
 

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIEN INNOITTAMANA KRIISINHALLINTAOPERAATIOON –

KUVA-ANALYYSI MAAVOIMIEN FACEBOOK-SIVUN KRIISINHAL-

LINNAN KUVISTA HAKEUTUMISMOTIVAATION  

NÄKÖKULMASTA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Pro gradu -tutkielma 

      

    Yliluutnantti 

    Henri Pullinen 

 

    Sotatieteiden maisterikurssi 10 

    Maasotalinja 

 

    Maaliskuu 2022 



 

Kurssi 

Sotatieteiden maisterikurssi 10 

Linja 

Maasotalinja 

Tekijä 

Yliluutnantti Henri Pullinen 

Opinnäytetyön nimi 

Kuvien innoittamana kriisinhallintaoperaatioon – Kuva-analyysi Maavoimien Facebook-sivun 

kriisinhallinnan kuvista hakeutumismotivaation näkökulmasta 

Oppiaine, johon työ liittyy 

Johtaminen  

Säilytyspaikka 

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 

Aika  

Maaliskuu 2022 

Tekstisivuja 74                     Liitesivuja 9 

TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Maavoimien sosiaalisen median kuvajulkaisujen keinoja tukea 

hakeutumismotivaatiota sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Puolustusvoimat hakee sotilaallisen 

kriisinhallinnan tehtäviin vuosittain satoja henkilöitä, ja Maavoimien viestintäsektorin tavoitteena on 

edistää niihin hakeutumista tavoitteellisella sosiaalisen median viestinnällä. Maavoimat julkaisee 

pääosan Puolustusvoimien sosiaalisen median kanavien sotilaallista kriisinhallintaa käsittelevistä 

julkaisuista. Valokuvat eri kriisinhallintaoperaatioista muodostavat keskeisen osan sosiaalisen median 

sisältöä ja niiden avulla sisällön kuluttajille markkinoidaan ja esitellään eri tehtäviä ja päivittäistä elämää 

operaatioissa. 

Tutkimusongelmana oli ”Miten sosiaalisen median kuvat tukevat hakijan motivaatiota hakeutua sotilaal-

lisiin kriisinhallintaoperaatioihin?” Tähän vastausta haettiin alatutkimuskysymyksien avulla tutkimalla 

mistä operaatioista kuvia julkaistiin, mitä toimijoita ja toimintaa sosiaalisen median kuvilla operaatiosta 

representoidaan, ja mitä itseohjautuvuusteorian perustarpeiden täyttämisen mahdollisuuksia kuvat repre-

sentoivat. Motivaatio on subjektiivinen käsite ja sen tutkiminen on siksi haastavaa. Tämän vuoksi tutki-

muksen teoriaksi valikoitui itseohjautuvuusteoria, jonka mukaan ihmisellä on kolme universaalia perus-

tarvetta. Perustarpeet kyvykkyys, autonomia ja yhteenkuuluvuus ovat universaaleja ihmisen tarpeita 

kulttuurisesta taustasta riippumatta. Näiden lisäksi hyvän tekemisen tarve on liitetty uutena tarpeena it-

seohjautuvuusteoriaan. Kolmen perustarpeen ja hyvän tekemisen tarpeen täyttämisen mahdollisuus vah-

vistaa sisäistä motivaatiota ja parantaa yksilön elämän laatua. Aineistoksi valikoitui Maavoimien Face-

book-sivun sotilaallista kriisinhallintaa käsittelevät kuvajulkaisut vuodelta 2020. Aineisto analysoitiin 

kolmessa vaiheessa aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä hyödyntäen konnotatiivista kuva-analyysiä ja 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. 

