutuksen, joka on luonteeltaan valmistavaa peruskoulutusta ja samalla myös rekry-

tointiprosessin päätös. Suomessa tapahtuvan koulutuksen (noin 2–5 viikkoa)  aikana arvioi-

daan henkilöiden rauhanturvaajaksi soveltuvuutta ja tarvittaessa myös evätään rauhantur-

vaajaksi lähteminen. Rauhanturvaajaksi valmentavan koulutuksen määrän voi sanoa olevan 

hyvin vähäinen, vaikka rauhanturvaajilla yleensä on opiskeltuna jokin tutkinto sekä sivii-

liammatti. Rauhanturvaajien peruskoulutuksen jälkeen palvelukseen astuvan on oltava val-

mis aloittamaan omassa tehtävässään, rauhanturvajoukon osana. (Ks. Haavisto ym. 2009, 

231; Anttila 2012, 161–165.) Rauhanturvaajien koulutus jatkuu kriisinhallinta-alueelle saa-

pumisen jälkeen asemapaikka- ja tehtäväkohtaisena perehdytyskoulutuksena. Lisäksi osa 

rauhanturvaajista osallistuu erillisiin kansainvälisiin koulutuksiin tehtävästään riippuen. 

Rauhanturvaajat kuvasivat koulutuksen kahtiajakautumista rakenteellisesti hyvänä ratkai-

suna. Sen sijaan koulutuksen sisältöalueita tulisi tämän tutkimuksen aineiston perusteella 

tarkastella kriittisesti rauhanturvaajien työssään kohtaamien haasteiden kautta. 

 

Rauhanturvaajien tärkeiksi kuvaamat sisältöalueet tuntuivat korostavan hakeutumismotivaa-

tion selvittämistä rauhanturvaajien valmistavan ja/tai peruskoulutuksen aikana (ks. kuvio 9). 

Rauhanturvaajat olivat huomioineet väärien lähtösyiden eli liian suurten odotusten tai vain 

taloudellisten syiden olevan riittämättömiä rauhanturvaajana palvelemisen näkökulmasta. 

(Haavisto ym. 2009, 228; Siljanen 2010, 29; Isosomppi & Leskinen 2011, 52–53.) Kehittä-
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mistoiveita esitettiin rauhanturvaajaksi hakeutuvien henkilöiden hakusyiden tarkempaan sel-

vittämiseen liittyen. Myös potentiaalisten rauhanturvaajien määrittelyyn ja valintaan toivot-

tiin kiinnitettävän enemmän huomiota. Pelkkää siviiliammattia ja armeijan suorittamista ei 

katsottu riittäväksi asiantuntijuudeksi rauhanturvaajan tehtävässä toimimiseksi.  

 

 

 

Kuvio 9. Väärien lähtösyiden vaikutuksen huomioiminen hakeutumismotivaation selvittä-

misessä valmistavan ja/tai peruskoulutuksen aikana 

 

Rauhanturvaajat olivat kokeneet, että sodanomaisessa toimintaympäristössä työskentelyn 

perusedellytyksiä ei pohdita aina riittävän kriittisesti (ks. kuvio 10). Tärkeäksi koulutuksel-

liseksi sisältöalueeksi kuvattiin fyysisen kunnon (fyysisen toimintakyvyn) riittävyyden tes-

taus valmentavan- ja/tai peruskoulutuksen aikana ennen rauhanturvaoperaatiota. Myös psy-

kologisten testien sekä soveltuvuushaastatteluiden merkitystä korostettiin yhtenä tärkeänä 

koulutuksen sisältöalueena (psyykkinen toimintakyky). Rauhanturvaajilta edellytettäviä so-

tilaallisia valmiuksia sekä aseenkäytön edellytyksiä konfliktitilanteessa pidettiin tärkeänä 

koulutuksen sisältöalueena erityisesti siviilihenkilöiden osalta, joilla saattoi olla jo useita 

vuosia asepalveluksen suorittamisesta. Sotilaallisten valmiuksien osalta korostettiin sotilaan 

tietoisuutta tilannekohtaisista toimintatavoista (eettinen toimintakyky). Aseenkäyttöä pidet-

HAASTE: ”VÄÄRÄT LÄHTÖSYYT” 

 

- liian suuret odotukset 

- vain taloudelliset syyt: auto houkuttelijana 

TÄRKEÄKSI KUVATTU KOULUTUKSEN SISÄLTÖALUE: 

HAKEUTUMISMOTIVAATION SELVITTÄMINEN VALMISTAVAN JA / TAI  

PERUSKOULUTUKSEN AIKANA 

Alkuperäinen ilmaus: 

”Mä ymmärrän, et seulominen pitää alottaa 

paperihakemuksilla. Mut sit pitäis kyl tarkkaan kattoo 

psykologiset testit, fysiikka ja muut. Motivaatiolla ja 

hakusyillä on niin suuri vaikutus.” 

”Pitäs tehä niinko tehtäväkohtainen potentiaalinen 

rauhanturvaaja-arvio. Tänne otetaan vähä niinko joukkoja, 

joku ammattiatausta on kriteeri ja armeija. Mut eihän se 

kerro vielä mitään.” 

Pelkistetty ilmaus: 

- hakeutumisprosessin kehittäminen 

 

 

 

- potentiaalisten rauhanturvaajien valinta 
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tiin vaiettuna puheenaiheena, mutta sille todettiin olevan tarvetta, koska tilanteet rauhantur-

vaoperaation alueella vaihtelivat suuresti. Operatiivisuuden käsite ja merkitys rauhanturva-

toiminnassa kuvastaa rauhanturvaajien suhtautumista jatkuvassa valmiudessa olemiseen. 

Osa rauhanturvaajista kommentoi joidenkin yksittäisten rauhanturvaajien alkoholinkäyttöä 

ajoittain liian suureksi. Operatiivista kuntoa korostettiin perusedellytyksenä rauhanturvaa-

jana työskentelylle sekä oman joukko-osaston tai ryhmän turvallisuudelle (Isosomppi & 

Leskinen 2011, 18).  

 

Kuvio 10. Sodanomaisessa toimintaympäristössä työskentelyn perusedellytysten huomioi-

minen ja siihen liittyvät työskentelyn valmiudet 

 

Rauhanturvaajat kuvasivat kokevansa ajoittain omien kompetenssiensa riittämättömyyttä. 

Rauhanturvaajilta edellytettävä asiantuntijuus määriteltiin konfliktitilanteen hallintana ja 

HAASTE: SODANOMAISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 

TYÖSKENTELYN PERUSEDELLYTYSTEN HUOMIOIMINEN 

- riittävä psyykkinen ja fyysinen kunto 

- sotilaallisen käytöksen omaksuminen 

 

- aseenkäytön valmius 

- operatiivisuus 

TÄRKEÄKSI KUVATTU KOULUTUKSEN SISÄLTÖALUE 

SODANOMAISESSAYMPÄRISTÖSSÄ TYÖSKENTELYN VALMIUDET 

Alkuperäinen ilmaisu:  

”Fyysistä kuntoa sais kyl testata enempiki. Täällä 

sitä voi just ehkä ylläpitää, mut ei kyl juurikaan 

kasvattaa.” 

”Ei olis pahatteeks laajemmatki psykologin testit ja 

jututtaminen.” 

”Armeija on hyvä pohja. Sotilaan pitää tietää miten 

toimia ja sen mukaan pitäis tarkistaa, että ihmiset 

on oikeesti ymmärtäneet ne sotilaalliset valmiudet.” 

”No tää aseaihe on vähä tabu. Kyl se on aika iso 

kynnys käyttää konflikteis asetta. Sitä käyttöä pitäis 

enemmän jutella.” 

”Kyl jokainen tietää, mitä tarkottaa operatiivinen 

kunto. Sillo pitäis tietää, että operatiivisuus on

Pelkistetty ilmaisu:  

- fyysisen kunnon riittävyyden testaus  

 

 

- psykologiset testit sekä haastattelu 

 

- rauhanturvaajalta edellytettävät sotilaalliset 

valmiudet 

 

 

- aseenkäyttö konfliktitilanteessa 

 

 

- operatiivisuuden käsite ja merkitys 
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oman toiminnan vaikutusten tiedostamisena, henkilökohtaisen rauhanturvatehtävän haltuun-

ottona, yhteistyövalmiuksina, kielitaitona sekä ongelmanratkaisuvalmiuksina (eettinen ja so-

siaalinen toimintakyky), jotka on esitelty kuviossa 11. Rauhanturvaajat kokivat haasteelli-

sena aidoissa konfliktitilanteissa työskentelyn. Tärkeänä koulutuksen sisältöalueena pidet-

tiinkin konfliktitilanteiden ja oman toiminnan vaikutusten arvioinnin säännöllistä harjoitte-

lua. Jokainen rauhanturvaaja saa henkilökohtaisen rauhanturvatehtävän, josta hänen olete-

taan suoriutuvan lyhyen perus- ja perehdyttävän koulutusjakson jälkeen. Rauhanturvatehtä-

vän haltuunottoa muutamassa viikossa pidettiin varsin haasteellisena tehtävänä. Työtä ver-

rattiin muihin siviilitehtäviin, joita pidettiin huomattavasti vähemmän vaativina. Siten yh-

tenä tärkeänä koulutuksen sisältöalueena pidettiin rauhanturvatehtävän haltuunoton edistä-

mistä koulutuksellisin ja työssä oppimisen keinoin. Rauhanturvaajan asiantuntijuuden näkö-

kulmasta tärkeiksi koulutuksen sisältöalueiksi määriteltiin yhteistyövalmiudet ja kielitaito. 

Kyky kommunikoida eri osapuolten kanssa, puolueettomuuden osoittaminen, vuorovaiku-

tustaidot sekä korrektit käytöstavat määriteltiin yhteistyövalmiuksia sekä kielitaitoa koske-

van koulutuksen sisältöalueen teemoiksi. Edellä mainitut taidot liittyvät myös rauhanturvaa-

jien sosiaaliseen ja eettiseen toimintakykyyn. Tarkasteltaessa rauhanturvaajien haasteel-

liseksi kuvaamia kompetensseja ja asiantuntijuutta, viimeiseksi tämän kategorian koulutuk-

sen sisältöalueeksi nimettiin ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Ongelmanratkaisun 

merkitystä on korostettu myös aiemissa tutkimuksissa (ks. Adler, Litz & Bartone 2003, 149–

163; Cian & Raphel 1999; Isosomppi & Leskinen 2011, 14–18; Tuominen 2010, 222–225). 

Rauhanturvaamisen kuvattiin olevan ongelmanratkaisua 24 tuntia vuorokaudessa. Ongel-

manratkaisuvalmiuksia voidaan kehittää koulutuksellisin keinoin, mutta konfliktialueiden 

tilanteiden vaihtelevuus oli edellyttänyt rauhanturvaajilta kykyä soveltaa erilaisia koulutuk-

sessa määriteltyjä toimintatapoja. Siten rauhanturvaajan valmiudet ja eri toimintakyvyn osa-

alueet vaikuttavat hänen selviytymiseensä rauhanturvatehtävässä. 
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Kuvio 11. Rauhanturvaajien kompetenssit ja rauhanturvaajalta edellytettävä asiantunti-

juus 

 

Rauhanturvaajat nostivat esiin toimintakulttuurin erojen huomioimisen rauhanturvaoperaa-

tioiden johtamista koskevan koulutuksen sisältöalueissa (ks. kuvio 12). Rauhanturvaajat oli-

vat kohdanneet työssään erilaisia organisatorisia eroja, joihin suhtautuminen oli ollut ajoit-

tain haasteellista. Rauhanturvaoperaatioiden johtamiseen liittyvässä esimiesvalmennuksessa 

tulisi tämän tutkimuksen informanttien mukaan käsitellä erityisesti strategista johtamista, 

osaamisen johtamista sekä rauhanturvaoperaatioiden erityispiirteiden huomioimista johta-

mistyön näkökulmasta. (Ks. Halonen 2007, 13–14; Toiskallio 2000; Toiskallio & Salonen 

2004, 36.) Rauhanturvaoperaation toiminta- ja käyttäytymissääntöjen roolia pidettiin mer-

kittävänä yhteisten pelisääntöjen noudattamisen näkökulmasta. Rauhanturvaoperaatioiden 

HAASTE: RAUHANTURVAAJAN KOMPETENSSIT 

- riittävä rauhallisuus 

- oman tehtävän haltuunotto 

- vuorovaikutustaidot 

- kommunikointivalmiudet 

- korrektit käytöstavat 

- ongelmanratkaisutaidot 

- puolueettomuus 

TÄRKEÄKSI KUVATTU KOULUTUKSEN SISÄLTÖALUE:  

RAUHANTURVAAJALTA EDELLYTETTÄVÄ ASIANTUNTIJUUS 

Alkuperäinen ilmaisu:  

”Paljo enemmän pitäis treenata konfliktitilanteiden 

hallintaa. Ongelma on siinä, että leikkimällä ei 

koskaan päästä aitoon tilanteeseen. Silti jotenkin oman 

toiminnan vaikutusta pitäis harjotella, jotta sen oppisi 

tiedostamaan.” 

”---jokaisella on henkilökohtainen tehtävä. Mä oon 

niinku olemas tiettyä rauhanturvatehtävää varten ja se 

mun pitäis saada haltuun mahdollisimman nopeasti.” 

”Yhteistyövalmiudet ratkasee, miten hyvin sä tääl 

pärjäät…paikallisten ja omien kans.” 

”No konflikti on yhtä ku ongelmanratkasua 24/7.” 

Pelkistetty ilmaisu: 

- konfliktitilanteen hallinta ja oman toiminnan 

vaikutusten tiedostaminen 

 

 

 

- henkilökohtaisen rauhanturvatehtävän 

haltuunotto 

 

 

- yhteistyövalmiudet 

- ongelmanratkaisuvalmiudet 
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johtamiseen liittyvässä koulutuksessa toivottiin huomioitavan myös työhyvintointiin liitty-

vät asiat. Työhyvinvoinnin merkitystä korostettiin rauhanturvatehtävän kuormittavuuden 

vuoksi. 

 

 

Kuvio 12. Toimintakulttuurien erojen huomioiminen rauhanturvaoperaatioiden johtamista 

koskevan koulutuksen sisältöalueissa 

 

Rauhanturvaajat kuvasivat yhdeksi henkilökohtaisesta rauhanturvatehtävästä selviytymisen 

merkittävämmäksi haasteeksi kulttuuristen tapojen osaamattomuuden. Tärkeäksi kuvattiin 

monikulttuuristen ilmiöiden huomioiminen koulutuksen sisältöalueissa (ks. kuvio 13). Rau-

hanturvaajat kokivat tärkeäksi paikallisen väestön näkemyksen sisällyttämisen koulutuk-

seen. Koska alueelta pois muuttaneita paikallisen väestön edustajia tiedettiin asuvan myös 

Suomessa, rauhanturvaajat ehdottivat heidän näkemyksensä vahvempaa huomioimista jat-

kossa. Rauhanturvaajat tunnistivat konfliktin osapuolten näkemyserot, mutta pitivät silti tär-

keänä niiden esiin ottamista jo Suomessa järjestettävässä rauhanturvaajien koulutuksessa. 

Myös yliopistojen asiantuntijoiden teoreettista osaamista sekä rauhanturvaajina toimivien 

HAASTE: EROT TOIMINTAKULTTUURISSA 

- löysä kuri 

- käyttäytymisongelmat turvallisuusriski 

- erot toimintatavoissa 

- eroavaisuudet säännöissä 

- erot yhteishengessä

TÄRKEÄKSI KUVATTU KOULUTUKSEN SISÄLTÖALUE: 

RAUHANTURVAOPERAATIOIDEN JOHTAMINEN 

Alkuperäinen ilmaisu: 

”Päällikön merkitys on näis olosuhteis kaiken A ja O. 

Niil pitäis olla tosi vahva esimiesosaaminen ja 

valmennus ennen komennusta. Pitäis olla silmää 

porukoiden osaamisen arvioimiseksi ja sen 

kehittämiseks erityisesti rauhanturvaympäristössä.”  

”Tää on sotilasorganisaatio. On ihan ehdotonta, et 

kaikil on samat pelisäännöt. Kriisitilantees pitää olla 

selvät sävelet mite toimitaan.” 

”Tääl on paljon stressaavia juttuja, vaik tää kivaa 

onki . Työhyvinvointiin pitäs kiinnittää huomiota.”  

Pelkistetty ilmaisu:  

- rauhanturvaoperaation esimiesvalmennus: 

strateginen johtaminen, osaamisen johtaminen sekä 

rauhanturvaoperaation erityispiirteiden huomioiminen 

johtamistyössä 

 

- rauhanturvaoperaation toiminta- ja 

käyttäytymissäännöt: yhteisten pelisääntöjen merkitys 

 

- työhyvinvoinnin merkitys rauhanturvatyössä 
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henkilöiden asiantuntemusta toivottiin enemmän koulutusten sisältöalueisiin mukaan. Pai-

kallisväestön edustajilta toivottiin sekä kieleen että kulttuuriin ja alueen ominaispiirteisiin 

liittyviä näkökulmapuheenvuoroja. Yliopistojen asiantuntijoilta toivottiin teoreettisempaa 

tarkastelua konfliktialueen tilanteesta ja siellä työskentelystä. Lisäksi toivottiin, että koulut-

tajina toimisivat kyseisessä rauhanturvaoperaatiossa eri tehtävissä ja organisaatiotasoilla toi-

mivat henkilöt. Heidän asiantuntemustaan pidettiin korvaamattoman tärkeänä oman osaami-

sen kehittämisessä. Rauhanturvaajien koulutuksen sisältöä on käsitelty aiemmissa tutkimuk-

sissa, mutta tässä tutkimuksessa koulutuksen sisältöalueita tarkastellaan rauhanturvaajien 

esiin nostamina teemoina (ks. Kimmel 1998, 62; Šetkič 2008, 52–59; Penttinen 2010, 46–

53). 

 



136 

Kuvio 13. Kulttuuristen tapojen osaamattomuuden haaste rauhanturvatyön monikulttuuris-

ten elementtien kehittämisessä 

 

Konfliktialueella eläminen vaatii sopeutumista. Sopeutumista voidaan tukea sekä koulutuk-

sellisin että henkilökohtaisin keinoin. Rauhanturvaajat määrittelivät tärkeiksi koulutuksen 

sisältöalueiksi konfliktin historian ja syiden tuntemuksen, alueellisen tuntemuksen, konflik-

tiolosuhteissa elämisen, tyypillisistä olosuhteiden haasteista keskustelun, kuormittavien ja 

voimaannuttavien asioiden huomioimisen sekä rauhanturvaajan työ- ja vapaa-ajan ympäris-

tön kehittämisen (ks. kuvio 14). Koska rauhanturvaajat ovat pääosin siviilihenkilöitä, on en-

tistä tärkeämpää, että he saavat koulutuksessaan riittävät valmiudet konflikti- ja sotatilan-

teessa sekä paikallisväestön kanssa toimimiseksi. Ongelmalliseksi kuvattiin erilaisten au-

HAASTE: KULTTUURISTEN TAPOJEN OSAAMATTOMUUS 

- väärä käyttäytymistapa 

- kielen ymmärtämisen vaikeudet 

- kohteliaisuussääntöjen käytön harjaantumattomuus 

- erot kansallisissa piirteissä 

TÄRKEÄKSI KUVATTU KOULUTUKSEN SISÄLTÖALUE: 

MONIKULTTUURISUUS RAUHANTURVAAJAN TYÖSSÄ 

Alkuperäinen ilmaisu: 

”No vaikka me on opiskeltu tätä kulttuuria ja 

paikallisten tapoja, niin kyl se tarvis olla paljon 

syvällisempää. Ei tulis mokailtua kätellen tai 

muuta.” 

”Olis paljon helpompaa, jos sais nuo paikalliset 

kielet haltuun. Englantihan on työkieli tääl ja kyl 

senki kans vois tehdä enempi töitä.” 

”Pitää tarkkaan perehtyä noihin konfliktin 

osapuoliin, jotta osais tehdä niiden kans 

yhteistyötä. Yleensä ne suhtautuu meihin hyvin, 

mut se varmaan riippuu vähä niiden intresseistä.” 

”Ei tääl iha riitä tuo paikallisten kulttuurien ja 

toiminnan tuntemus ku me tehään töitä myös noitte 

muiden rauhanturvajoukkojen kans. Kyl tääl näkee 

eri mail hyvin erilaisia toimintamalleja.” 

Pelkistetty ilmaisu: 

- kulttuuristen normien ja tapojen tuntemus 

 

 

- paikallisen kielen/kielten opiskelu 

 

 

- konfliktin osapuolten kanssa tehtävän yhteistyön 

edellytykset 

 

 

- rauhanturvaoperaatioon osallistuvien 

kansallisuuksien kulttuurin ja toimintatapojen 

tuntemus (muiden rauhanturvaajana 

työskentelevien valtioiden edustajat) 
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tenttisten olosuhteiden puutetta. Rauhanturvaajat kuvasivat todellisten ja koulutuksessa ol-

leiden kuvitteellisten tilanteiden eroa suureksi. Konfliktitilanteissa työskentelyyn liittyviä 

koulutussisältöjä määriteltäessä tuli näkyväksi myös suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan 

kasvattien tietämättömyys sotien olosuhteista sekä konfliktialueen todellisesta elämästä si-

viilin näkökulmasta tarkasteltuna. Rauhanturvaympäristön olosuhteet kuvataan vaativiksi ja 

ajoittain myös kuormittaviksi. Rauhanturvatyö saattoi myös osoittautua myös voimaannut-

tavaksi kokemukseksi, mikäli rauhanturvaaja koki selviytyneensä hyvin. (Ks. Leskinen ym. 

2011; Johansson & Larsson 2008.) 
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Kuvio 14.  Konfliktialueella elämisen haasteet ja niiden huomioiminen koulutuksessa 

 

Rauhanturvatyössä kohdatut haasteet liittyvät sekä organisatorisiin tekijöihin että rauhantur-

vaajien henkilökohtaisiin valmiuksiin ja toimintakykyyn (Toiskallio 2009b, 48–51; Tuomi-

nen 2010, 222–225). Informantit pohtivat kriittisesti kohtaamiaan haasteita ja niiden syitä. 

Edellä käsitellyt rauhanturvaajien kohtaamat haasteet ja niitä vastaavat tärkeäksi kuvatut 

koulutuksen sisältöalueet on koottu yhteen taulukossa yhdeksän (ks. taulukko 9).13  Rauhan-

turvaajien koulutusta ja koulutuksen sisältöalueiden kehittämistä pidettiin parhaana mahdol-

lisuutena vaikuttaa rauhanturvaajien valmiuksiin kohdata rauhanturvatyön haasteita. Tarkas-

telemalla rinnakkain haasteelliseksi kuvattuja asioita sekä tärkeäksi kuvattuja koulutuksen 

sisältöalueita on nähtävissä, miltä osin nykyistä koulutusjärjestelmää ja sen sisällöllisiä tee-

moja voitaisiin täydentää. Rauhanturvaajien koulutuksen suunnittelun olisi hyvä rakentua 

                                                 
13 Rauhanturvaajien työssään kohtaamat haasteet on esitelty tarkemmin aiemmin taulukossa 8. 

TÄRKEÄKSI KUVATTU KOULUTUKSEN SISÄLTÖALUE:  

KONFLIKTIN LUONNE JA RAUHANTURVAAJAN STRESSINHALLINTAVALMIUDET
 

 

- konfliktialueen ilmiöiden selittäminen 

- ihmisten vihan ja lasten kohtelun ymmärtämisen vaikeus 

- tulitukseen liittyvät hälytykset ja partioinnin vaarat 

- jatkuva valmius ja äkilliset muutokset 

- olosuhteiden koettelevuus 

- yhteydenpidon ongelmat 

- vapaa-ajan rajalliset mahdollisuudet 

- uuden maantieteellisen alueen haltuunotto 

Pelkistetty ilmaisu: 

- konfliktin historian, syiden sekä alueen tuntemus 

 

 

 

- konfliktiolosuhteissa eläminen 

 

- tyypilliset operaation olosuhteiden haasteet 

kuormittavien ja voimaannuttavien tekijöiden tunnistaminen 

 

- rauhanturvaajan työ- ja vapaa-ajan ympäristön 

kehittäminen 

Alkuperäinen ilmaisu:  

”Tääl ei olis pahatteeks tuntea paremmin alueen historiaa 

ja konfliktin syitä. Myös maantieteellisesti olis hyvä 

tuntea alue paremmin ihan turvallisuussyistä. Ilmiöitä 

vois tulkita, kun tuntis taustat paremmin.” 

”Oli arki tai pyhä, niin shelttereihin juostaan vähän väliä. 

Tulituksia on koko ajan ja tilanteet muuttuu.” 

”Jatkuva valmiudessa olo on välillä aika raskasta.” 

”Olosuhteet on aika kovia ajoittain. Joskus vaan tapetaan 

aikaa ja toisinaan joudutaan mennä taisteluiden väliin. 

Välillä taas tuntuu melkein lomalta. Onnistuminen 

jossain jutussa etenkin paikallisten kans on tosi 

koukuttavaa.” 

”Vähä liian helposti todetaan, että joku ei onnistu. 

Lenkillepääsy on sopimusjuttu ja muita asioitaha voi ite 

kehittää oman porukan kans.” 

HAASTE: KONFLIKTIALUEELLA ELÄMISEEN SOPEUTUMINEN 
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Puolustusvoimien johtaman strategisen operaatiokohtaisen suunnittelun (Pääesikunta 2010) 

sekä rauhanturvaoperaatiossa työskentelevien rauhanturvaajien vuoropuheluna. Tutkimuk-

seni informanttien tärkeäksi kuvaamat koulutuksen sisältöalueet liittyvät rauhanturvaajaksi 

hakeutumiseen, valmistavan ja/tai peruskoulutuksen sisältöihin sekä perehdyttävän koulu-

tukseen ja työssä oppimisen keinojen hyödyntämiseen. Rauhanturvatyössä korostuvat soti-

laiden toimintaympäristössä työskentelyn valmiudet sekä rauhanturvaajalta edellytettävän 

asiantuntemuksen riittävyys. Informantit pitivät tärkeänä koulutuksen sisältöalueena myös 

rauhanturvaoperaatioiden johtamiseen liittyvää esimiesvalmennusta. Rauhanturvaaja työs-

kentelee monikulttuurisessa toimintaympäristössä, mikä edellyttää rauhanturvaoperaation 

toimintakulttuurin hahmottamista, konfliktin osapuolten kulttuuristen tapojen osaamista 

sekä kykyä toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä. Konfliktin luonne ja rauhantur-

vaajan stressinhallintavalmiudet nousevat myös merkittävään rooliin tarkasteltaessa rauhan-

turvatyön kuormittavia ja voimaannuttavia tekijöitä. Tiedostamalla rauhanturvaajien työs-

sään kohtaamia haasteita on mahdollista kehittää rauhanturvaoperaatioiden toimintaa ja ope-

raatiokohtaista koulutusta entistä tehokkaammaksi. 

 

Taulukko 9. Rauhanturvatyön haasteet ja tärkeäksi kuvatut koulutuksen sisältöalueet 

Rauhanturvatyön haasteet Tärkeäksi kuvattu koulutuksen sisältöalue

Väärät lähtösyyt 

- liian suuret odotukset 

- vain taloudelliset syyt: auto houkuttelijana 

Hakeutumismotivaation selvittäminen valmista-

van ja/tai peruskoulutuksen aikana  

- hakeutumisprosessin kehittäminen 

- potentiaalisten rauhanturvaajien valinta 

Militaarisuus ja sotilaiden toimintaympäristössä 

työskentelyn perusedellytysten huomioiminen 

- riittävä psyykkinen ja fyysinen kunto 

- sotilaallisen käytöksen omaksuminen 

 

- aseenkäytön valmius 

- operatiivisuus 

Sodanomaisessa toimintaympäristössä työskente-

lyn valmiudet 

- fyysisen kunnon riittävyyden testaus ja psykologiset 

testit sekä haastattelu 

- rauhanturvaajalta edellytettävät sotilaalliset valmiu-

det 

- aseenkäyttö konfliktitilanteessa 

- operatiivisuuden käsite ja merkitys rauhanturvaope-

raation toiminnassa 
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Rauhanturvaajan kompetenssit 

- riittävä rauhallisuus 

- oman tehtävän haltuunotto 

- vuorovaikutustaidot 

- puolueettomuus 

- kommunikointivalmiudet 

- korrektit käytöstavat 

- ongelmanratkaisutaidot 

Rauhanturvaajalta edellytettävä asiantuntijuus 

- konfliktitilanteen hallinta ja oman toiminnan vaiku-

tusten tiedostaminen 

- henkilökohtaisen rauhanturvatehtävän haltuunotto 

- yhteistyövalmiudet 

- ongelmanratkaisuvalmiudet 

Erot toimintakulttuureissa 

- löysä kuri 

- käyttäytymisongelmat turvallisuusriski 

- erot toimintatavoissa 

- eroavaisuudet säännöissä 

- erot yhteishengessä 

Rauhanturvaoperaatioiden johtaminen 

- rauhanturvaoperaation esimiesvalmennus: strategi-

nen johtaminen, osaamisen johtaminen sekä rauhan-

turvaoperaation erityispiirteiden huomioiminen johta-

mistyössä 

- rauhanturvaoperaation toiminta- ja käyttäytymis-

säännöt: yhteisten pelisääntöjen merkitys 

- työhyvinvoinnin merkitys rauhanturvatyössä 

Kulttuuristen tapojen osaamattomuus 

- väärä käyttäytymistapa 

- kielen ymmärtämisen vaikeudet 

- kohteliaisuussääntöjen käytön harjaantumattomuus 

- erot kansallisissa piirteissä 

Monikulttuurisuus rauhanturvaajan työssä 

- kulttuuristen normien ja tapojen tuntemus 

- paikallisen kielen / kielten opiskelu 

- konfliktin osapuolten kanssa tehtävän yhteistyön 

edellytykset 

- rauhanturvaoperaation osallistuvien kansallisuuk-

sien,  kulttuurin ja toimintatapojen tuntemus (muiden 

rauhanturvaajana työskentelevien valtioiden edusta-

jat) 

Konfliktialueella elämiseen sopeutuminen 

- konfliktialueen ilmiöiden selittäminen 

- ihmisten vihan ja lasten kohtelun ymmärtämisen 

vaikeus 

- tulitukseen liittyvät hälytykset ja partioinnin vaarat 

- jatkuva valmius ja äkilliset muutokset 

- olosuhteiden koettelevuus 

- yhteydenpidon ongelmat 

- vapaa-ajan rajalliset mahdollisuudet 

- uuden maantieteellisen alueen haltuunotto 

Konfliktin luonne ja rauhanturvaajan stressinhal-

lintavalmiudet 

- konfliktin historian, syiden sekä alueen tuntemus 

- konfliktiolosuhteissa eläminen 

- tyypilliset operaation olosuhteiden haasteet 

- kuormittavien ja voimaannuttavien tekijöiden tun-

nistaminen 

- rauhanturvaajan työ- ja vapaa-ajan ympäristön ke-

hittäminen 
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9  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Rauhanturvaaminen on yksi kansainvälisen kriisinhallinnan muodoista. Suomalainen rau-

hanturvatoiminta perustuu vapaaehtoisten siviilihenkilöiden halukkuuteen toimia rauhantur-

vatehtävässä. Rauhanturvaajaksi hakeudutaan monin eri perustein. Rauhanturvatyöhön liit-

tyvät olosuhteet poikkeavat huomattavasti rauhanturvaajien siviilitoimintaympäristöstä. 

Rauhanturvaorganisaatiossa työskentely vaatii sopeutumista työn erityispiirteisiin sekä kei-

noja käsitellä ja selviytyä mahdollisista rauhanturvatyön haasteista. Tutkimukseni tavoit-

teena oli tuottaa tietoa rauhanturvaajien rekrytoimisen ja rauhanturvatehtävään hakeutuvien 

tueksi sekä rauhanturvakoulutuksen kehittämiseksi.  Tässä luvussa kokoan tutkimukseni tu-

lokset yhteen tutkimustehtävittäin tarkastellen niitä suhteessa olemassa olevaan tutkimustie-

toon.  

 

Tutkimustehtävänäni oli muodostaa kuva suomalaisten rauhanturvaajien rauhanturvatyöhön 

lähtemisen perusteluista, rauhanturvatyölle annetuista merkityksistä ja haasteelliseksi koe-

tuista asioista rauhanturvaajien koulutuksen sisältöalueiden kehittämiseksi. Tutkimusai-

neisto on kerätty haastatellen ja analysoitu laadullista, aineistolähtöistä sisällönanalyysia 

käyttäen Aineisto jakaantuu rauhanturvaajien elämäkertanarratiiveihin sekä teemahaastatte-

luaineistoon. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että rauhanturvaajia sekä rauhanturvatyötä 

koskevaa tutkimusta tarvitaan. Rauhanturvaajat ovat kriisinhallinnan asiantuntijoita, joilta 

saatua palautetta on mahdollisuus hyödyntää tulevaisuuden rauhanturvaajaksi hakeutuville 

suunnattuna informaationa sekä rekrytointiprosessin ja koulutuksen sisältöalueiden kehittä-

misessä. 

 

9.1 Rauhanturvaajaksi hakeutumisen perusteluiden tunnistaminen 
 

Tarkastellessani olemassa olevaa tutkimustietoa rauhanturvaamisesta sekä rauhanturvaajista 

totesin, että rauhanturvaajien elämäkertoja tarkasteleva tutkimus on vähäistä. Tutkimukseni 

informanttien elämäkertanarratiivit erosivat toisistaan rauhanturvaajaksi lähtemistä peruste-

levan kerronnan osalta. Vastaan ensimmäiseen tutkimustehtävään tarkastelemalla infor-

manttien elämäkerroista muodostamiani rauhanturvaajaksi lähtemistä kuvaavia tyyppitari-

noita ja niille ominaisia piirteitä (ks. taulukko 10). Tutkimustehtävä avaa uuden näkökulman 

rauhanturvaajaksi lähtemisen perusteluista, mikä syventää olemassa olevaa tietoa rauhantur-

vaajaksi hakeutumisesta.  
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Tutkimuksissa rauhanturvaajaksi hakeutumiseen viitataan tyypillisesti kuvaamalla hakeutu-

misen syitä. Hakeutumisen syiden tarkastelu jää usein syiden nimeämisen tasolle varsinaisen 

tutkimustehtävän kohdentuessa johonkin toiseen rauhanturvatyön ilmiöön. (Isosomppi & 

Leskinen 2011; Haavisto ym. 2009; Siljanen 2010.) Rauhanturvaajaksi hakeutuminen pe-

rustuu vapaaehtoisuuteen, ja siten jokaisen rauhanturvaajaksi hakeutuvan olisi hyvä pohtia 

riittävän kriittisesti omia lähtömotiivejaan sekä käsitystään konfliktialueella työskentelystä. 

Globaalia kriisinhallintatyötä tekevät henkilöt toimivat tehtävässään määräaikaisesti, ja hei-

dän työskentelynsä perustuu usein siviilielämässä saatuun koulutukseen ja ammattiin (Haa-

visto ym. 2009, 231; Puolustusvoimat 2015). Informantit kuvasivat saaneensa tietoa rauhan-

turvatehtävistä monista eri lähteistä kuten sukulaisilta ja ystäviltä, asepalveluksen aikana 

Puolustusvoimilta sekä median välittämänä informaationa. Rauhanturvaajaksi hakeutumi-

nen on mahdollista läpi vuoden niin sanotun jatkuvan haun periaatteiden mukaisesti, jolloin 

hakija ei välttämättä kohdista hakemustaan tiettyyn rauhanturvaoperaatioon tai -tehtävään 

(ks. Puolustusvoimat 2015). Rauhanturvaajaksi hakeutuva voi esittää toiveensa rauhantur-

vaoperaatiosta sekä rauhanturvatehtävästä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hänelle tar-

jottaisiin koulutustaan tai hakutoivettaan vastaavaa rauhanturvatyötä. Rauhanturvaajaksi ha-

keutunut henkilö voi siten tulla valituksi tehtävään, josta hänellä ei ole aikaisempaa koke-

musta. 

 

Tämän tutkimuksen informanttien kuvauksista on muodostettu kolme rauhanturvaajaksi ha-

keutumista kuvaavaa tyyppitarinaa. Tarinat on nimetty Sankariuden, Oikean ajoituksen sekä 

Taloudellisten kannustimien tyyppitarinoiksi. Tyyppitarinoille ominaiset piirteet on esitelty 

taulukossa 10. 
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Taulukko 10. Rauhanturvaajaksi hakeutumisen tyyppitarinat 
 

Yläkategoria Ilmiötä kuvaava alakategoria 

  

 Rauhanturvatyö kiehtovana tuntemattomana

 Kansainvälisyys

Sankariuden tyyppitarina Isänmaallisuus

 Halu auttaa ja vaikuttaa

 Maskuliinisuus

  

 Sopiva vaihe elämässä

Oikean ajoituksen tyyppitarina Irtiotto uuvuttavasta työ- ja/tai opiskelutilanteesta

 Tulevaisuusorientoituneisuus 

  

 Omistusasunnon rahoittaminen 

rauhanturva-ansioilla 

Taloudellisten kannustimien tyyppitarina Opiskelun rahoittaminen ja elämäntilanteen helpotta-

minen 

 Verovapaus mahdollisuutena 

 Taloudellisen tilanteen parantaminen 

 

 

Tutkimukseni Sankariuden tyyppitarinaa kuvastaa rauhanturvatyön kiehtovuus ja tuntemat-

tomuus, kansainvälisyys, isänmaallisuus, halu auttaa ja vaikuttaa sekä maskuliinisuus (ks. 

Haavisto ym. 2009; Siljanen 2010; Isosomppi & Leskinen 2011). Haaviston ym. (2009, 228) 

mukaan useat rauhanturvaajat hakeutuvat rauhanturvaajaksi halusta auttaa ja vaikuttaa krii-

sinhallinnan keinoin konfliktialueen olosuhteisiin. Rauhanturvatyön luoma mahdollisuus 

parantaa maailmaa sekä omakohtaisesti vaikuttaa konfliktialueen rauhan säilymiseen ja sa-

malla auttaa paikallista väestöä on ollut ja on edelleen yksi rauhanturvaajaksi hakeutumisen 
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syitä. Rauhanturvatyön sijoittuminen konfliktialueen haasteellisiin olosuhteisiin ei näytä es-

tävän hakeutumasta rauhanturvaajaksi. (Haavisto ym. 2009, 228.) Sankariuden tyyppitarina 

laajentaa edellä mainittuja rauhanturvatyöhön hakeutumisen perusteluita isänmaallisuuden 

ja maskuliinisuuden käsitteillä. Isänmaallisuus rakentuu rauhanturvatyöhön hakeutumisen 

perustelemisesta Suomen edustamisena, mahdollisuutena edustaa Suomen kansaa ja pitää 

sen mainetta yllä sekä itsenäisyyden arvostamisena. Maskuliinisuus näyttäytyy rauhantur-

vaajien kuvaamana miehen vastuuna perheestä, sotilaallisuutena ja haluna toimia sotilasor-

ganisaatiossa sekä armeijassa viihtymisenä (Connel 1995, 76–77; Rankin & Eagly 2008, 

414).  

 

Tutkimukseni Oikean ajoituksen tyyppitarinalle keskeistä on rauhanturvatehtävän ajoittumi-

nen tavoiteltuun elämänvaiheeseen, irtioton tarve uuvuttavasta työ- ja/tai opiskelutilanteesta 

sekä tulevaisuusorientoituneisuus (Siljanen 2010, 29; Isosomppi & Leskinen 2011, 51–53). 