Tutkimuksen tuloksien perusteella Maavoimien Facebook-sivulla julkaistiin vuonna 2020 eniten niistä 

operaatioista, joissa palveli eniten suomalaisia. Julkaisuja oli eniten Libanonin UNIFIL- ja Afganistanin 

operaatiosta. Maavoimien Facebook-sivun kuvissa representoitiin eniten suomalaisia ja ulkomaalaisia 

ihmisiä kuvauksen kuvattavina kohteina eli toimijoina. Toiminnan, eli kuvattavan tapahtuman, osalta 

eniten representoitiin alueella toteutettavia eri käytännön työtehtäviä. Näitä olivat enimmäkseen opera-

tiiviset- ja operatiivista työtä tukevat työt. Maavoimien Facebook-sivujen kuvajulkaisujen voidaan teh-

dyn analyysin perusteella nähdä representoivan itseohjautuvuusteorian perustarpeiden täyttämisen mah-

dollisuuksia. Johtopäätöksissä todetaan itseohjautuvuusteorian tarpeiden täyttämisen mahdollisuuden 

represennoinnin sosiaalisen median kuvien avulla tukevan olemassa olevaa hakeutumismotivaatiota. 

Representoimalla operaatioissa palvelevia ihmisiä, heidän toimintaansa ja mahdollisuuksia täyttää perus-

tarpeita operaatiossa ollessa mahdollistetaan omien ennakkokäsitysten ja arvojen tukeminen hakijoille. 

Kuvat valottavat toimintaa sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa sisällön kuluttajille. 
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KUVIEN INNOITTAMANA KRIISINHALLINTAOPERAATIOON –

KUVA-ANALYYSI MAAVOIMIEN FACEBOOK-SIVUN KRIISINHAL-

LINNAN KUVISTA HAKEUTUMISMOTIVAATION  

NÄKÖKULMASTA 

 

 

1. JOHDANTO  

Kuva luo käsitystä tehokkaammin kuin sanat. Kuvalle annetaan omia tulkintoja pohjautuen 

omaan ymmärrykseen ja käsitykseen sen representoimasta kohteesta. Valokuvat kykenevät 

avaamaan ja kuvailemaan ihmisille eri toimijoita ja toimintaa helpommin kuin teksti. Niiden 

tulkinta on kuitenkin henkilökohtaista. Eri henkilöt tulkitsevat saman valokuvan eri tavalla 

katsoessaan sitä. Tulkintaan vaikuttavat tulkitsijoiden omat mielikuvat, asenteet, arvot ja hen-

kilökohtaiset kokemukset. Valokuva ei ole absoluuttinen totuus kuvattavasta kohteesta, vaan 

se on kuvaajan tekemä tietoinen päätös ja rajaus siitä, mitä kuvataan ja mitä ei kuvata. Otos ei 

kerro koko totuutta, vaan se on hetkellinen taltioitu tietoinen kuvaajan tekemä näkökulma 

kuvattavasta kohteesta. Valitulle näkökulmalle on ollut tietty tarkoitus. Kuvalla halutaan vies-

tittää katsojalle jotakin ja saada katsojassa jotakin aikaan. Kuvalla voi olla informatiivinen, 

taiteellinen tai arvoituksellinenkin näkökulma riippuen siitä, mitä sillä halutaan viestiä. Tul-

kitsijan eli kuvan katsojan tulkinta siitä voi taas olla aivan erilainen kuin kuvan ottajalla.  

 

Maavoimien viestintäsektori vastaa Puolustusvoimien sotilaallisesta kriisinhallinnasta viesti-

misestä (Maavoimien esikunta 2020, 4). Sen yhtenä tavoitteena on edesauttaa sotilaallisiin 

kriisinhallintatehtäviin hakeutumista ja luoda kansalaisille myönteistä kuvaa suomalaisten 

toiminnasta sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa (Maavoimien esikunta 2020, 2). Maa-

voimien viestintäsektori toteuttaa sosiaalisen median viestintää oman vuotuisen suunnitel-

mansa mukaisesti. Viestintäsektori päivittää Maavoimien eri sosiaalisen median kanaville 

noin kerran viikossa sotilaallisesta kriisinhallinnasta ympäri maailmaa eri operaatioista, joihin 