Rauhanturvaajaksi hakeutumista perustellaan haluna päästä pois hetkeksi kotimaasta (Silja-

nen 2010, 29; Isosomppi & Leskinen 2011, 51–53). Oikean ajoituksen tyyppitarinaan kitey-

tyy rauhanturvatehtävän näkeminen tiettyyn elämänvaiheeseen soveltuvana mahdollisuu-

tena sekä irtiottona kotimaan arjesta. Oikean ajoituksen tarinaan liittyy tulevaisuusorientoi-

tuneisuus, mikä näkyy suunnitelmallisuutena, tulevaisuuden ratkaisujen pohtimisena ja te-

kemisenä sekä uskona tulevaisuuteen. Oikean ajoituksen tyyppitarina laajentaa olemassa 

olevaa tutkimusta erityisesti tulevaisuusorientoituneisuuden käsitteen kautta (Nurmi & Sal-

mela-Aro 2002, 61; Siljanen 2010, 29; Isosomppi & Leskinen 2011, 52–53). 

 

Tutkimukseni Taloudellisten kannustimien tyyppitarinassa perustellaan rauhanturvaajaksi 

hakeutumista rauhanturvatyön taloudellisilla vaikutuksilla, esimerkiksi omistusasunnon tai 

opiskelun rahoittamisella, verovapaiden etujen hyödyntämisellä sekä taloudellisen tilanteen 

yleisellä parantamisella (Haavisto ym. 2009; Siljanen 2010; Isosomppi & Leskinen 2011). 

Rauhanturvatyöhön hakeutumiseen liittyvät taloudelliset syyt rakentuvat mahdollisuudesta 

säästää rahaa ja kerryttää pääomaa tulevaisuuden tavoitteita, esimerkiksi opintoja tai omis-

tusasunnon hankintaa varten. Rauhanturvaajana työskentelyn tekee taloudellisesti edul-

liseksi ilmainen operaatioalueella asuminen. Verovapaita etuja on mahdollista hyödyntää 

operaatiokohtaisesti. Tutkimukseni Taloudellisten kannustimien tyyppitarina lisää olemassa 

olevaa tietoa rauhanturvaajaksi hakeutumisen taloudellisista syistä käsitellen niitä aiempia 

tutkimuksia yksityiskohtaisemmin (ks. Haavisto ym. 2008, 228; Siljanen 2010, 29; Iso-

somppi & Leskinen 2011, 52–53).  
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Tutkimukseni tyyppitarinoita yhdistää toive rauhanturvaajaksi rekrytoitumisesta, mutta rau-

hanturvatehtävään hakeutumisen syyt poikkeavat toisistaan. Tutkimustulokset ensimmäisen 

tutkimustehtävän osalta lisäävät ja monipuolistavat olemassa olevaa tietoa rauhanturvaajaksi 

hakeutumisen syistä (ks. Haavisto ym. 2008, 228; Siljanen 2010, 29; Isosomppi & Leskinen 

2011, 52–53). Aiemmissa tutkimuksissa ei ole tarkasteltu rauhanturvaajaksi hakeutumisen 

syiden taustalla olevia ilmiöitä, jotka tutkimuksessani näkyvät rauhanturvaajaksi hakeutu-

misen perusteluiden kuvaamisena laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseni rau-

hanturvaajaksi hakeutumisen perusteluihin liittyviä tuloksia voidaan hyödyntää rauhantur-

vaajien rekrytoinnissa pohdittaessa rauhanturvaajaksi hakeutuvien henkilöiden potentiaali-

sia ominaisuuksia sekä hakeutumismotivaatiota. Lisäksi rauhanturvaajaksi hakeutuvien hen-

kilöiden on mahdollista hyödyntää tutkimukseni tuloksia pohtiessaan rauhanturvatehtävään 

hakeutumista.  

 

9.2 Tietoisuuden lisääminen rauhanturvatyölle annetuista merkityksistä 
 

Toisen tutkimustehtäväni kautta kuvaan informanttien rauhanturvatyölle antamia merkityk-

siä. Tutkimuksessani en arvota merkityksiä niiden luonteen mukaan. Tavoitteenani on tehdä 

informanttien rauhanturvatyölle antamia merkityksiä tiedostetummiksi ja rikastuttaa rauhan-

turvaajana työskentelystä olemassa olevaa tietoa, jonka painopiste on aiemmin ollut rauhan-

turvatyön kuormittavuuden ja positiivisten kokemusten tarkastelussa (ks. Cian & Raphel 

1999; Adler, Litz & Bartone 2003; Leskinen 2011, Leskinen ym. 2011). 

 

Tutkimukseni tuloksena syntyi viisi rauhanturvatyölle annettua merkityskategoriaa. Rau-

hanturvatyön merkitystä kuvattiin kriisinhallintaosaajaksi kasvamisena, merkittävänä työ-

kokemuksena, altruistisina merkityksinä, elämänsuunnan selkiyttäjänä sekä seikkailuna ar-

vostetussa työssä. Tutkimukseni informanttien kuvauksista on muodostettu rauhanturvatyön 

merkitystä kuvaavia kategorioita käyttämällä laadullista sisällönanalyysiä. Rauhanturvaajan 

kokemus omasta selviytymisestä rauhanturvatehtävässä näkyy myös rauhanturvatyön mer-

kityksiä kuvaavan kerronnan sävyissä. Rauhanturvatyöllä voi olla voimaannuttavia ja posi-

tiivisia tai kuormittavia ja stressaavia vaikutuksia rauhanturvajaan elämään (Cian & Raphel 

1999; Adler, Litz & Bartone 2003; Johansson & Larsson 2008; Leskinen, Isosomppi, 

Sinkko, Nyman & Laukkala 2011). Rauhanturvaajan kokemuksiin vaikuttavat myös hänen 
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henkilökohtainen elämänhistoriansa ja -tilanteensa sekä käsityksensä omasta toimintaky-

vystä (Toiskallio 2009b, 48; Tuominen 2010, 222–225).  

 

Rauhanturvatyötä kuvataan kriisinhallintaosaamisen kasvuna sekä ainutlaatuisena, merkit-

tävänä työkokemuksena informantin elämässä. Rauhanturvatehtävän ainutlaatuisuus antaa 

mahdollisuuden laajentaa kriisinhallintaosaamiseen liittyviä ammatillisia valmiuksia ja 

osaamista, mikä voi näkyä myös rauhanturvaajan toimintakyvyn kehittymisenä (ks. Kyrö-

läinen & Santtila 2010, 142–145; Anttila 2012, 13). Rauhanturvaajana työskentely lisää kult-

tuurien tuntemusta, kansainväliseen työskentelyyn liittyviä valmiuksia, rauhanturvaosaa-

mista sekä yhteiskunnallista tietämystä. Rauhanturvatyö tarjoaa siviilihenkilöille mahdolli-

suuden työskennellä sotilaallisessa ympäristössä ja Puolustusvoimien palveluksessa oleville 

henkilöille uralla etenemisen mahdollisuuden. Työstä saatu positiivinen palaute sekä mah-

dollinen yleneminen tehtävässä rauhanturvavuoden aikana näyttäytyy voimaannuttavina ko-

kemuksina informanttien kerronnassa. Rauhanturvatyötä merkittävänä työkokemuksena pi-

tävät informantit kuvaavat rauhanturvatyön ainutlaatuisena kokemuksena, josta saadut on-

nistumiskokemukset näkyvät itsetunnon vahvistumisena sekä uskona omiin kykyihin (ks. 

Kangas 1995; Väinölä 2005; Johansson & Larsson 2008). Kriisinhallintaa koskevan tutki-

muksen yhteydessä on kuitenkin todettu, että kotiinpaluun yhteydessä rauhanturvatyölle an-

netut merkitykset saattavat törmätä työnantajien heikkoihin valmiuksiin ottaa kotiin palan-

nut rauhanturvaaja vastaan.  Kriisinhallintatehtävissä hankitun osaamisen hyödyntämistä 

koskeva tutkimus osoittaa, että kriisinhallintatehtävässä saatua asiantuntijuutta ja ammatil-

lisia valmiuksia ei osata hyödyntää riittävästi työelämässä (Siljanen 2010, 33–42).  

 

Rauhanturvatyöhön liitettiin altruistisia merkityksiä. Osalle rauhanturvaajista rauhanturva-

työ näyttäytyi mahdollisuutena vaikuttaa maailmanrauhaan sekä henkilökohtaisena tapana 

auttaa.  Ryhäsen (2006, 28) tutkimuksessa kartoitettiin rauhanturvatyötä rauhanturvaajien 

moraalisten näkemysten kautta. Moraalin käsite jaettiin oikeudenmukaisuuden ja huolenpi-

don etiikkaan (Ryhänen 2006, 28). Tutkimukseni näkökulmasta altruismi voi näyttäytyä oi-

keudenmukaisempien konfliktin olosuhteiden tavoitteluna sekä huolenpitona, jota edellä on 

kuvattu haluna auttaa konfliktitilanteessa olevia osapuolia. Rauhanturvatyötä kuvataan myös 

elämänsuunnan selkiyttäjänä. Tutkimukseni tulokset täydentävät olemassa olevaa tietoa rau-

hanturvatyöstä mahdollisuutena pysähtyä miettimään omaa elämäntilannetta. Elämänsuun-

nan selkiytymistä kuvattiin ihmissuhteisiin ja omaan elämään liittyvänä pohdintamahdolli-
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suutena, välivuotena, voimaantumisena, omien opintojen loppuun saattamisena sekä mah-

dollisuutena parantaa taloudellista tilannetta ja tehdä tulevaisuudessa hankintoja saadun pää-

oman turvin (ks. Bartone 1998, 591–597; Määttä 2007, 106; Isosomppi & Leskinen 2011, 

19–25). 

 

Rauhanturvaajat kuvaavat rauhanturvatyön merkityksenä myös mahdollisuuden mielenkiin-

toiseen seikkailuun arvostetussa työssä sekä ylpeyden aiheena. Lisäksi he kuvasivat kohtaa-

vansa rauhanturvatehtävään liittyvää ihailua. Informanttien kerronnasta näkyi rauhanturva-

työn arvostus sekä tyytyväisyys rauhanturvaajana työskentelyyn (ks. Anttila 2012, 134–

137).  Rauhanturvatyölle annettujen merkitysten käsitteellistäminen laajentaa olemassa ole-

vien tutkimusten näkökulmaa rauhanturvatyön positiivisista ja kuormittavista vaikutuksista. 

Rauhanturvaajana palveleminen ja sen synnyttämä elämäntilanne näyttäytyi tutkimukseni 

informanttien kerronnassa sekä yhteisön että yksittäisen rauhanturvaajan kannalta ainutlaa-

tuisena. Etäisyys kotimaasta, kulttuuriympäristön muutos ja vieraus, paikalliskulttuurin ar-

jessa vahvasti esillä oleva uskonnollisuus, suljettu sotilasyhteisössä eläminen sekä sotatoi-

mialueen ilmapiiri tekivät jokaiselle rauhanturvaajalle palvelusvuodesta ainutlaatuisen elä-

mänvaiheen (Kangas 1995, 197). 

 

9.3 Rauhanturvatyön haasteiden ja tärkeäksi kuvattujen koulutuksen sisältö-
alueiden huomioiminen  
 

Kolmanteen tutkimustehtävääni vastaan rakentamalla ehdotuksen rauhanturvaajien rekry-

tointi- ja koulutusprosessista sekä koulutuksen sisältöalueista. Rekrytoitaessa ja koulutetta-

essa tulevaisuuden rauhanturvaajia on tärkeää, että rauhanturvaajien kokemuksia olemassa 

olevasta rekrytointiprosessista sekä koulutuksen riittävyydestä kuullaan. Rauhanturvaajien 

rekrytointi- ja koulutusjärjestelmällä on pitkä historia. Järjestelmä on rakentunut pitkälti ha-

kemusasiakirjojen pohjalta tehtäviin rekrytointeihin, joiden perusteella rauhanturvaajaksi 

pyrkineet kutsutaan koulutukseen. Koulutus on luonteeltaan rauhanturvatehtävään valmen-

tavaa, ja sen aikana valitaan rauhanturvaoperaatioihin lähtevät henkilöt. Koulutuksen pituus 

on keskimäärin noin 2–5 viikkoa. Lisäksi koulutus jatkuu ylläpitävänä ja täydentävänä kou-

lutuksena rauhanturvaoperaatioon työskentelemään siirtymisen jälkeen. Puolustusvoimat on 

tunnettu strategiseen osaamisen johtamiseen tähtäävistä työtavoistaan (Halonen 2007, 29–

30; Anttila 2010, 194–200; Tuominen 2010, 209–221). Sotilaspedagogiikan soveltamisala 
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sisältää kriisinhallinnan ja rauhanturvaamiseen liittyvän koulutuksen ja toimintakyvyn ke-

hittämisen joukko-osastojen arkityön viitekehyksessä (Toiskallio 1996; 1998 & 2002). Tä-

män tutkimuksen lisäarvo on rauhanturvaajien kuulemisessa ja heidän äänensä esiin nosta-

misessa rauhanturvaajien rekrytointiprosessin sekä tärkeäksi kuvattujen koulutuksen sisäl-

töalueiden osalta. Koulutuksen sisältöalueiden tarkastelu nousi olennaiseksi tutkimustehtä-

väksi kuunnellessani informanttieni työssään kohtaamia haasteita. Koska monet informant-

tien kuvaamista haasteista olivat heidän arvionsa mukaan koulutuksellisin keinoin vältettä-

vissä, koulutuksen sisältöalueiden kehittämiselle on olemassa selvä tarve. Tutkimusraport-

tini yhdeksännessä luvussa on nähtävissä rauhanturvatyön haasteiden sekä tärkeäksi kuvat-

tujen koulutuksen sisältöalueiden luokittelu.  Kuviosta 14 on nähtävissä yhteenveto tutki-

mukseni informanttien kuvaamista rauhanturvatyön haasteista sekä niitä vastaavista, tärke-

äksi kuvatuista koulutuksen sisältöalueista (ks. kuvio 14).  

 

 

 

 

 

Kuvio 15. Rauhanturvaajien kohtaamien haasteiden huomioiminen koulutuksen sisältöalu-

eissa 

 

Tutkimuksessani kartoitin rauhanturvaajien työssään kohtaamia haasteita, joista on olemassa 

aiempaa tutkimustietoa (ks. Adler, Litz & Bartone 2003; Leskinen ym. 2011; Lehtomäki, 

Väärät lähtösyyt 

 

 

Sotilaiden 

toimintaympäristössä 

työskentelyn perusedellytysten 

huomioiminen 

 

Rauhanturvaajan kompetenssit 

 

 

Erot toimintakulttuureissa 

 

Kulttuuristen tapojen 

osaamattomuus 

 

Konfliktialueella elämiseen 

sopeutuminen 

 

Hakeutumismotivaation 

selvittäminen valmistavan ja/tai 

peruskoulutuksen aikana 

 

Sodanomaisessa 

toimintaympäristössä 

työskentelyn valmiudet 

 

Rauhanturvaajalta edellytettävä 

asiantuntemus 

 

Rauhanturvaoperaation 

johtaminen 

 

Monikulttuurisuus 

rauhanturvaajan työssä 

 

Konfliktien luonne ja 

rauhanturvaajan

Rauhanturvaajien kohtaamien haasteiden huomioiminen koulutuksen 

sisältöalueissa 
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Pääkkönen & Rantanen 2005). Tämän jälkeen analysoin tutkimusaineistosta informanttien 

tärkeäksi kuvaamia rauhanturvakoulutuksen sisältöalueita. Rauhanturvaajien koulutukseen 

sekä rauhanturvaajilta edellytettävään asiantuntemukseen viitataan useissa tutkimuksissa 

(ks. Kimmel 1998, 62; Rogers 2008; Šetkič 2008, 52–59; Penttinen 2010, 46–53; Anttila 

2010, 194–200), mutta varsinaisia koulutusjärjestelmien systemaattisia analyysejä ei ole 

tehty julkisesti. Rauhanturvaajien haasteelliseksi kuvaamien asioiden näkyväksi tekeminen 

antaa mahdollisuuden kehittää rauhanturvaoperaatioiden toimintatapoja ja koulutuksen si-

sältöalueita. Sotilaspedagoginen lähestymistapa tarkastelee sotilaiden oppimisprosesseja 

sekä sotilaaksi kasvamista ja kasvattamista (Mäkinen 2010a & Mäkinen 2010b). Rauhantur-

vaajilta edellytetään kykyä toimia osana rauhanturvaorganisaatiota, jolloin koulutuksen rooli 

korostuu rauhanturvaajien toiminta- ja suorituskykyä lisäävänä tekijänä. Toimintakyvyn kä-

sitteen katsotaan sisältävän motivaation, tahdon ja rohkeuden, jotka liittyvät tehtävien suo-

rittamiseen, vastuuntunnon, luottamuksen omaan osaamiseen ja kyvyn tehdä eettisesti kes-

täviä päätöksiä. Toimintakyvyn käsite voidaan jakaa myös fyysiseen, psyykkiseen, eettiseen 

ja sosiaaliseen toimintakykyyn, jolloin rauhanturvaajan suoriutumista ja kykyä toimia osana 

rauhanturvaorganisaatioita voidaan tarkastella eri valmiuksien osalta. Tarkasteltaessa rau-

hanturvaajien toimintakykyä on vaarana, että keskitytään vain fyysiseen ja psyykkiseen suo-

riutumiseen. Rauhanturvaajilta edellytetään kuitenkin aitoa eettistä toimintaa sekä käytän-

nöllistä viisautta ja kykyä toimia sosiaalisissa yhteisöissä. Suorituskyvyllä tarkoitetaan tie-

toa, taitoa ja harjaantuneisuutta suorituksiin tiettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hyvä toi-

mintakyky johtaa parhaimmillaan onnistuneisiin suorituksiin. (Toiskallio 2009b, 48–63; Ky-

roläinen & Santtila 2010, 142–145; Tuominen 2010, 222–225.) 

 

Rauhanturvaajat kuvasivat rauhanturvatehtävään rekrytoimiseen liittyviä haasteita vääriin 

lähtösyihin liittyvinä ongelmina. Lähtösyihin liittyviä ongelmia olisi tutkimukseni infor-

manttien mukaan mahdollista vähentää selvittämällä tarkemmin rauhanturvaajaksi hakeutu-

vien henkilöiden hakeutumismotivaatiota valmistavan- ja/tai peruskoulutuksen aikana. So-

danomaisessa toimintaympäristössä työskentelyyn liittyvät haasteet sekä tärkeäksi kuvattu 

koulutuksen sisältöalue kiteytyvät riittävien valmiuksien omaksumiseen rauhanturvatyössä 

selviytymiseksi. Riittävät valmiudet voidaan sotilaspedagogisessa viitekehyksessä määri-

tellä riittäväksi fyysiseksi, psyykkiseksi, eettiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi (Tuomi-

nen 2010, 222–225). Rauhanturvaajan kompetensseihin liittyvät haasteet kuvaavat rauhan-

turvaajilta edellytettävän asiantuntijuuden tiedostamista ja rauhanturvaajan kykyä ottaa hä-
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nelle määritelty henkilökohtainen rauhanturvatehtävä haltuun. Rauhanturvaoperaation sisäi-

siin toimintakulttuurien eroihin liittyvät haasteet ovat erityisesti rauhanturvaoperaation joh-

tamiseen liittyvä haaste. Työhyvinvoinnin ja rauhanturvatyön mielekkyyden näkökulmasta 

olisi tärkeää, että rauhanturvaoperaation sisäiset säännöt ja toimintatavat olisivat yhteneväi-

set ja tasa-arvoiset kaikille rauhanturvaajille. Kulttuuristen tapojen osaamattomuuteen liit-

tyvät haasteet ovat ennen kaikkea koulutuksellisesti korjattavissa oleva asia. Rauhanturvaa-

jat työskentelevät monikulttuurisessa ympäristössä, jossa paikallisen kulttuurin ja toiminta-

tapojen sekä rauhanturvaoperaation sisäisten toimintamallien osaaminen on edellytys tehtä-

västä selviytymiselle. Konfliktialueella elämiseen sopeutuminen kuvataan haasteelliseksi, 

mutta sitä voidaan edistää tunnistamalla konfliktin luonne ja sille ominaiset piirteet sekä 

rauhanturvaajan yksilölliset stressinhallintavalmiudet.  

 

Kriisinhallintaa inhimillisen turvallisuuden sekä oppimisen näkökulmasta tarkasteleva Ant-

tilan (2012) tutkimus avaa tärkeän keskustelun kriisinhallintaosaamisen kehittämiseksi. Tut-

kimuksen tulokset kannustavat kehittämään kriisinhallintaorganisaatioiden kykyä  hyödyn-

tää erilaisia palautejärjestelmiä. Kriisinhallintaorganisaatio on oppimisympäristö, joka voi 

toimia oppivan organisaation tavoin (Anttila 2012, 179–189; Tuominen 2010, 201–221). 

Kriisinhallintatehtävissä työskentelevältä henkilöstöltä edellytetään kohdeoperaation ja kon-

fliktin luonteesta riippuen hieman erilaisia valmiuksia. Tarvittavia valmiuksia ei kuitenkaan 

ole välttämättä määritelty rauhanturvaajien rekrytoinnin yhteydessä. Anttilan (2012) tutki-

muksessa kriisinhallintatehtävissä työskennellyt henkilöstö kuvasi haastatteluissaan tär-

keimmiksi valmiuksiksi vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot sekä kyvyn ratkaista krii-

sinhallintatyön arjessa päivittäin esiin nousevia ongelmia. Tämän tutkimuksen kohdalla tär-

keäksi kuvattuja koulutuksen sisältöalueita ei laitettu tärkeysjärjestykseen, koska rauhantur-

vaajien haasteellisiksi kuvaamat asiat eivät välttämättä ole yhteismitallisia ja verrattavissa 

toisiinsa laadultaan.  

 

Verrattaessa tutkimukseni rauhanturvaajien tärkeiksi kuvaamia koulutuksen sisältöalueita 

rauhanturvakoulutuksen olemassa oleviin pääsisältöihin (ks. Haavisto ym. 2009, 231; Puo-

lustusvoimat 2015) voidaan todeta, että tutkimukseni tuloksia on mahdollista hyödyntää rau-

hanturvaajien koulutuksen sisältöjen toimivuutta arvioitaessa. Rauhanturvaajilta saadun pa-

lautteen avulla voidaan arvioida rauhanturvakoulutuksen onnistuneisuutta ja riittävyyttä. 

Vaikka tämän tutkimuksen aineiston keräämisestä on kulunut aikaa, tutkimuksen informant-

tien kuvaukset koulutuksellisesti kehitettävistä kohteista ovat relevantteja ja lisäarvoa tuovia 
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edelleen. Lopuksi sijoitan rauhanturvaajien rekrytoinnin ja koulutuksen pääsisältökohtien 

yhteyteen tutkimukseni informanttien tärkeäksi kuvaamat koulutuksen sisältöalueet mukail-

len Haaviston ym. (2009, 231) sekä Puolustusvoimien (2015) esittämää koulutuksen sisäl-

löllistä teemoittelua (ks. taulukko 11).  

 

Osa informanttien tärkeäksi kuvaamista sisältöalueista täydentää olemassa olevia koulutus-

teemoja ja korostaa enemmänkin asian painottamista tietystä näkökulmasta, kun taas osa 

tärkeäksi kuvatuista sisältöalueista nostaa keskusteluun uuden tarkastelunäkökulman.  Ny-

kyisten rauhanturvaturvakoulutuksen pääsisältöalueiden sekä tämän tutkimuksen informant-

tien tärkeäksi kuvaamien koulutuksen sisältöalueiden vertailu osoittaa, että rauhanturvaajien 

koulutus painottuu sodanomaisessa ympäristössä työskentelyn edellytysten varmistamiseen 

ja kehittämiseen. Asia on ymmärrettävä, sillä ennen rauhanturvatehtävään lähtöä olevan noin 

2–5 viikon mittaisen koulutuksen aikana on tärkeää omaksua kriisinhallintaan liittyvät pe-

rusasiat sekä konfliktitilanteissa toimimisen periaatteet.  Tämän tutkimuksen tulokset osoit-

tavat kuitenkin rauhanturvaajien kohtaavan haasteita sekä rauhanturvaajaksi rekrytoidun 

henkilöstön hakeutumissyihin liittyen, rauhanturvaajalta edellytettävien kompetenssien ja 

riittävän asiantuntemuksen osalta, eroina operaation sisäisessä toimintakulttuurissa, kulttuu-

risten tapojen osaamattomuutena sekä konfliktialueella elämisen sopeutumisen haasteina. 

Tulosten perusteella rauhanturvaajien toimintakykyä olisi mahdollista kehittää fyysisen, 

psyykkisen, eettisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osalta, mikä parantaisi myös rauhantur-

vaajien suoriutumista rauhanturvatehtävässään (Toiskallio 2009b, 48–63; Kyroläinen & 

Santtila 2010, 142–145; Tuominen 2010, 222–225). 

 

Taulukko 11. Rauhanturvaajien rekrytointi ja koulutuksen olemassa olevat pääsisältöalueet 

suhteessa tämän tutkimuksen informanttien tärkeäksi kuvaamiin koulutuksen sisältöaluei-

siin 

Rauhanturvaajien rekry-

tointi ja peruskoulutuksen 

sisältö 

Rauhanturvatyön haasteet Tärkeäksi kuvattu koulutuksen si-

sältöalue 

Olemassa oleva rekrytointipro-

sessi: rauhanturvatehtävään 

hakeutuminen toimintavalmiu-

den kautta (jatkuvan haun me-

netelmä) 

Väärät lähtösyyt 

- liian suuret odotukset 

- vain taloudelliset syyt: auto 

houkuttelijana 

Hakeutumismotivaation selvittäminen 

valmistavan ja/tai peruskoulutuksen 

aikana  

- hakeutumisprosessin kehittäminen 
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- potentiaalisten rauhanturvaajien va-

linta 

Yleissotilaallinen koulutus 

 

Fyysisen kunnon testaus pe-

ruskoulutusvaiheessa 

Sotilaan perustaidot 

Voimankäyttö- ja taistelukou-

lutus 

Ase- ja ampumakoulutus 

Counter IED -toiminta ja rä-

jähdetietoisuus 

Vartio- ja viestikoulutus 

Sodanomaisessa toimintaympä-

ristössä työskente-lyn perusedel-

lytysten huomioiminen 

- riittävä psyykkinen ja fyysinen 

kunto 

- sotilaallisen käytöksen omak-

sumi-nen 

 

- aseenkäytön valmius 

- operatiivisuus 

Sodanomaisessa toimintaympäris-

tössä työskentelyn valmiudet 

- fyysisen kunnon riittävyyden testaus 

ja psykologiset testit sekä haastattelu 

- rauhanturvaajalta edellytettävät soti-

laalliset valmiudet 

- aseenkäyttö konfliktitilanteessa 

- operatiivisuuden käsite ja merkitys 

rauhanturvaoperaation toiminnassa 

Rauhanturvatehtävään liittyvä 

erikoiskoulutus 

Rauhanturvaajan kompetenssit 

- riittävä rauhallisuus 

- oman tehtävän haltuunotto 

- vuorovaikutustaidot 

- puolueettomuus 

- kommunikointivalmiudet 

- korrektit käytöstavat 

- ongelmanratkaisutaidot 

Rauhanturvaajalta edellytettävä asian-

tuntijuus 

- konfliktitilanteen hallinta ja oman 

toiminnan vaikutusten tiedostaminen 

- henkilökohtaisen rauhanturvatehtä-

vän haltuunotto 

- yhteistyövalmiudet 

- ongelmanratkaisuvalmiudet 

Rauhanturvaoperaation avain-

henkilöstön ja esimiestehtäviin 

valitun henkilöstön koulutus 

Erot toimintakulttuureissa 

- löysä kuri 

- käyttäytymisongelmat turvalli-

suusriski 

- erot toimintatavoissa 

- eroavaisuudet säännöissä 

- erot yhteishengessä 

Rauhanturvaoperaatioiden johtaminen

- rauhanturvaoperaation esimiesval-

mennus: strateginen johtaminen, 

osaamisen johtaminen sekä rauhan-

turvaoperaation erityispiirteiden huo-

mioiminen johtamistyössä 

- rauhanturvaoperaation toiminta- ja 

käyttäytymissäännöt: yhteisten peli-

sääntöjen merkitys 

- työhyvinvoinnin merkitys rauhan-

turvatyössä 
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Toimialakoulutus 

Operaatiokohtainen yleiskou-

lutus 

Kulttuuristen tapojen osaamatto-

muus 

- väärä käyttäytymistapa 

- kielen ymmärtämisen vaikeudet 

- kohteliaisuussääntöjen käytön 

harjaantumattomuus 

- erot kansallisissa piirteissä 

Monikulttuurisuus rauhanturvaajan 

työssä 

- kulttuuristen normien ja tapojen tun-

temus 

- paikallisen kielen/kielten opiskelu 

- konfliktin osapuolten kanssa tehtä-

vän yhteistyön edellytykset 

- rauhanturvaoperaation osallistuvien 

kansallisuuksien,  kulttuurin ja toi-

mintatapojen tuntemus (muiden rau-

hanturvaajana työskentelevien valtioi-

den edustajat) 

Toimialakoulutus 

Operaatiokohtainen yleiskou-

lutus 

Konfliktialueella elämiseen so-

peutuminen 

- konfliktialueen ilmiöiden selit-

täminen 

- ihmisten vihan ja lasten kohte-

lun ymmärtämisen vaikeus 

- tulitukseen liittyvät hälytykset ja 

partioinnin vaarat 

- jatkuva valmius ja äkilliset 

muutokset 

- olosuhteiden koettelevuus 

- yhteydenpidon ongelmat 

- vapaa-ajan rajalliset mahdolli-

suudet 

- uuden maantieteellisen alueen 

haltuunotto 

Konfliktin luonne ja rauhanturvaajan 

stressinhallintavalmiudet 

- konfliktin historian, syiden sekä alu-

een tuntemus 

- konfliktiolosuhteissa eläminen 

- tyypilliset operaation olosuhteiden 

haasteet 

- kuormittavien ja voimaannuttavien 

tekijöiden tunnistaminen 

- rauhanturvaajan työ- ja vapaa-ajan 

ympäristön kehittäminen 

 
 

Rauhanturvaajien koulutuksen pääsisältöalueiden vertailu suhteessa tämän tutkimuksen in-

formanttien tärkeäksi kuvaamiin koulutuksen sisältöalueisiin on kuvattu taulukossa 11 (ks. 

taulukko 11). Toiskallion (1996, 57) mukaan sotilaspedagogisella tutkimuksella tulisi pyrkiä 

kehittämään keinoja, joilla edistetään korkeatasoista oppimista ihmisten ja teknisten laittei-

den muodostamissa järjestelmissä. Mäkinen (2009, 86) puolestaan korostaa, että sotilaspe-

dagogisen tutkimuksen tavoitteena on rakentaa tutkimusta kokoavia ja yhdistäviä viiteke-

hyksiä, joita voidaan tarkastella esimerkiksi sotilaan (tai vastaavasti rauhanturvaajan) toi-
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mintakyvyn viitekehyksen kautta. Puolustusvoimien oppimis- ja toimintakulttuurin kehittä-

minen perustuu oppivan organisaation mukaiseen toiminnan kehittämiseen, jolloin oppimi-

sen merkitystä korostetaan organisaation kehittymisen ja muutoksen edellytyksenä. Oppi-

misen näkökulmasta painotetaan yksilöiden ja ryhmien kokemuksia oppimisprosessien 

käynnistäjänä, sosiaalista vuorovaikutusta, yhteistä suunnittelua sekä kriittistä toiminnan ar-

viointia. (Valtioneuvoston selonteko 6/2004, 114; Mäkinen 2006, 53–55.) Toisaalta inhimil-

lisellä toimijuudella voidaan katsoa olevan ensisijainen merkityksensä myös kriisinhallinta-

toiminnassa ja sen kehittämisessä, jolloin toimintakykyinen tekijä asemoituu osaksi toimin-

taa eli toimintajärjestelmää ja sen kehittämistä (Mäkinen 2006; Toiskallio & Mäkinen 2009). 

Siten osaamisen ja toimintajärjestelmän kehittämisen tarpeet voivat nousta ristiriitojen-, in-

himillisen toimijuuden- tai toimintajärjestelmän kehittämisen tarpeista.   Tämän tutkimuksen 

tuloksia voidaan hyödyntää Puolustusvoimien rauhanturvaorganisaatioiden toimintaa, rek-

rytointia sekä koulutusjärjestelmää arvioitaessa. Tutkimukseni nostaa rauhanturvaajien ää-

nen esiin ja antaa mahdollisuuden arvioida olemassa olevan rekrytointi- ja koulutusjärjestel-

män toimivuutta rauhanturvatyötä tekevän henkilöstön näkökulmasta. 

 

  



155 

10 TUTKIMUKSEN LAADUN ARVIOINTIA 
 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni eettisyyttä ja luotettavuutta suhteessa tutkimuspro-

sessini aikana tekemiini ratkaisuihin. Ihmisiä koskevan laadullisen tutkimuksen peruskysy-

mykset sijoittuvat etiikan ympärille ja ovat osa tiedon tuottamisen prosessia. Siten olisi kei-

notekoista erottaa tutkimuksen eettinen arviointi siitä, miten tutkimus on tehty ja mitä sen 

laadun arvioinnissa tulisi huomioida. (Ks. Alasuutari 2005, 26; Reinikainen 2009, 167.) Laa-

dullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tutkia monin eri kriteerein. Tutkimuksessani 

olen pitänyt peruslähtökohtana tutkimustulosten ja tutkittavan todellisuuden mahdollisim-

man hyvään vastaavuuteen pyrkimistä (ks. Grönfors 1982; Guba & Lincoln 1994; Lincoln 

& Guba 1985; Larsson 2005). Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus ovat tutkijan työn ja 

tutkimuksen tekemisen peruslähtökohtia (ks. van Deventer 2009, 45–48). Tieteellinen tutki-

mus voi olla eettisesti hyväksyttävä ja luotettava, ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus 

on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvää tieteellistä käytän-

töä koskevien ohjeiden ja yleisten käytänteiden noudattaminen on osa tutkimuksen laadun 

arviointia sekä tutkijayhteisön itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat. (Ks. Tutki-

museettinen neuvottelukunta 2012, 3.) Tutkimuksen eettisyys tarkoittaa kuitenkin muutakin 

kuin hyvää tieteellistä käytäntöä. Eettiset näkökohdat tulevat ilmi tiedeyhteisön tavassa tuot-

taa luotettavasti uutta tutkimustietoa ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. (Ks. Hiilamo 2006, 

318; Reinikainen 2009, 167; Kuula 2011, 60–65.)  

 

10.1 Eettiset näkökohdat 
 

Tutkimusprosessini aikana pysähdyin useita kertoja tarkastelemaan tutkimuksen tekemiseen 

liittyviä yleisiä eettisiä näkökohtia.  Tutkimukseni eettisen tarkastelun peruslähtökohtana on 

ollut tutkimuseettisen neuvottelukunnan tekemät peruslinjaukset (2009 & 2012) sekä laa-

dullisen tutkimustradition yleisesti käytetyt tarkastelunäkökulmat (ks. Larsson 2005; Grön-

fors 1982; Lincoln & Guba 1985). 

 

Pohtiessani tutkimuseettisiä ratkaisuja tutkimusprosessini eri vaiheissa, tarkastelin etiikkaa 

sekä tutkittavien että tutkimuksen ja tieteen näkökulmista. Tutkimuksen tekemiseen liittyviä 

eettisiä päätöksiä oli tehtävä koko tutkimusprosessin ajan tutkimussuunnitelman tekemisestä 

alkaen. Eettisen pohdinnan merkitys korostui, koska olin tutkijana astumassa eräänlaiseen 
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siviilitutkijoilta suljettuun maailmaan, jonka tutkiminen olisi ollut mahdotonta ilman Puo-

lustusvoimien ja YK:n suostumusta. Pohtiessani tutkimukseni etenemiseen liittyviä ratkai-

suja pyrin toimimaan yleisten eettisten ohjeistusten mukaisesti tulevaa ennakoiden. Eettiset 

kysymykset osoittautuivat kuitenkin luonteeltaan monimutkaisiksi, ja toisinaan ne aiheutti-

vat moraalisia valintatilanteita esimerkiksi tutkittavan anonyymiteetin suojaamiseksi. Toisi-

naan tutkija saattaa joutua myös keskelle tutkimuseettistä ristiriitaa, jossa tutkijan velvolli-

suus tuottaa luotettavaa tietoa ja kunnioittaa tutkittavien oikeuksia ovat ristiriidassa keske-

nään. Näin kävi myös minulle tutkijana huomatessani, että rauhanturvaajien kuvaamat haas-

teet aiheuttivat tarpeen tarkastella tutkimusluvan myöntäneen tahon toimintaa sekä tuoda 

esiin koulutuksellisia kehittämistarpeita. (Ks. Mäkelä 2005, 386.) 

 

Tutkimustehtävien valinnalla tutkija osoittaa, mitä hän pitää tärkeänä tutkia (ks. Rolin 2002, 

92–98). Hyvää tutkimusetiikkaa ilmentää kyky ja halu keskustella avoimesti esiin nousevista 

kriittisistä kysymyksistä ja ongelmista tutkimuksen sisältöön ja tehtyihin ratkaisuihin liit-

tyen. (Ks. Kuula 2011, 30, 58–65.) Tutkimuksen haastateltavat odottavat usein rationaalista 

selitystä siitä, kuka tietoja tarvitsee, miksi niitä tarvitaan ja miten niitä tullaan käyttämään. 

Vaikka tutkimusaiheen kuvaus tutkittaville on yleensä ollut tutkijoiden näkökulmasta lähes 

itsestäänselvyys (ks. Henkilötietolaki 1999, 24§; Kuula 2011, 99–101), oli mielenkiintoista 

huomata, kuinka positiivisesti haastateltavat suhtautuivat saamaansa tutkimusinformaati-

oon.  

 

Tutkimusprosessini aikana olen pyrkinyt noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön keskei-

siä lähtökohtia ja toimintatapoja: rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimus-

työssä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen ja sen tulosten arvioin-

nissa.  Lisäksi pyrin soveltamaan mahdollisimman tarkasti tieteelliselle tutkimukselle ase-

tettujen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointime-

netelmiä. Tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullisuutta olen pyrki-

nyt tuomaan esiin raportoimalla mahdollisimman tarkasti tutkimuksessani tekemistäni rat-

kaisuista sekä saavutetuista tuloksista. (Ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 3.)  

 

Tämän tutkimuksen tutkimuslupaprosessi on hoidettu Suomen Puolustusvoimien pääesikun-

nan sekä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa. Varsinaisen luvan tutkimuksen toteuttamiselle 

antoi kohdeorganisaatio, mutta suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta antoivat yk-

sittäiset tutkittavat. (Ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4.) Tutkimuslupaprosessin 
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yhteydessä kävin myös Puolustusvoimien edustajan kanssa läpi vastuuni ja velvollisuuteni 

tutkijana (ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 3). Tutkimuslupaprosessin etenemi-

nen on kuvattu luvussa kuusi. 

 

Ihmistieteisiin luettavaa tutkimusta koskevat eettiset periaatteet jaetaan kolmeen osa-aluee-

seen: 1) tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 2) vahingoittamisen välttämi-

nen ja 3) yksityisyys ja tietosuoja (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 5). Laadullisia 

tutkimuksia tehtäessä lähtökohtaisena ajatuksena on tutkimukseen osallistumisen vapaaeh-

toisuus. Tutkimusta tehdessäni pidin tärkeänä tutkimuseettisenä linjana haastateltavien in-

formoinnin heidän asemastaan ja oikeuksistaan, yksityisyydestään ja vapaaehtoisuudestaan. 

Kävin jokaisen haastateltavan kanssa suullisen tutkimuslupakeskustelun heidän saapuessaan 

ensimmäiseen haastattelutilanteeseen. Samalla selvitin haastateltaville vielä uudelleen tutki-

muksen tavoitteet ja tarkoituksen, osallistumisen vapaaehtoisuuden sekä aineiston käyttöön 

liittyviä asioita kuten aineiston käytön anonyymisti sekä aineiston ja henkilötietojen säilyt-

tämisen vain tutkijan tarkoitusta varten. Koska tutkimukseni aineiston hankinta oli prosessi-

mainen, varmistin myös haastateltavien halukkuuden osallistua kahteen haastatteluun. (Ks. 

Kuula 2011, 99–133.) Tutkimukseni haastateltavat valikoituivat UNIFIL:in Suomen patal-

joonan henkilöstöstä. Haastateltavien määrä päätettiin yhteistyössä Suomen Puolustusvoi-

mien pääesikunnan kanssa. Lisäksi UNIFIL-operaation käyttöön oli toimitettu tutkimukseni 

informointikirje, jota oli mahdollista hyödyntää haettaessa tutkimukseen vapaaehtoisia rau-

hanturvaajia. Pidin tärkeänä, että informanteilla on riittävästi tietoa siitä, kuka olen, mitä 

tutkimukseni koskee, miten saatua aineistoa käytetään ja mitä haastateltavilta edellytetään. 

Lisäksi kerroin informanteille tutkimukseeni liittyvistä sidonnaisuuksista sekä rahoituksesta 

(ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 4). Tutkimukseni on ollut lähes täysin omakus-

tanteinen. Puolustusvoimien pääesikunta järjesti minulle kuitenkin kolme neljästä lentomat-

kastani. Noista kolmesta matkasta en joutunut korvaamaan mitään, koska käytin rauhantur-

vaoperaation huolto- ja lomalentoyhteyttä. Koska tutkimukseni ja jatko-opiskeluni on luon-

teeltaan omista intresseistäni lähtevää työn ohessa tapahtuvaa toimintaa, en myöskään työ-

tehtävieni puolesta ole sidonnainen tai esteellinen rauhanturvatyötä koskevan tutkimuksen 

tekemisessä. Tutkimukseni haastateltavat pitivät tärkeänä, että tutkimukseni ei vaikuta hei-

dän henkilökohtaiseen rauhanturvaajana työskentelyyn mitenkään eikä myöskään vaaranna 

heidän palveluaikansa kestoa. Asiaan liittyvää vitsailua esiintyi haastattelutilanteissa paljon. 

Tulkitsin sen kuitenkin haluksi tarkistaa, että asemani ja tekemäni tutkimus ovat rauhantur-

vaorganisaatiosta riippumattomia. 
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Viestiessäni tutkimukseni tarkoituksesta ja toiveesta haastatella suomalaisia rauhanturvaajia 

pyrin noudattamaan Kvalen (1996, 112) esiin tuomaa tietoisen suostumuksen periaatetta. 

Tarkasteltaessa kriittisesti haastateltavien valikoitumista minun on todettava, että tutkijana 

en voi koskaan olla täysin varma, miten haastateltavaksi ilmoittautuneet henkilöt viime kä-

dessä tekivät ratkaisunsa ilmoittautua tutkimuksen informanteiksi. Koska rauhanturvaope-

raatiot ovat armeijan kaltaisia sotilasorganisaatioita, korostin ensimmäisen haastattelutapaa-

misen yhteydessä, että haastatteluihin osallistuminen oli tämän tutkimuksen informanteille 

vapaaehtoista. Esitin myös mahdollisuuden kieltäytyä haastatteluista, mikäli joku informan-

teista olisi joutunut osallistumaan tutkimukseen sotilasorganisaatiolle tyypillisen käskytys-

järjestelmän tuloksena. Kukaan informanteista ei vahvistanut esittämääni väitettä, vaan he 

sitoutuivat osallistumaan vapaaehtoisina tutkimukseeni. Informantit antoivat suostumuk-

sensa sekä suullisesti että kirjallisesti allekirjoittaen henkilötietojaan koskevan lomakkeen. 

(Ks. Kvale 1996, 112;  Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 5–6.)  

 

Tutkimustilanteisiin voi ja saa sisältyä samankaltaista henkistä rasitusta ja tunteiden koke-

mista (pettymys, ilo, suru, viha, häpeä, turhautuminen jne.) kuin arkipäiväisessäkin elämässä 

käsiteltäessä ihmiselämän eri puolia. Haastattelutilanteet olivat hyvin vuorovaikutteisia, 

mikä näkyy aineiston määrässä ja haastatteluiden kestossa. Pidin tärkeänä, että informantti 

kokee tulleensa hyvin kohdelluksi. Pyrin myös seuraamaan, esiintyykö informanteissa kiu-

saantuneisuutta, vaivautuneisuutta, pelokkaita ilmaisuja tai fyysistä väsymystä, jotka ovat 

riittävä peruste olla jatkamatta tutkimusta tutkittavan osalta myös silloin, kun tutkittava ei 

suoraan sanallisesti ilmaise kieltäytymistään. Tämän tutkimuksen yhteydessä haastatteluti-

lanteet sujuivat ilman tarvetta keskeyttää, vaikka osassa tutkimuksen teemoja käsiteltiin hy-

vin henkilökohtaisia aiheita. (Ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 5–6.) 

 

Informanteilla on oikeus pyytää lisätietoja tutkimuksesta tai keskeyttää tutkimukseen osal-

listuminen missä vaiheessa tahansa. Keskeyttäminen ei tarkoita sitä, että hänen siihen men-

nessä antamaansa panosta (haastatteluja ym.) ei voitaisi enää käyttää tutkimuksessa hyväksi. 

(Ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4–5.) Lähes jokainen tutkimukseni haastatel-

tava esitti lisäkysymyksiä taustaani sekä tutkimukseen liittyen. Olin tehnyt etukäteen ratkai-

sun kertoa taustastani myös sen, että puolisoni oli työskennellyt aiemmin ja haastatteluhet-

kellä työskenteli toistamiseen rauhanturvaoperaatiossa Balkanilla. Tuo ratkaisu osoittautui 

oikeaksi, sillä ensimmäisen haastattelun tunnelma vapautui huomattavasti haastateltavien 
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kuullessa omaavani käytännön tietoa heidän arjestaan. Samalla haastattelutilanteen vuoro-

vaikutus muuttui huomattavasti luottamuksellisemmaksi. Tämän tutkimuksen kohdalla 

mahdollisia keskeyttämisriskejä lisäsivät haastateltavien lomien sijoittuminen toisen haas-

tattelujakson kanssa päällekkäisesti. Niitä pyrittiin ennakoimaan jo ensimmäisen haastatte-

lun yhteydessä informoimalla haastateltavia seuraavasta haastattelun ajankohdasta. Tästä 

huolimatta kolmen rauhanturvaajan kohdalla loma tai muu palvelustehtävä sattui kuitenkin 

päällekkäin haastattelujen kanssa. Kaksi haastatteluista poissaolleista vastasi toisen haastat-

telun teemoihin kirjallisesti. 

 

Tarkasteltaessa yksilölle henkilökohtaisia elämänkokemuksia, jotka saattavat liittyä elämän-

kulkuun tai sen aikana tehtyihin ratkaisuihin, tutkijan on syytä pohtia hyvän tieteellisen käy-

tännön mukaisesti tutkimuksen tekemisen kannalta sen eettisiä perusvaatimuksia ja arvoky-

symyksiä jo ennen aineiston keräämistä (ks. Gylling 2002, 70–81; Pietarinen 2002, 58–69; 

Kuula 2011, 34–36, 135–143). Luottamuksellisuudella tarkoitetaan tämän tutkimuksen yh-

teydessä sitä, että haastateltavien tulee voida luottaa tutkijan antamaan lupaukseen aineiston 

käytöstä ja käyttötarkoituksesta, vaitiolovelvollisuudesta sekä henkilöiden yksityisyyden 

suojaamisesta (ks. Kuula 2011, 88–98). Siten aineiston käsittelyn yhteydessä noudatin eri-

tyistä huolellisuutta arkaluonteisia tunnisteellisia aineistoja tai niiden osia käsiteltäessä. (Ks. 

Kuula 2011, 112–115, 135–141.) Viime kädessä tutkija kantaa vastuun aineiston ano-

nymisoinnista, tunnistettavien tietojen poistamisesta sekä aineiston arkistoinnista. Tällä het-

kellä olen poistanut suorat tunnisteet aineistoista siltä osin, että ne eivät näy esittämissäni 

tutkimuksen välivaiheen raporteissa. Olen myös päätynyt toimimaan seuraavalla tavalla säi-

lyttääkseni mahdollisimman hyvin haastateltavieni anonyymiteetin: haastateltavien tausta-

tiedot on luokiteltu, erisnimiä ei käytetä, litteroinnin yhteydessä murresanat on säilytetty, 

mutta raportoinnin osalta merkittävät murreilmaisut on poistettu (ks. Kuula 2011, 214–219).  

 

Yksi laadullisen tutkimuksen keskeisiä eettisiä kysymyksiä on, onko tutkija ymmärtänyt in-

formanttiensa kerronnan siten, mitä he ovat kertoessaan pyrkineet sanomaan. Ymmärtämi-

sen ongelma on ikuinen, mutta olennaista on yrittää ymmärtää tutkimuskohdettaan ja sitä 

kuvaavaa kerrontaa. Samat tutkimuskysymykset tai -aiheet voivat herättää ihmisissä täysin 

erilaisia reaktioita. Tutkimusprosessin, tutkimustehtävien määrittelyn ja analyysin aikana 

tehtävät käsitevalinnat kuvaavat tutkijan suhtautumista tutkimuksensa informantteihin sekä 

tutkimaansa ilmiöön. Käsitevalinnat ottavat kantaa, ja tutkijan vastuuseen kuuluu ymmärtää, 



160 

että aineistoa konstruoidessaan hän määrittelee ja luo tutkittavaa ilmiötä kuvaavaa todelli-

suutta. Myös tutkimuksen informanttien kuvaamisen tavalla on merkitystä. Tämän tutki-

muksen yhteydessä ainoat informantteja yhdistävät tekijät olivat rauhanturvaajaksi hakeutu-

minen ja rauhanturvaajana työskentely. Siten jokaisen informantin haastatteluaineistoa on 

käsitelty ainutlaatuisena, yksilöllisenä kuvauksena rauhanturvatyöhön liittyvistä ilmiöistä. 

Analyysin yhteydessä rakentuneissa käsitehierarkioissa ja siirtymissä yleisemmälle, teoreet-

tisemmalle tasolle yritin kuitenkin tutkijana säilyttää aineiston ainutlaatuisuuden käyttäen 

kuvaavia aineistositaatteja havainnollistamaan kyseessä olevaa ilmiötä. (Ks. Reinikainen 

2009, 174–175).   

 

Rauhanturvaoperaation yhteydessä tehdyt haastattelut olivat ainutlaatuisuudessaan merkit-

täviä kokemuksia, mutta lisäsivät myös ymmärrystäni rauhanturvaajien arjesta sekä olosuh-

teista, joissa he työtään tekevät. Tämän tutkimuksen aineistosta on muodostettu tyyppitari-

noita. Tyyppitarinat ovat ideaalityyppejä, joiden välille rauhanturvatehtäväänsä suorittavat 

rauhanturvaajat voidaan sijoittaa. Siten on syytä korostaa, että tyyppitarinoita ei pidä tai ole 

kestävää käyttää rauhanturvaajien hakeutumismotivaatiota leimaavasti vaan esimerkkeinä 

rauhanturvaajien hakeutumista kuvaavista tarinoista (ks. Purhonen 2008, 25; Salasuo & 

Hoikkala 2009, 441).  Jokainen rauhanturvaaja on yksilö, jonka rauhanturvaajaksi hakeutu-

miselle on ollut yksilöllinen motivaatioperusta.  

 

Tutkimuksen raportointiin liittyy yksi laadullisen tutkimuksen eettisistä peruskysymyksistä. 

Yksinkertaisin eettinen normi raportoinnissa on tutkittavan henkilön tunnistamattomuuden 

sekä yksityisyyden suojan turvaaminen. Tieteellisellä tutkimuksella saatetaan aiheuttaa tut-

kittaville myös haittaa. Tutkimusten aiheuttamat mahdolliset haitat voivat koskevat yleensä 

aineiston keruuvaihetta, aineiston säilyttämistä ja tutkimusjulkaisuista aiheutuvia seurauk-

sia. Haitat ovat tyypillisesti luonteeltaan henkisiä, taloudellisia tai sosiaalisia. Tämän tutki-

muksen yhteydessä pyrin välttämään mahdollisia haittoja kiinnittämällä huomiota infor-

manttien arvostavaan kohteluun sekä informantteja kunnioittavaan kirjoittamistapaan ja ra-

portointiin. Informanttien yksityisyyden ja yksityisyyden suojan huomioin poistamalla ai-

neistolainauksista haastateltavien henkilötiedot sekä häivyttämällä aineistolainauksista sel-

laisen informaation, josta olisi ollut mahdollista päätellä haastateltavan henkilöllisyys. Li-

säksi olen pyrkinyt noudattamaan luottamuksellisten tietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä 

erityistä huolellisuutta ja vaitiolovelvollisuutta. (Ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
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2009, 7–10.) Tutkimukseni tulokset on myös esitetty siten, että ne kuvaavat useampia hen-

kilöitä ja/tai heidän kerrontaansa rauhanturvaajaksi hakeutumisesta tai rauhanturvaamiseen 

liittyvistä ilmiöistä. Tähän ratkaisuun päädyin useiden eri aineiston analysointikokeilujen ja 

tutkimuseettisen harkinnan jälkeen. Lisäksi olen käyttänyt aineistolainauksia harkiten, jotta 

kukaan haastateltavista ei kokisi olevansa tunnistettavissa ilmiötä kuvaavista esimerkeistä. 

On tärkeää huomioida, että raportissa olevista eri ilmiöitä kuvaavista yksittäisistä aineisto-

lainauksista ei voida saada kuvaa yhdestäkään rauhanturvaajasta.  

 

Tutkimuksen eettisyyden Larsson (2005, 22–23) määrittelee korkeana tutkimusetiikan nou-

dattamisena suhteessa tutkittavaan ryhmään ja tutkimuksen informantteihin sekä tieteen kri-

teereihin. Eettisyys sisältää tutkijan kunniallisuuden ja tahdon toimia rehellisesti tutkimusta 

tehtäessä. Tutkimuksen eettisiä ratkaisuja olen pohtinut tässä luvussa aiemmin kohdassa 

12.1. Tutkimuksen eettisyys ei ole irrallaan tutkimuksen luotettavuudesta. Pohdittaessa tä-

män tutkimuksen luotettavuutta haluan tuoda esille, että tutkimuksen eettisyyden huomioi-

minen on ollut erityisesti esillä aineistoa analysoitaessa. Olen pyrkinyt analysoimaan aineis-

toa siten, että aineiston tulokset ovat rakentuneet aineistosta nousevista ilmiöistä, joita ei 

ollut mahdollista ennalta tietää. Tulokset painottuvat aineiston painotusten mukaisesti, enkä 

tietoisesti ole pyrkinyt tulkitsemaan aineistoa suuntaan tai toiseen (ks. Reinikainen 2009, 

180).  

 

Ihmistieteisiin luettavat tutkimukset eivät ole aina uudelleen toistettavissa, mutta tiedeyhtei-

söllä tulee olla mahdollisuus tarvittaessa todentaa tutkimustuloksia tutkimuksessa analysoi-

duista aineistoista. Avoimuus on tiedettä keskeisesti määrittävä piirre sekä edellytys tieteel-

lisen tiedon pätevyyden testaamiselle, kriittiselle arvioinnille ja samalla tieteen edistymi-

selle. (Ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 10–12.) Tutkimuksen raportointi ja kir-

joittamisen tapa sisältää myös eettisen valinnan. Tutkimuksen tulokset tulee kuvata mahdol-

lisimman selkeästi sekä luotettavuuden arvioinnin mahdollistamalla tavalla. Tutkimuksen 

kirjoittamisprosessin voidaankin sanoa olevan tasapainoilemista kahden sosiaalisen maail-

man välillä. Toinen maailmoista pitää sisällään informanttien yksityisesti tuottamien kerto-

musten maailman ja toinen niiden akateemisen, julkista esittämistä edellyttävän maailman. 

(Burman, Batchelor & Brown 2001, 455–456; Reinikainen 2009, 176.) Tutkijan tulee rapor-

toidessaan esittää mahdollisimman yksinkertaisesti ne johtopäätökset, joihin hänen tulok-

sensa antavat aihetta. Johtopäätösosan tulee perustua vain niihin seikkoihin, jotka tutkimus 
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on nostanut esiin. Tutkimusraportti ei saa jättää ilmaan avoimia kysymyksiä tai hämmen-

nystä siitä, mitä niistä pitäisi päätellä. (Ks. Heikkilä 2002, 175–176.) Tähän olen pyrkinyt 

tutkimusraporttiani kirjoittaessani. 

 

10.2 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 
 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan monin eri tavoin. Yleisesti käytettyjä ar-

viointikriteereitä ovat tutkimuksen todentuntuisuus, siirrettävyys ja uskottavuus. Lukijan tu-

lee kyetä arvioimaan tutkimusta sekä arvioimaan, ovatko tutkimuksen tulokset huomioon 

ottamisen arvoisia ja onko niiden totuudellisuuteen ja merkittävyyteen mahdollista uskoa 

(Lincoln & Guba 1985, 290). Tehtäessä tutkimusta, jossa tutkitaan narraatioita, on syytä 

kiinnittää huomiota myös kysymykseen kertomusten totuudesta. Narratiivinen totuus on 

aina sitoutunut johonkin ja siten ainakin osittain vajavainen (ks. Kohler Riessman 2002, 695-

705 & 2008, 186). Narratiivis-elämäkerrallinen lähestymistapa ei pyri tuottamaan objektii-

viseen totuuteen perustuvia johtopäätöksiä, vaan päämääränä sen sijaan on todentuntuisuus. 

Lähtökohtana pidetään kuitenkin vaikutelmaa totuudesta ja todentuntuisuutta sekä pyrki-

mystä tutkimustulosten ja tutkittavan todellisuuden mahdollisimman hyvään vastaavuuteen. 

(Webster & Mertova 2007, 4; Atkinson 2007, 134; Clark & Rossiter 2006, 22–24; Lincoln 

& Denzin 1994; 580.)  Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni laadullisen aineiston analyysiin 

ja tulosten muodostamiseen liittyviä ratkaisuja, joilla olen pyrkinyt luotettavuuteen. Käsit-

telen ensin soveltuvuutta ja sen jälkeen siirryn tulkinnan ja päätelmien luotettavuuden poh-

dintaan huomioiden myös haastatteluiden sekä tutkimusaineiston luotettavuuden pohdinnan.  

 

Narratiivisen lähestymistavan valintaa seurasi pitkä pohdintaprosessi, jonka aikana etsin 

myös muita mahdollisuuksia lähestyä tutkimaani ilmiötä (ks. Partanen 2011, 233). Lopulta 

totesin, että tutkimukseni luonne rauhanturvaajien elämäkertoja käsittelevänä sekä rauhan-

turvaamisen henkilökohtaisia merkityksiä sekä haasteita ja koulutuksellisesti tärkeäksi ku-

vattuja sisältöalueita kuvaavana esityksenä rakentuu ennen kaikkea rauhanturvaajien elämä-

kerrallisen ja rauhanturvaamista koskevan kerronnan ympärille. Narraatioiden avulla pääsin 

myös hyvin tutkittavien ja heidän kokemusmaailmansa lähelle. Narratiivinen lähestymistapa 

antaa mahdollisuuden myös aikuiskoulutuksellisten kehittämistarpeiden pohdinnalle, koska 

se näkee yksilön kehittyvän tulkitsemiensa kokemusten ja niille antamiensa merkitysten 

myötä. Narratiivisen lähestymistavan mukaan ihminen ja hänen sosiaalinen ja kulttuurinen 
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konstekstinsa kietoutuvat toisiinsa, mikä luo pohjan haastateltavan kuvaamille merkityk-

sille. (Rossiter 1999, 57–59, 64–65; ks. myös Partanen 2011, 233.) 

 

Tutkimukseni todentuntuisuutta tarkasteltaessa on merkittävää, että tutkimuksen informant-

tien kuvaukset elämästään ja tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä näyttäytyisivät lukijalle us-

kottavina. Tutkimuksen todentuntuisuuteen liittyy myös autenttisuuden, aitouden tarkastelu. 

Tutkimuksen aitous ja tunne siitä on saavutettavissa, mikäli tutkija on onnistunut hankki-

maan riittävästi informaatiota vakuuttaakseen lukijan siitä, että tutkimushaastatteluin saadut 

tarinat on esitetty totuudenmukaisesti, tutkittavien aidolla äänellä. (Ks. Webster & Mertova 

2007, 100–101). Tutkimukseeni liittyvien tarinoiden, kertomusten ja kuvausten autenttisuu-

teen olen pyrkinyt esittämällä tutkimusraporttini ja tutkimukseni tulokset mahdollisimman 

johdonmukaisesti. Lisäksi olen pyrkinyt keskusteluttamaan tutkimukseni tuloksia ja ole-

massa olevan teoreettisen tiedon kanssa. Tutkimusta tehdessäni olen joutunut useassa eri 

vaiheessa tarkastelemaan tutkimukseni johdonmukaisuutta (koherenssia). Olennaisia kysy-

myksiä ovat olleet aineiston analyysin onnistuneisuus suhteessa tutkittavien kertomusten ja 

tutkijan tulkinnan johdonmukaisuuteen sekä tutkimuksen teoreettisten perusteluiden suhde 

tutkimustuloksiin. (Ks. Kohler Riessman 2002, 695-702; 2008, 189–190.) 

 

Tutkimuksen uskottavuuden tarkastelu koskee koko tutkimusprosessia. Tutkijan tekemät 

ratkaisut vaikuttavat tutkimuksen uskottavuuteen jo tutkimuksen alkuvaiheiseen liittyvästä 

esiymmärryksestä alkaen, jatkuen tutkimuksen aineiston analysointiin ja tehtyihin tulkintoi-

hin. Tutkimukseni uskottavuutta olen pyrkinyt lisäämään esittelemällä autenttisia aineisto-

lainauksia tutkimukseni rauhanturvaajien kertomuksista sekä kuvauksista rauhanturvaami-

seen liittyvistä ilmiöistä. (Ks. Partanen 2011, 229.) Rauhanturvaajien kertomuksia ja ku-

vauksia esittäessäni olen pyrkinyt huomioimaan oikeudenmukaisuuden siten, että jokainen 

tutkimukseni informantti on saanut tasapuolisesti äänensä kuuluviin tutkimuksessani. Jokai-

sen informantin haastatteluaineisto on käsitelty samalla tavoin. Tämän jälkeen aineistoista 

on poimittu kuhunkin tutkimustehtävään vastaavat kuvaukset. Myös tyyppitarinoiden raken-

tamisessa on huomioitu koko elämäkerta-aineisto. Tyyppitarinat muodostuivat elämäkerto-

jen teemoittelun ja tyypittelyn kautta rauhanturvaajaksi hakeutumista selittävästä kerron-

nasta. Pidän myös tärkeänä, että olen itse tutkijana hankkinut aineistoni. Haastattelutilanteen 

sekä rauhanturvaajien työskentelyolosuhteiden näkeminen sekä heidän joukossaan eläminen 

antoi mahdollisuuden analysoida aineistoa täysin eri lähtökohdista kuin esimerkiksi kysely-
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lomakkein tai valmiiksi kerätyn aineiston avulla olisin kyennyt tekemään. Oikeudenmukai-

suutta pyrin lisäämään myös varmistamalla, että jokainen haastateltavaksi lupautunut hen-

kilö tiesi, mistä tutkimuksessa on kyse ja miten tutkimuksen aineistoa tullaan käyttämään. 

(Ks. Guba & Lincoln 2005, 205–213; Partanen 2011, 229.)  

 

Tavoitteenani on ollut tuoda tutkijana rauhanturvaajien ääni esille narratiiviselle tutkimuk-

selle tyypillisesti. Tutkimusta analysoidessani pohdin paljon, miten tekemäni ratkaisut vai-

kuttavat tutkittavien äänen ilmentymiseen. Halusin säilyttää rauhanturvaajien äänen tutki-

mukseni analyysin ja tulosten esittämisen yhteydessä niin autenttisena kuin oli mahdollista. 

Tämä näkyy erityisesti aineistositaattien käytössä. (Ks. Atkinson 2002, 133.)  

 

Tutkimusaineisto muodostui kolmenkymmenen suomalaisen rauhanturvaajan haastatte-

luista. Tutkimukseni informanttien iän keskiarvo oli 29,8 vuotta. Informanttien syntymävuo-

sien vaihteluväli oli vuodesta 1960 vuoteen 1978. Tutkimukseni informanttien voidaan sa-

noa vastanneen hyvin nykyajan kriisinhallinta- ja rauhanturvaoperaatioissa palvelevia hen-

kilöitä: Tarkasteltaessa suomalaisia rauhanturvaajia koskevia tilastotietoja voidaan todeta, 

että suomalaisten rauhanturvaajien keski-ikä kriisinhallintajoukoissa palvelun aikaan on 

noin 27 vuotta. Alle prosentti kriisinhallintatehtävissä työskentelevistä on naisia, ja ennen 

tehtävään hakeutumistaan henkilöt ovat yleisesti ottaen opiskelleet jonkin siviilitutkinnon 

(Haavisto ym. 2009, 228–233).  

 

Tutkimuksen ensimmäinen haastattelu oli elämäkerrallisuuteen pyrkivä. Rauhanturvaajien 

kerronnasta nousi esiin sekä vaikeita että erityisen onnelliseksi kuvattuja ajanjaksoja. Vai-

keuksista huolimatta elämäkerroille oli yhteistä pyrkimys vaikeuksien voittamiseen sekä 

usko tulevaisuuteen. Toinen haastattelu sisälsi rauhanturvaajien kuvauksia rauhanturvaa-

jaksi hakeutumisesta, rauhanturvatyöstä sekä koulutuksen tärkeiksi kuvatuista sisältöalu-

eista. Etukäteen odotin mielenkiinnolla, miten rauhanturvaajana toimimisen vuodenkierto 

näkyy haastatteluissa. Haastateltavat kuvasivat hyvin vivahteikkaasti rauhanturvaajana työs-

kentelyään; myös sen arkisia, arkaluontoisia ja haasteelliseksi koettuja puolia. Pidin tuota 

vaikeistakin asioista puhumista merkkinä siitä, että haastatteluilmapiiri oli muodostunut 

luottamukselliseksi. Laadullista tutkimusta tehtäessä tutkimushaastattelun episteemiset oi-

keudet ovat erityisen keskeisiä; tiedon nähdään olevan yleensä haasteltavalla (ks. Ruusu-

vuori & Tiittula 2005, 33). Haastateltavat ovat yleensä niin sanottuja tavallisia ihmisiä, jotka 

ovat samalla sekä tiedon kohteita että tiedon lähteitä (Alastalo 2005, 57). Haastateltavan ja 
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haastattelijan välille muodostuvaa luottamuksellista suhdetta pidetään useissa lähteissä in-

formaation saannin edellytyksenä. Tämä edellyttää haastattelijalta hyvän suhteen luomista 

haastateltavaan, kiinnostuksen osoittamista, tutkimuksen tarkoituksen kertomista, saatujen 

tietojen luottamuksellista käsittelyä sekä haastateltavien anonymiteetin säilyttämistä. (Ks. 

Ruusuvuori & Tiittula 2005, 41; Roos 1987, 30–33.) Kerronnallisuuteen pyrkivien haastat-

teluiden onnistumista arvioitaessa totean niiden onnistuneen hyvin. Onnistumista puoltavat 

haastatteluiden pituus sekä rauhanturvaajien tuottama aineiston määrä. Aineisto muodostui 

hyvin monipuoliseksi ja saavutti hyvin eri teemoja koskevan saturaatiopisteen. Haastatteluja 

tehdessäni pääsin tutustumaan hyvin laajasti suomalaisten rauhanturvaajien työoloihin ja eri 

asemapaikkoihin, joissa he palvelustehtäväänsä suorittivat. Asemapaikkoihin tutustuminen 

auttoi hahmottamaan myös rauhanturvaajien arkea sekä asemapaikkojen välisiä erovaisuuk-

sia, joita haastatteluissa ajoittain nousi esiin.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu voidaan Larssonin (2005) mukaan raken-

taa tiedostamalla valittu näkökulma ja siinä pysyminen, tutkimuksen sisäinen logiikka ja 

tasapaino, tutkimuksen eettisyys, tulosten sisältörikkaus, tulosten selkeä rakenne ja empiri-

aan ankkuroituminen, tiedon lisääminen ja teoreettisen tiedon täydentäminen, sekä tiedon 

merkitys käytännölle. Mikäli edellä mainitut kriteerit toteutuvat johdonmukaisesti, tutki-

muksen voidaan katsoa olevan luotettava. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä 

tieteellisiä arvoja voidaan tarkastella totuudenmukaisuuden, informatiivisuuden ja merkittä-

vyyden käsitteiden kautta (Rolin 2002, 92–100). Totuudenmukaisuutta tulee tarkastella suh-

teessa tutkimuksen ja sen tulosten tuottamiseen. Tutkimusta ja tulosten rakentamista tulisi 

ohjata pyrkimys ymmärtää ja kuvata tutkimuskohteena olevat ilmiöt mahdollisimman totuu-

denmukaisesti, kattavasti ja monipuolisesti. Informatiivisuudella tarkoitetaan tutkijan pyrki-

mystä tuottaa uutta, systemaattisesti rakennettua tietoa. Merkittävyydellä puolestaan viita-

taan tutkimuksessa tuotettavan tiedon laajentamiseen ja täydentämiseen sekä olemassa ole-

van tiedon muuttamiseen tai korjaamiseen. (Rolin 2002, 92–96.) Seuraavassa tarkastelen 

tutkimukseni luotettavuuskysymyksiä Larssonin (2005) esittämien luotettavuuskriteerien 

kautta. 

 

Lähestyin tutkimuskohdetta kuunnellen tarkasti informanttieni kuvauksia elämästään ja rau-

hanturvaamisesta. Tutkimukseni aineiston analyysi on tehty laadullista sisällönanalyysia 
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käyttäen. Tutkimuksen tuloksena raportoidaan muodostetut käsitekategoriat ja niiden sisäl-

löt eli mitä kategorioilla tarkoitetaan. Sisällönanalyysille on myös tyypillistä suorien lainaus-

ten käyttäminen aineiston havainnollistamiseksi. Lainausten avulla voidaan lisätä raportin 

luotettavuutta ja osoittaa lukijalle luokittelun alkuperä. (Ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 3–

4, 10.) Myös tämän tutkimuksen kohdalla aineiston analyysia ja tuloksia on rikastutettu in-

fomanttien alkuperäisillä lausumilla. Aineistonäytteillä on pyritty lisäämään myös lukijan 

mahdollisuutta arvioida tutkimuksen luotettavuutta sekä tehtyjä tulkintoja ja johtopäätöksiä. 

En halunnut muodostaa tiukkaa ennakkokäsitystä tutkimuskohteestani, koska pelkäsin sen 

rajaavan kykyäni nähdä aineiston monipuolisuus. Tutkimukseni tulokset ovat rakentuneet 

ensin aineistolähtöisen sisällönanalyysin kautta. Tämän jälkeen olen pyrkinyt abstrahoimaan 

tuloksia keskusteluttamalla niitä teoreettisesti. Larssonin (2005, 18–20) mukaan kyseessä on 

laadullisen tutkimuksen näkökulman tiedostamista ja siinä pysymistä tarkastelevaan luotet-

tavuuskriteeriin vastaaminen.  

 

Tutkimuksen sisäinen logiikka rakentuu tutkijan asettamien tutkimustehtävien, tutkittavan 

ilmiön luonteen, tutkimukselle tyypillisen lähestymistavan ja tutkimusmenetelmien tasapai-

nosta (ks. Larsson  2005, 20–22). Tavoitteenani on ollut ymmärtää, miten rauhanturvaajat 

perustelevat rauhanturvaajaksi hakeutumistaan. Lisäksi olen pyrkinyt löytämään rauhantur-

vaajien rauhanturvaamiseen liittämiä merkityksiä ja haasteelliseksi koettuja asioita. Koska 

rauhanturvaajat tuottivat uutta tietoa tärkeiksi kokemistaan rauhanturvakoulutuksen sisältö-

alueista, katsoin tutkimukseni kannalta merkittäväksi nostaa esiin tutkittavien äänen myös 

rauhanturvakoulutuksen kehittämisen näkökulmasta. Etsiessäni vastauksia tutkimustehtä-

viini olen pyrkinyt olemaan uskollinen tutkimuksen aineistolle.  

 

Tutkimusraportin kuvauksen sisältörikkautta voidaan arvioida tutkittavasta lukijalle piirty-

vän kuvan kautta. Olennaista on, että lukija kykenee ymmärtämään tutkittavan ilmiön ja il-

miötä kuvaavasta aineistosta muodostuneet tutkimustulokset sekä niiden rakentumisproses-

sin. (Ks. Larsson 2005, 23.) Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tulee arvioida myös tu-

losten rakenteen selkeyden ja empiriaan ankkuroitumisen osalta (Larsson 2005, 24–25, 28). 

Tulosten selkeyden peruslähtökohtana on mahdollisimman taloudellisesti käytetyt käsitteet 

ja yksinkertaisuus. Tarpeettomia käsitteitä ei tule käyttää. Tulosten tulkinnan tulee perustua 

tutkimuksen empiiriseen aineistoon ja aineistoista täsmällisesti esitettyihin ilmiöihin. Tul-
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kinnan tulisi olla mahdollisimman kattava, eikä esitettyjä tuloksia vastaan tulisi löytyä ai-

neistosta vastakkaisia piirteitä. Tulokset tulee myös raportoida selkeästi ja huolellisesti ar-

gumentoiden. Tutkimuksen argumentoinnin tulee olla kiinteästi yhteydessä aineistoon. 

(Larsson 2005, 24–25.) Narraatioita tutkittaessa tavoitteena on tuottaa sisällöllisesti rikas ja 

monivivahteinen tutkittavan ilmiön kuvaus. Tavoitteenani on ollut esittää tutkimuksen tu-

lokset siten, että lukijan on mahdollista seurata aineistosta tehtyjen päätelmien muodostu-

mista.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida myös tiedon pragmaattisuuden nä-

kökulmasta. Tiedon pragmaattisuudella tavoitellaan tulosten käytännöllisen merkityksen ku-

vaamista. Arvioitaessa tutkimusta tiedon pragmaattisuuden näkökulmasta olennaista on poh-

tia, miten hyvin tutkimuksessa onnistutaan osoittamaan tutkimuksen tulosten merkitys yh-

teiskunnalle sekä tutkimuskohdetta vastaaville tahoille. Pragmaattisen tiedon avulla voidaan 

esittää uusia tulkintoja maailmasta ja tutkittavista ilmiöistä sekä samalla luoda mahdollisuus 

ilmiötä koskevalle keskustelulle. Heuristinen arvo toteutuu, kun ilmiötä voidaan tarkastella 

tulosten perusteella uudesta, aiemmin piilossa olleesta näkökulmasta tai ilmiötä on käsitteel-

listetty uudella tavalla. Tutkijan tulee tukeutua olemassa olevaan tietoon, mutta tuottaa uusia 

käsitteitä asioista, joista ei ole aiempaa tietoa. (Ks. Larsson 2005, 28–29, 32.) Tämän tutki-

muksen kohdalla voidaan esittää kritiikkiä erityisesti aineiston ikääntymisestä ja sen vaiku-

tuksesta tutkimustulosten arvoon. Koska tutkimusprosessi on kestänyt pitkään, voidaan esit-

tää kysymys, ovatko tutkimuksen tulokset enää nykytilanteessa luotettavia ja onko niillä 

pragmaattista merkitystä. Tarkasteltaessa tutkimuksen aineiston keruun ajankohtaa, tutki-

muksen informanteille ominaisia piirteitä, rauhanturvaajaksi hakeutumista ja kouluttautu-

mista sekä rauhanturvaoperaatiossa työskentelyä voidaan todeta, että merkittäviä muutoksia 

ei ole tapahtunut edellä mainituissa tekijöissä. Tämä tutkimus toteutettiin YK:n mandaatin 

alaisessa UNIFIL-operaatiossa, joka jatkuu edelleen. Operaation alaisuudessa työskentelee 

edelleen suomalaisia rauhanturvaajia. Rauhanturvaajien keskimääräinen ikä ja taustatekijät 

ovat pysyneet samankaltaisina kuin 2000-luvun alussa. Myös rauhanturvaajien rekrytointi-

menettely ja koulutuksen laajuus sekä sisältö ovat pääpiirteissään säilyneet samankaltaisina. 

Puolustusvoimat arvioi ja kehittää toimintaansa systemaattisesti, mutta rauhanturvatoimin-

taan liittyviä toimintaprosesseja rekrytointiin, koulutukseen ja rauhanturvaajana työskente-

lyyn liittyen ei ole muutettu siten, että muutokset vaikuttaisivat tämän tutkimuksen tulosten 

luotettavuuteen tai nykytilanteeseen siirrettävyyteen. Suurin kehitys on tapahtunut sähköis-
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ten tiedotusmenetelmien ja internetin kehittymisen myötä 2000-luvun aikana. Lisäksi vähi-

tellen on alettu kiinnittää huomiota aiempaa paremmin myös rauhanturvaajien psykososiaa-

lisiin haasteisiin sekä rauhanturvaajana palvelemisen päättymiseen liittyviin palautekeskus-

teluihin (Holma 2011). Tämän tutkimuksen osalta edellä mainitut muutokset eivät vaikuta 

tutkimukseni tulosten luotettavuuteen. Tutkimukseni tuloksia voidaan siten hyödyntää prag-

maattisiin tarkoituksiin yksittäisen rauhanturvaajan halutessa lisätietoa rauhanturvaajien ko-

kemuksista rauhanturvatyöstä tai Puolustusvoimien rauhanturvatoiminnan tarkasteluun liit-

tyen. Pidin tärkeänä saada tietoa myös rauhanturvatyön haasteista, jotta tulevaisuuden rau-

hanturvatehtäviin pyrkimistä pohtivat henkilöt voisivat hyödyntää sitä hakeutumisratkaisu-

jensa tukena. Rauhanturvaajien kuvaamien koulutuksen tärkeiden sisältöalueiden sekä niistä 

muodostettujen kehittämisajatusten pohjalta voidaan tarkastella olemassa olevaa koulutus-

järjestelmää sekä tarvittaessa hyödyntää tutkimukseni tuloksia kehittämällä tulevaisuudessa 

yhä paremmin rauhanturvaajaksi lähteviä palveleva valmistava ja perehdyttävä koulutus-

polku. 
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11 POHDINTA 
 

YK:n perinteinen rooli rauhanturvatyölle oikeutuksen antavana tahona ja humanitaarisen 

avun tarjoajana on monimuotoistunut globaalien kriisien muuttaessa luonnettaan (Langholtz 

1998, 217–220). Konfliktien muutoksen myötä kriisinhallinta- ja rauhanturvatyöhön osallis-

tuvat valtiot joutuvat arvioimaan toimintakykyään kansainvälisten konfliktien ratkaise-

miseksi. Puolustusvoimien koulutuksen keskeisin kysymys on, miten rauhanajan toimin-

taympäristössä pystytään kouluttamaan mahdollisimman toimintakykyisiä yksilöitä ja suo-

rituskykyisiä sodan ajan joukkoja (Halonen 2007, 11, 22). Kriisinhallinta- ja rauhanturva-

operaatioiden johtaminen sekä niissä työskentely on yksi tapa pitää yllä valtion ja yksilöiden 

maanpuolustuskykyä. Voitaneen todeta, että rauhanturvaoperaatioiden onnistumisen edelly-

tys on riittävän osaava henkilöstö. Siten potentiaalisten rauhanturvaajien rekrytointi sekä 

rauhanturvatyössä selviytymisen takaava koulutusjärjestelmä nousevat merkittävään rooliin 

tarkasteltaessa rauhanturvaoperaatioiden vaikuttavuutta ja onnistumista. Tutkimukseni lo-

puksi tarkastelen rauhanturvaajien rekrytointiin ja koulutusjärjestelmään liittyviä näkökul-

mia tämän tutkimuksen tulosten valossa. Lisäksi nostan esiin jatkotutkimuksen aiheita, joi-

hin toivoisin kiinnitettävän huomiota rauhanturvatyötä tutkittaessa. Tutkimukseni tavoit-

teena oli nostaa esiin rauhanturvaajien ääni ja hyödyntää  heidän kokemusasiantuntijuuttaan 

tarkasteltaessa rauhanturvatoimintaan liittyviä prosesseja. Tutkimukseni tulokset osoittavat, 

että rauhanturvatyötä tehneiden kokemuksia kuunnellen ja palautetietoa hyödyntäen on 

mahdollista kehittää nykyistä rekrytointi- ja koulutusjärjestelmää entistä paremmin tulevai-

suuden rauhanturvaajia palvelevaksi.  

 

11.1 Näkökulmia rauhanturvaajien rekrytoinnin ja koulutuksen kehittä-
miseksi 
 

Suomen aktiivinen osallistuminen rauhanturvatoimintaan perustui pitkään maamme puolu-

eettomaan asemaan. Kylmän sodan päättymisen jälkeen kriisien luonne on muuttunut, mikä 

on edellyttänyt myös Suomen valtiolta uudenlaista kriisinhallintapolitiikkaa sekä lainsää-

dännön ja sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimusten tarkistamista. (Haa-

visto ym. 2009, 227.)  Suomalaisten rauhanturvajoukkojen henkilöstön toimintakyky on aina 

rakentunut ammattisotilaiden sotilaallisesta erityisosaamisesta sekä siviilihenkilöstön am-

mattitaidosta ja motivaatiosta työskennellä vapaaehtoisesti rauhanturvatehtävässä. Ammat-
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tisotilaiden määrä on yleisesti ottaen ollut noin 10–20 % rauhanturvajoukon kokonaisvah-

vuudesta. Rauhanturvajoukoille määriteltyjen toimintatavoitteiden vuoksi siviilihenkilöstön 

ammattiosaamisen tarve on mahdollistanut eri alojen reserviläisten laajan osallistumisen 

rauhanturva- ja kriisinhallintatehtäviin. (Haavisto ym. 2009, 228.) Rauhanturvaoperaatioissa 

saadun asiantuntijuuden voidaan katsoa palvelevan Suomen valtiota kansalaisten maanpuo-

lustusosaamisen ja kriisinhallintavalmiuksien kehittymisenä. Siten rauhanturvatyössä han-

kitulla osaamisella on merkitystä varauduttaessa valtiollisiin konflikteihin tai turvallisuus-

uhkiin.  

 

Rauhanturvaoperaatiot sijoittuvat vaativiin konfliktiolosuhteisiin. Rauhanturvaorganisaatiot 

ovat armeijan tavoin autoritaarisia organisaatioita, joissa edellytetään tottelevaisuutta ja so-

peutumista annettuihin määräyksiin. Rauhanturvaoperaation toiminta- ja työskentelytapoi-

hin sekä sääntöihin sopeutuminen sekä esimiehen kunnioittaminen ja totteleminen ovat kes-

keisiä taitoja hierarkkisessa ja käskyvaltaisessa organisaatiossa. Armeijan tavoin rauhantur-

vaoperaatioissa jokaisella rauhanturvaajalla on oma tehtävänsä osana kokonaisuutta, joka on 

hoidettava tehtäväkohtaisesti määritetyllä tavalla. Yksilöiden tulisi sopeutua noudattamaan 

sääntöjä ja määräyksiä sekä ottamaan huomioon ratkaisuissaan myös rauhanturvaajakolle-

gat. Sopeutuminen edeltävänkaltaisiin vaatimuksiin voi olla joillekin henkilöille vaikeaa, 

mikä saattaa näkyä palveluksen keskeyttämisenä, samoin kuin asepalvelututkimuksessa on 

osoitettu. (Ks. Määttä 2007, 108; Sahi & Korpela 2002.) Jotta turhilta hakemuksilta, rekry-

toinnilta sekä pettymyksiltä rauhanturvatyöhön liittyen vältyttäisiin, on syytä kiinnittää huo-

miota potentiaalisten rauhanturvaajien mahdollisuuteen saada tietoa olemassa olevista rau-

hanturvatehtävistä. Sähköisten viestintävälineiden kehityttyä viime vuosikymmeninä tiedon 

saamisen mahdollisuudet ovat parantuneet huomattavasti. Tietoisuuden lisääminen rauhan-

turvatyöstä ja sen haasteista antaa mahdollisuuden pohtia kriittisemmin rauhanturvatyön 

edellyttämiä henkilökohtaisia valmiuksia.  

 

Puolustusvoimien käyttämä jatkuvan haun rekrytointimenettely on ajatuksia herättävä. Tar-

kasteltaessa rekrytointiprosessia ja rekrytoitavien intressejä on huomioitava, että pelkästään 

tämän tutkimuksen informanttien elämäkerroista muodostetut tyyppitarinat osoittivat rau-

hanturvaajien kuvaavan rauhanturvatehtävään hakeutumisen syiden olevan yksilöllisiä ja si-

doksissa henkilöiden elämäntilanteeseen. Rauhanturvaajien elämänkulut sekä rauhanturvaa-

jaksi hakeutumista kuvaavat perustelut oli luokiteltavissa Sankariuden, Oikean ajoituksen 

sekä Taloudellisten kannustimien tyyppitarinoiksi, jotka avaavat kukin oman näkökulmansa 
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rauhanturvatyön kiinnostavuuteen sekä rauhanturvaajaksi hakeutumiseen. Sankariuden 

tyyppitarina muodostui rauhanturvaajaksi hakeutumista kuvaavista perusteluista, jotka liit-

tyivät rauhanturvatyön kiehtovuuteen, auttamisen haluun ja maskuliinisiin ilmiöihin. Oikean 

ajoituksen tyyppitarinaa kuvasivat rauhanturvatyön sijoittuminen sopivaan elämänvaihee-

seen, irtiotto uuvuttavasta työ- ja/tai perhetilanteesta sekä tulevaisuus-orientoituneisuus. Ta-

loudellisten kannustimien tyyppitarina rakentui taloudellisten ilmiöiden ympärille: rauhan-

turvatyölle asetettiin erityisesti tavoite parantaa henkilökohtaista tai perheen taloudellista ti-

lannetta hyödyntämällä ulkomaanpalveluksen mahdollistamaa palkka- ja verovapaisiin 

etuuksiin perustuvaa taloudellisen pääoman hankkimista. Tutkimukseni tarkoituksena ei 

varsinaisesti ollut tutkia rekrytointimenettelyä, mutta informanttien kerrontaa kuultuani pi-

dän eettisesti merkittävänä seikkana, että tuon rauhanturvaajien esiin nostamia kehittämis-

kohteita julkiseen tietoisuuteen. Siten esitän kysymyksenä, voisiko operaatio- ja tehtäväkoh-

taisella rekrytoinnilla tavoittaa entistä ammattitaitoisempia ja soveltuvampia hakijoita. Li-

säksi nostan esiin kysymyksen, olisiko jokaiselle rauhanturvaajalle tarjottava mahdollisuus 

osallistua koulutukseen ennen konfliktialueelle siirtymistä. Tutkimukseni informanteista osa 

sai kutsun rauhanturvatehtävään hyvin lähellä varsinaista palvelukseen astumista, jolloin 

mahdollisuus valmistautua rauhanturvaajaksi lähtöön jäi vähäiseksi.  Osa rauhanturvaajista 

jää myös kokonaan ilman koulutusta rekrytointitiedon tullessa suomalaisen rotaation vaih-

toaikataulun lähituntumassa. Rauhanturvakoulutuksen puuttuminen koskee vähäistä osaa 

rauhanturvaajia, mutta koulutuksen puuttumaan jääminen asettaa rauhanturvaajan tilantee-

seen, joka edellyttää erityistä huomioimista rauhanturvaoperaation alussa. 

 

Rekrytointiprosessin ja Suomessa tapahtuvan rauhanturvaoperaatioon valmistavan koulu-

tuksen jälkeen rauhanturvaajat siirtyvät konfliktialueelle. Rauhanturvaorganisaatiossa työs-

kentely edellyttää uusilta rauhanturvaajilta sopeutumista. Autoritaarisiin organisaatioihin 

sopeutumisella on kääntöpuolensa. Sopeutuminen jonkun toisen valmiiksi ajattelemaan toi-

mintaan voi aiheuttaa passivoitumista. Väärälä (1995) käyttää tutkimuksessaan ilmiöstä kä-

sitettä mukautumiskvalifikaatio. Kun organisaatio oppii toimimaan autoritaarisen toiminta-

kulttuurin mukaisesti, ongelmaksi voi nousta heikentynyt kyky ottaa vastaan uusia ideoita 

ja kehittämisajatuksia. Työntekijöiden oma-aloitteisuutta saatetaan jopa vieroksua. Sekä 

asepalvelusta suorittavilla että rauhanturvaajilla on vapauksia vain tiettyjen, määriteltyjen 

rajojen puitteissa. Kriisinhallintaorganisaatioiden toiminnassa osa rajoituksista perustuu yk-

silöiden vaarallisen työskentely-ympäristön asettamiin vaatimuksiin. Rauhanturvatyön voi-

daan katsoa olevan luovuutta ja ongelmaratkaisutaitoja edellyttävää, jolloin organisaation 
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olisi hyvä tiedostaa autoritaarisuuden passivoiva luonne ja pyrkiä rohkaisemaan henkilöstö-

ään tuomaan esiin kehittämisajatuksiaan. Konfliktiolosuhteissa kehittämisajatuksia ei kui-

tenkaan voida spontaanisti lähteä kokeilemaan, vaan ne vaativat perusteellista pohdintaa en-

nen toimintatapojen muutosta. (Ks. Määttä 2007, 108.) Siten erilaisten aktiivisten toimin-

nanarviointi- sekä palautteenkeräysprosessien kehittäminen saattaisi palvella sekä rauhan-

turvaajien kykyä reflektoida työskentelyolosuhteitaan ja -valmiuksiaan että koko rauhantur-

vaoperaatiota. 

 

Tarkastellessani rauhanturvaajien kuvauksia merkitykselliseksi sekä haasteelliseksi koke-

mistaan asioista oli havaittavissa, että rauhanturvatyölle annetut merkitykset ovat sidoksissa 

elettyyn elämään sekä yksilön rauhanturvatyölle asettamiin tavoitteisiin (ks. Isosomppi & 

Leskinen 2011, 14–17, 21–22, 52–53; Johansson & Larsson 2008). Rauhanturvatyön mer-

kitykset liittyivät kriisinhallintaosaajaksi kasvamiseen, merkittävänä pidettyyn työkoke-

mukseen, altruistisiin merkityksiin, rauhanturvatyön aikana tapahtuneeseen elämänsuunnan 

selkiytymiseen sekä rauhanturvatyön mahdollistamaan seikkailuun arvostetussa työssä. 

Rauhanturvaoperaatioiden onnistumisen kannalta olisi luonnollisesti toivottavaa, että jokai-

nen rauhanturvaaja kokisi työnsä merkityksellisenä. Jotta yksilöiden rauhanturvatyölle aset-

tamat tavoitteet eivät olisi epärealistisia ja tuleville rauhanturvaajille muodostuisi mahdolli-

simman realistinen käsitys rauhanturvatyöstä, nostan keskusteluun tutkimukseni rauhantur-

vaajien esiin nostaman toiveen rauhanturvatehtävässä palvelevien henkilöiden laajamittai-

semmasta käytöstä rauhanturvaoperaatioon valmistavassa koulutuksessa. Lisäksi on todet-

tava, että julkisessa keskustelussa rauhanturvaajien ääni ja kokemukset rauhanturvaajana 

työskentelystä jäävät hyvin vähälle huomiolle.  

 

Tutkimukseni tulokset osoittavat rauhanturvatyöhön liittyvän monia positiivisia ja merki-

tykselliseksi koettuja ilmiöitä. Vastaavasti tulokset osoittavat rauhanturvaajien kohtaavan 

työssään lukuisia haasteita, jotka liittyvät niin sanottuihin vääriin lähtösyihin, sodanomai-

sessa toimintaympäristössä työskentelyn vaatimuksiin, rauhanturvaajan kompetensseihin, 

eroihin toimintakulttuurissa, kulttuuristen tapojen osaamattomuuteen sekä konfliktialueella 

elämiseen sopeutumiseen. Edellä kuvatut haasteet liittyvät kiinteästi rauhanturvaajien rek-

rytointiin ja koulutuksen sisältöalueisiin. Rauhanturvatyöhön sopeutumista saattaisi helpot-

taa mahdollisimman laajan ennakkotiedon saaminen rauhanturvaoperaatioiden luonteesta 

sekä kustakin avoinna olevasta rauhanturvatehtävästä. Rauhanturvaajien kuvaamien työhön 
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liittyvien haasteiden osalta rekrytoinnin kehittämiseen näyttäisi liittyvän niin sanottujen vää-

rien lähtösyiden perusteella rauhanturvaajaksi pyrkivien henkilöiden identifioiminen. Li-

säksi rauhanturvaajilta edellytetään tiettyjä kompetensseja sekä kykyä sopeutua konflikti-

alueella elämiseen. Sen sijaan tutkimukseni tuloksissa esiin nousseet rauhanturvatyön haas-

teet liittyvät vahvasti rauhanturvaajana työskentelyyn valmistavan ja perehdyttävän sekä sitä 

ylläpitävän koulutuksen kehittämiseen. Rauhanturvaajat kuvasivat kohtaamiensa haasteiden 

kautta rauhanturvakoulutuksen tärkeiksi sisältöalueiksi hakeutumismotivaation selvittämi-

sen rauhanturvaajien valmistavan- ja peruskoulutuksen aikana, sodanomaisessa- ja moni-

kulttuurisessa ympäristössä työskentelyn valmiuksien kehittämisen sekä rauhanturvaajalta 

edellytettävän asiantuntijuuden vahvistamisen. Lisäksi rauhanturvaajat toivoivat kiinnitettä-

vän entistä enemmän huomiota rauhanturvaoperaatioiden johtamisen kehittämiseen, kon-

fliktin luonteeseen perehdyttämiseen ja rauhanturvaajien stressinhallintavalmiuksiin.  

 

Konfliktialueella työskentely on vaativaa ja edellyttää rauhanturvaajan toimivilta erityisiä 

valmiuksia kohdata yhteisöllisyyden vaatimus. Intensiivinen yhdessä oleminen on sotilasor-

ganisaatioille tyypillinen ominaisuus. Rauhanturvaajana työskentely on armeijan tavoin hy-

vin institutionaalista elämää, jonka aikana on lähes pakko tulla toimeen rauhanturvaajakol-

legoiden ja esimiesten kanssa. (Ks. Lähdesmäki 1993, 2–3; Määttä 2007, 108.) Toimialu-

eelle saapumisen jälkeisen perehdytyskoulutuksen ja valmiuksia ylläpitävän koulutuksen 

tärkeäksi sisältöalueeksi rauhanturvaajat määrittelivät henkilökohtaisen rauhanturvatehtä-

vän haltuunoton ja osaamisen kehittämisen. Haaviston ym. (2009, 231) mukaan rauhantur-

vaoperaation uutta henkilöstöä pidetään valmiina toimimaan operatiivisissa tehtävissä noin 

kahden viikon kuluttua rauhanturvaoperaatiossa työskentelyn aloittamisesta. Tutkimukseni 

informantit kuvasivat kuitenkin tarvetta vahvistaa henkilökohtaiseen rauhanturvatehtävään 

liittyvää osaamista mahdollisimman nopeasti konfliktialueelle tulon jälkeen. Rauhanturva-

operaatiossa työskentelyyn perehdyttämistä ja toimialueen tuntemusta pidettiin erittäin tär-

keinä ja turvallisuudentunteeseen vaikuttavina asioina. Vieraassa maastossa liikkumista pi-

dettiin myös turvallisuusriskinä. Lisäksi uuteen työ- ja sosiaaliseen yhteisöön sopeutumisen 

merkitystä pidettiin tärkeänä. (Ks. Lähdesmäki 1993, 2–3; Väärälä 1995; 46–47; Määttä 

2007, 108–109.)   

 

Kriisinhallinnassa toteutuu oppimisprosesseja, jotka ovat usein myönteisiä ja informaalisia, 

oivaltavia. Kriisinhallintatehtävissä oppimisella on olennainen merkitys, mikäli halutaan ke-

hittää organisaatiotason toimintoja inhimillisen turvallisuuden edistämiseksi. Anttila (2012, 
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101, 184–186) tarkastelee oppimisen tasoja suhteessa kriisinhallintaorganisaation ja kriisin-

hallintahenkilöstön peruskompetensseihin kriisinhallintaorganisaation toiminnan kehittä-

miseksi sekä erilaisten oppimisen tapojen hyödyntämiseksi. Näkökulmat eivät ole toisiaan 

poissulkevia, ja oman tutkimukseni tulokset voidaan sisällyttää Anttilan (emt.) luomaan teo-

reettiseen viitekehykseen kriisinhallinnan oppimisen prosesseista sekä kriisinhallintaorgani-

saatiolta edellytettävistä valmiuksista ja kehittämistavoitteista. Siinä missä tämä tutkimus 

tavoittelee rauhanturvaajilta saatavan palautetiedon hyödyntämisen esiin nostamista yhtenä 

mahdollisuutena kehittää yhä paremmin rauhanturvaajia palveleva koulutusjärjestelmä, Ant-

tila (2012, 184–186) rakentaa tuolle järjestelmälle organisatoriset raamit sekä oppimisen ta-

poja avaavan viitekehyksen, joihin rauhanturvaajien tärkeäksi kuvaamat koulutusteemat on 

mahdollista yhdistää. Kriisinhallintaorganisaatioilla on olemassa monenlaisia edellytyksiä 

toimintansa kehittämiseksi. Kriisinhallintatyötä tekevät henkilöt tarvitsevat palautetta työs-

tään läpi työsuhteensa. Lisäksi kriisinhallintatyöstä palaavalle tulisi aina järjestää deb-

riefing-tyyppinen kotiinpaluukeskustelu. Siten kriisinhallinnan palautejärjestelmiä tulisi jat-

kossa kehittää sekä organisatorisella- että yksilötasolla. (Anttila 2012, 179–189.) 

 

Lopuksi totean, että tälle tutkimusmatkalle lähtiessäni en olisi voinut aavistaa, miten paljon 

tutkimukseni informantit tuottavat uutta tietoa rauhanturvaajaksi hakeutumisesta ja rauhan-

turvaajana työskentelystä. Tutkimukseni avaa uusia näkökulmia suomalaisten rauhanturvaa-

jien rauhanturvatyöhön lähtemisen perusteluista sekä rauhanturvatyölle annetuista merki-

tyksistä. Tutkimus osoittaa rauhanturvaajien kohtaavan monia haasteita pyrkiessään toimi-

maan rauhanturvaoperaation tavoitteiden mukaisesti. Uskon, että haasteelliseksi koettuja 

asioita on mahdollista vähentää tulevien rauhanturvaajien arjesta käsittelemällä niitä rauhan-

turvakoulutuksessa tämän tutkimuksen informanttien esittämällä tavalla. Tutkimukseni tu-

lokset painottavatkin rauhanturvaajien rekrytointiprosessin ja koulutuksen sisältöalueiden 

kehittämistä rauhanturvaajilta saadun kokemustiedon mukaisesti.  

 

11.2 Jatkotutkimuksen aiheet   
 

Tutkimukseni aineistosta esiin nousseet jatkotutkimustarpeet liittyvät rauhanturvaajaksi ha-

keutumisen syihin ja niiden mahdolliseen vaikutukseen rauhanturvatyöstä selviytymiseen, 

rauhanturvaajien rekrytointiprosessien vertailuun, rauhanturvaajien koulutusjärjestelmän 
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laadulliseen tarkasteluun, kotiutumisen jälkeisen siviilielämään paluun onnistumisen seu-

rantaan sekä rauhanturvavuodesta hankitun osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämismah-

dollisuuksiin siviilitehtävissä. Tutkimuksessani en tutkinut rauhanturvaoperaatioiden johta-

mista, mutta ilmiötä olisi erittäin tärkeä tutkia tulevaisuudessa osaamisen johtamisen ja ope-

raatioiden vaikuttavuuden näkökulmasta vastaavalla tavoin kuin Puolustusvoimien johta-

misjärjestelmiä tutkitaan (ks. Nissinen 2001, 2004 & 2007).  Rauhanturvaajaksi hakeutu-

mista tarkastellessani huomasin hakeutumista perusteltavan monin eri tavoin. Mielenkiin-

toista olisi tietää, onko hakeutumissyillä vaikutusta rauhanturvatehtävästä suoriutumisen 

laatuun. Tämän tutkimuksen tulokset nostivat esiin ilmiön, joka on nimetty vääriksi läh-

tösyiksi. Ilmiö näyttäytyi yhtenä rauhanturvatyön haasteena. Rauhanturvaajien rekrytointi-

prosessilla on pitkä historia. Suomi on saanut myös kansainvälistä tunnustusta rauhanturva-

toimintansa laadusta. Rekrytointiprosessin täytyy siten olla suhteellisen onnistunut. Rauhan-

turvaoperaatioiden monimuotoistuessa on syytä pohtia, riittääkö jatkuva haku vai voisiko 

mahdollisimman spesifi, operaatiokohtaisesti ja ajallisesti rajattu hakumenettely tuottaa 

enemmän potentiaalisia hakijoita.  

 

Rauhanturvaajien koulutusjärjestelmä rakentuu kotimaassa tapahtuvasta valmentavasta 

ja/tai peruskoulutuksesta sekä rauhanturvaoperaatioalueella tapahtuvasta tehtävään pereh-

dyttävästä sekä valmiuksia ylläpitävästä koulutuksesta (Haavisto ym. 2009, 230–231; Puo-

lustusvoimat 2015). Koulutuksen laajuus vaihtelee jonkin verran rauhanturvatehtävän luon-

teen mukaisesti. Tyypillinen kahdesta viiteen viikkoa kestävä koulutus ennen rauhanturvaa-

jaksi lähtemistä on lyhyt verrattaessa sitä mihin tahansa ammattiin valmistavaan koulutuk-

seen. Voitaneen esittää kysymys, tarjoaako koulutus riittävät valmiudet rauhanturvatehtä-

västä selviytymiseksi ja olisiko laajemmalla koulutuksella mahdollisuus parantaa rauhantur-

vaoperaatioiden vaikuttavuuteen. Koulutuksen jatkuminen perehdyttävänä ja ylläpitävänä 

koulutuksena on tärkeä tekijä rauhanturvatehtävän haltuun ottamiseksi. Lisäksi on tärkeää 

huomioida ne rauhanturvaajat, jotka vaihtavat tehtäväänsä rauhanturvaajana työskentelyn 

aikana joko ylenemisen tai muun syyn vuoksi. Uuden tehtävän haltuun ottaminen palvelus-

vuoden aikana edellyttää myös perehdyttämistä. Yhtenä jatkotutkimuksen aiheena esitän 

rauhanturvaajien koulutusmallien vertailua kansainvälisellä tasolla.  

 

Vaikka rauhanturvavuosi sujuisi ongelmitta ja palveluksen päättyminen ilman vaikeuksia, 

jokainen rauhanturvaaja joutuu sopeutumaan kotimaan arkeen palattuaan ulkomaantehtä-
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västä. Paluu voidaan kokea mahdollisuutena normaaliarkeen ilman rajoituksia tai esimer-

kiksi helpotuksena rauhanturvatyössä syntyneeseen stressitilanteeseen. Rauhanturvatyön 

päätyttyä entiset rauhanturvaajat joutuvat etsimään paikkansa siviilielämässä uudelleen. Pal-

veluksen aikana sosiaaliset suhteet ovat saattaneet muuttua, samoin suhde elämänkumppa-

niin. Rauhanturvaaja voi kokea vieraantuneisuutta siviilielämästä sekä tuntea, että rauhan-

turvatyötä ei arvosteta tai ymmärretä. (Haavisto ym. 2009, 233.) Rauhanturvaajana työsken-

telyn jälkeen ilmenee tavallisesti jonkintasoisia jälkioireita, joita ovat esimerkiksi nukahta-

mishäiriöt, rauhattomuus, ahdistuneisuus, ylivireys ja ärtyneisyys. Edellä mainittujen oirei-

den esiintyminen paluusopeutumisvaiheen aikana on normaalia. Niiden esiintymistä voidaan 

pyrkiä ehkäisemään niin sanotulla kotiuttamisohjelmalla, joka suomalaisissa rauhanturva-

joukoissa on ollut melko suppea. (Haavisto ym. 2009, 233.) Tämän tutkimuksen informant-

tien palvelusaikana tyypillinen sopeutumiseen valmistava toiminta toteutettiin toimialueella 

ennen kotiutumista. Vuonna 2008 Puolustusvoimien pääesikunta antoi kuitenkin ohjeen psy-

kososiaalisen tuen järjestämisestä kriisinhallintaoperaatioissa. Tuen määrään ja laatuun kiin-

nitetään siten yhä enemmän huomiota, ja kotiutuvalle henkilöstölle järjestetään mahdolli-

suus käsitellä palvelusajan kokemuksia sekä paluuta siviilielämään myös kotiuduttuaan Suo-

meen. (Holma 2011; Haavisto ym. 2009, 233–234; Anttila 2012, 85.) Viimeisenä jatkotut-

kimusaiheena esitän huomion kiinnittämistä rauhanturvaajaksi lähtevien psyykkiseen tilan-

teeseen soveltuvuusarviointien avulla. Yhtä tärkeä psykososiaalisen jatkotutkimuksen kohde 

olisi rauhanturvatehtävästä paluuseen liittyvän systemaattisen seurantamallin rakentaminen. 

Jokainen rauhanturvaaja ansaitsee riittävän tuen rauhanturvatehtävässään sekä kotimaan si-

viiliolosuhteisiin paluusta selviytymiseksi.  
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LIITTEET 
 
Liite 1. Rauhanturvaajien koulutuksen pääsisältökohdat (Haavisto ym. 2009, 231;  

Puolustusvoimat, 2013; 2015) 

Rauhanturvaajien peruskoulutuksen pääaiheet Yksityiskohtaiset koulutusaiheet 

- ase- ja ampumakoulutus - asekäsittely (henkilökohtaiset ja ryhmäaseet) 

- yleissotilaallinen koulutus - kriisinhallintajoukon operatiivinen tilanne 

- kriisinhallintajoukon kokoonpano ja tehtävä 

- kriisinhallintahenkilöstön asema 

- oikeudenhoito- ja turvallisuusasiat 

- palvelussuhteen ehdot ja palkkaus 

- sodan oikeussäännöt 

- voimankäyttökoulutus - rauhanturvaajan voimankäyttösäännöt 

- taistelukoulutus - konfliktitilanteessa toimiminen 

- taisteluvalmiudet ja toimintatavat 

- Counter IED -toiminta ja räjähdetietoisuus - miinaturvallisuus 

- tilapäisräjähteiden torjunta ja vastatoimet 

- lääkintäkoulutus - terveydestä huolehtiminen 

- terveydenhoito, huolto, ensiapu ja lääkintä 

- sukupuoliasiat 

- toimialakoulutus - oma toimiala ja henkilökohtainen tehtävä 

- eläminen toimialueella, kulttuuri- ja uskontotietous 

- toimialueen historia ja tilanne 

- suhtautuminen paikallisväestöön 

- yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa 

- vartiokoulutus - tarkastusasema, ajoneuvotarkastusasema 

- kartta ja GPS 

- viestikoulutus - partiointi, vartiointi, viestitoiminta 

- tehtäväkohtainen erikoiskoulutus - tehtävän vaatima perehdytys 
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Liite 2. Tutkimuslupa 
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Liite 3. Kirje kohderyhmälle 
 

Hyvä rauhanturvaaja,  

 

Puolustusministeriön rauhanturvaamistoiminnan vastuualue (RTTVA) on myöntänyt mi-

nulle tutkimusluvan kasvatustieteen tohtorin -tutkintoon liittyvää väitöskirjatutkimusta var-

ten. Olen kasvatustieteellisen taustan omaava puolueeton siviilitutkija, joten en ole työsuh-

teessa Puolustusvoimiin. Mielenkiintoni kohteena ovat suomalaisten rauhanturvaajien elä-

mäkerrat sekä rauhanturvatehtäviin hakeutuminen. Lisäksi olen kiinnostunut rauhanturva-

työhön liittyvistä kokemuksista. Tutkimukseni tavoitteena on rauhanturvatyöstä saatujen ko-

kemusten kartoittaminen ja rauhanturvaamistoiminnan kehittäminen rauhanturvaajilta saa-

dun informaation avulla. Tutkimukseni tarkoituksena on muodostaa kuva rauhanturvaajista 

yksilöinä sekä tarkastella heidän kokemuksiaan rauhanturvaajana työskentelystä. 

 

Rauhanturvatyötä ja rauhanturvaajia koskevaa tutkimustietoa on saatavissa hyvin vähän. 

Kysyisinkin Sinulta, hyvä rauhanturvaaja, haluaisitko osallistua tutkimukseeni haas-

tateltavan roolissa? Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivoisin, että 

UNIFIL -operaatiossa työskentelevistä rauhanturvaajista noin 30 henkilöä kiinnostuisi haas-

tateltavaksi tulemisesta. Haastateltavat voivat olla eri henkilöstöryhmien edustajia. Tulen 

tekemään Libanonin Suomen pataljoonan alueella kaksi haastattelua, joista ensimmäinen 

ajoittuu joulukuun 1999 - tammikuun 2000 vaihteeseen. Toinen haastatte-luista tehdään hei-

näkuussa 2000. Haastattelut tulevat kestämään noin 1 – 1,5 tuntia ja toiveenani olisi, että 

jokainen haastateltava osallistuisi kumpaankiin haastatteluun.  Tutkimustani varten tarvitsen 

jokaisen haastateltavan henkilötiedot, mutta haastateltavien henkilöllisyys ei näy tutkimuk-

seni aineistossa. Tutkimuksen haastatteluaineistoa  tullaan käsittelemään anonyymisti. Käy-

tän tutkimusaineistoa väitöskirjani tekemiseen ja säilytän haastattelumateriaalini pysyvästi 

tietoturvallisesti suojatussa tilassa.  

 

Kiinnostuitko osallistumisesta?  

Lisätietoja saat UNIFIL -operaation henkilöstöpäälliköltä tai allekirjoittaneelta  

yhteistyöterveisin Kati Kivelä 

(yhteystiedot nähtävissä erillisessä lomakkeessa) 
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Liite 4. Taustatietoja koskeva yhteenvetotaulukko 
 

Taustatieto Rauhanturvaajien määrä 

(N 30) 

Koulutustaso 

(korkein tutkintotaso) 

peruskoulu                            1 

oppisopimuskoulutus            2 

II asteen tutkinto                   9 

opistotaso                              1 

ammattikorkeakoulututkinto 13 

teknikko                                 2 

yliopisto-opiskelija                2 

yliopistotutkinto                    0 

Ammatti ylempi toimihenkilö              1  

toimihenkilö                          8 

työntekijä                              17 

yrittäjä                                   1 

opiskelija                               3 

Perhesuhteet 

(eronnut hlö voi näkyä myös ny-

kyisin seurustelevana hlönä) 

eronnut                                   2 

avioliitossa                             5 

avoliitossa / kihloissa             12 

seurustelee                             4 

ei seurustele                           8    

Lapsia omia lapsia:                           4 henkilöllä

Aiempi työskentely rauhan-

turvaajana 

ei rauhanturvakokemusta      27 

ollut kerran aiemmin             2 

ollut 2 kertaa aiemmin          0 

ollut 3 kertaa aiemmin          0 

ollut 4 kertaa aiemmin          1 
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Liite 5. Elämäkerta- ja teemahaastatteluiden aihealueet 
 

Haastattelukierros I: Narratiivinen elämäkertahaastattelu 

 

Esitiedot 

1. Tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteen ja haastattelumenetelmän läpikäyminen 

2. Rauhanturvaajan henkilötietolomakkeen läpikäyminen sekä tutkimukseen osallistu-

miseen liittyvä allekirjoitus  

 

Varsinaiset kysymykset:  

 

1. Voisitko kertoa vapaamuotoisesti oman elämäntarinasi? 

 

Mikäli haastateltavalle on ongelmallista tuottaa itse vapaamuotoinen elämäntarina, haasta-

teltavaa pyydetään kuvailemaan: lapsuutta, lapsuuden perhettä, nuoruutta ja aikuisuutta ny-

kyhetkeen saakka.  Lisäksi pyydetään kertomaan harrastuksista, koulunkäynnistä, opiskelu-

valinnoista ja ammatinvalintaan liittyvistä ratkaisuista sekä haastateltavan kokemuksista 

työnhakuun ja työpaikan saamiseen liittyen sekä taloudellisesta tilanteesta.  

 

2. Temaattiset kysymykset elämäkertaosion jälkeen: 

 

- Kertoisitko armeija-ajastasi (viihtyminen-viihtymättömyys, palveluksen kesto, pal-

veluslaji, sosiaaliset suhteet)? 

- Kuvaile tilannetta, jolloin voisit sanoa kuulleesi rauhanturvaajana työskentelystä? 

- Kertoisitko, mitkä asiat saivat sinut hakeutumaan rauhanturvaajaksi? 

- Kuvailisitko rauhanturvaajaksi hakeutumisen prosessia siihen saakka, kun sait tie-

don, että olet tullut valituksi? 

- Kertoisitko elämäntilanteestasi hakeutumisvaiheessa? 

- Millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä? 

- Miten kuvailisit itseäsi ihmisenä? 

- Kuvailisitko sinulle tärkeimpiä ihmissuhteista? 

- Kuvailisitko, miten sinulle läheiset ihmiset suhtautuivat hakeutumiseen ja lähtöön?  

- Kertoisitko kokemuksiasi rauhanturvaajien koulutuksesta Suomessa ennen alueelle 

lähtöä? Voit esittää myös kehittämisajatuksia koulutukseen liittyen.  
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- Millaisia ennakkokäsityksiä sinulla oli rauhanturvaajana työskentelystä? 

- Kertoisitko, vastasivatko ennakkokäsityksesi ensikokemuksia työskentelystä rau-

hanturva-alueella? 

- Kuvailisitko palvelustehtävääsi? Oliko se sinulle mieluinen? 

- Kertoisitko, miltä rauhanturvaajana työskentely tuntuu nyt noin 2 kuukauden jäl-

keen? 

- Oletko huomannut, onko jokin sinussa muuttunut? 

- Kertoisitko, miltä alueelliset olosuhteet ja paikallisen väestön kohtaaminen tuntuvat? 

- Miten kuvailisit rauhanturvaamisen arkea? 

- Miten vietät vapaa-aikaasi? 

- Kuvailisitko rauhanturvaajana työskentelyn positiivisia puolia? Entä negatiivisia asi-

oita? 

- Onko jotain muuta, jota haluaisit kertoa rauhanturvaamisesta ja mahdollisesti siihen 

liittyvistä haasteista? 

 

 

Haastattelukierros 2:  

 

1. Ensimmäisen haastattelukierroksen elämäkertojen yhteenvedon läpikäynti ja oikeel-

lisuuden tarkistaminen: mahdolliset korjattavat tai lisättävät asiat. 

2. Kertoisitko, mitä sinulle kuuluu nyt? 

3. Siitä, kun viimeksi näimme, on noin puoli vuotta aikaa. Tuolloin olit ollut rauhan-

turvaajana noin 2 kuukautta. Nyt palvelusajan loppumiseen on noin 3 kuukautta ai-

kaa. Kertoisitko omin sanoin, mitä tässä puolen vuoden aikana on tapahtunut? 

4. Miten olet viihtynyt? 

5. Millaisia arjen haasteita rauhanturvaamiseen liittyy? 

6. Onko palvelustehtävässäsi tapahtunut muutoksia? Jos on niin millaisia? Kertoisitko, 

millainen merkitys niillä on sinulle? 

7. Miten kuvailisit nykyisellä kokemuksellasi rauhanturvaamista työnä? 

8. Mitkä ovat työn positiiviset puolet? 

9. Liittyykö rauhanturvaamiseen ja sen arkeen jotain negatiivista tai vaikeasti kohdat-

tavia asioita? 

10. Miten rauhanturvaajana työskentely on vastannut odotuksiasi? 

11.  Kuvailisitko, mitä rauhanturvaaminen merkitsee sinulle nyt? 
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12. Onko rauhanturvaajana työskentely vaikuttanut arvoihisi tai asenteisiisi jotain koh-

taan? Entä näetkö muutoksia itsessäsi? 

13. Miten kuvailisit selviytymistäsi rauhanturvaajana (palvelustehtävässäsi /tehtävis-

säsi)? 

14. Miten kuvailisit hyvää rauhanturvaajaa? 

15. Entä millainen on onnistunut rauhanturvaoperaatio? 

16. Miten kuvailisit tilanteita, joissa olet kohdannut paikallista väestöä?  

17. Millainen ilmapiiri rauhanturvayhteisössä on? Suomen pataljoona vs muut. Oma ase-

mapaikka vs. muut asemat.  

18. Millaisena pidät asemapaikkasi sosiaalista yhteisöä, johon kuulut? 

19. Oletko sopeutunut porukkaan hyvin? Jos olet, niin osaatko kertoa, mistä se johtuu. / 

Jos et, niin osaisitko arvioida, mistä asia johtuu. 

20. Millaisia lomia olet viettänyt? Kuvailisitko niitä? 

21. Millainen tilanne sinulla on Suomessa sosiaalisten suhteiden osalta?  

a. Perhe, ystävyyssuhteet, seurustelu. 

b. Miten puolisosi on suhtautunut rauhanturvavuoteen? 

c. Miten kuvailisit puolisoasi? 

d. Millaisia yhteisiä suunnitelmia sinulla on puolisosi kanssa? 

e. Miten lapsi/set ovat suhtautuneet poissaoloosi? 

f. Miten kuvailisit sinun ja lapsesi / lastesi suhdetta? 

g. Mitkä ovat suurimmat haasteet suhteessa puolisoon ja lapsiin? 

 

22. Kertoisitko, millainen työtilanne sinulla on, kun palaat Suomeen? 

23. Mikä saa sinut jaksamaan? 

24. Miten vietät vapaa-aikaasi? 

25. Millaisia toiveita sinulla on loppupalvelusaikaa kohtaan? 

26. Kuvailisitko, mitkä ovat tärkeimpiä rauhanturvavuodesta saamiasi kokemuksia / asi-

oita? 

27. Kertoisitko mitä odotat tulevaisuudelta? 

28. Aiotko vielä hakeutua uudelleen rauhanturvatehtäviin? Jos kyllä, niin millaisiin ja 

mihin / Jos ei, niin miksi ei.  

29. Olisiko sinulla vielä jotain, mitä haluaisit kertoa minulle? 

30. Kiitos. 
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