Suomi osallistuu. Pääosa sosiaalisen median kriisinhallintaa koskevasta materiaalista julkais-

taan Facebookissa Maavoimien tilillä.  
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Sosiaalinen media on vahvasti läsnä tämän päivän viestinnässä. Sotilaallisesta kriisinhallin-

nasta kiinnostuneet potentiaaliset tehtäviin hakeutujat, heidän omaisensa ja lähipiirinsä kulut-

tavat Maavoimien sotilaallisen kriisinhallinnan sosiaalisen median sisältöä. Maavoimien sosi-

aalisen median sisältö, kuvat, videot ja päivitykset, toimii rekrytointiviestintänä sotilaallisesta 

kriisinhallinnasta. Niillä avataan suomalaisten osallistumista, päivittäistä toimintaa, elämistä 

ja olemista eri operaatioissa. Sotilaallisesta kriisinhallinnasta kiinnostuneet ihmiset hakevat 

kuvista vahvistusta omille ajatuksilleen ja käsityksilleen toiminnasta eri operaatioissa. Kuvien 

on tarkoitus toimia markkinoinnin välineenä siitä, millaista työskentely ja elämä eri operaati-

oissa voisi olla.  

Ihmisen on helpompi katsoa kuvia kuin lukea tekstiä, koska kuvat herättävät aivoissa nope-

ammin mielikuvia ja ovat nopeampia välittämään haluttua viestiä kuin teksti. Teksti ei ole 

yhtä taloudellista kuin kuvan käyttö. Lundström (2012) nostaa valokuvan tulkinnan taidon on 

merkitykselliseksi sosiaalisessa mediassa, jossa informaatiotulva on valtava. Ihmisten sosiaa-

lisen median alustat ovat täynnä erilaisia tekstejä, kuvia ja videoita viime vuosi kymmenien 

ajan informaatiovallankumouksen johdosta. (Lundström 2012, 9.) Kuva mahdollistaa selkei-

den mielikuvien ja tiedon välittämisen sellaisista asioista, joista henkilöillä ei ole omakohtais-

ta kokemusta tai välttämättä ymmärrystä. Sotilaallinen kriisinhallinta ei ole kaikille tuttua tai 

siitä ei ole omakohtaisia kokemuksia. Omia ennakko-oletuksia ja käsityksiä on varmasti me-

dian, lähipiirin tai oman kiinnostuksen pohjalta, joihin operaatioista otettuja kuvia voi verrata. 

Tämän lisäksi kuvat ovat tulkittavissa kaikilla kielillä riippumatta lukijan kielitaidosta. Kuvat 

ovat universaali keino viestiä kielitaidosta riippumatta. Tällä on merkitystä Puolustusvoimien 

pyrkiessä kansainvälisesti uskottavaksi organisaatioksi.  

 

Päätös hakeutua sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin on monen yksittäisen tekijän summa. 

Hakijan täytyy olla kiinnostunut sotilaallisesta kriisinhallinnasta tai vähintään halukas työs-

kentelemään kaukana kotimaasta, läheisistä ja kotoa. Työolosuhteet ja alueiden turvallisuus-

ympäristöt ovat haastavia verrattuna kotimaan ympäristöön. Pelkästään sosiaalisen median 

kuvajulkaisujen katsominen ei saa hakijoita hakeutumaan. Sosiaalisen median kuvat operaati-

oista voivat kuitenkin tarjota niiden kuluttajille vahvistuksia omista käsityksistä, ennakko-

oletuksista ja mielikuvista, joita heillä sotilaallisesta kriisinhallinnasta on. Näiden kuvien 

luomaan todellisuuteen he vertaavat omia käsityksiään ja ennakko-oletuksiaan. Käsitysten 

muodostamisessa on voitu hyödyntää muuta mediaa ja informaatiota esimerkiksi uutislähteitä, 

elokuvia tai läheisten aikaisempia kokemuksia.  
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Kuvia sotilaallisesta kriisinhallinnasta voidaan verrata visuaaliseksi markkinoinniksi työstä eri 

operaatioissa. Niemisen (2004) mukaan visuaalisen markkinoinnin keinot ovat tehokkaimmil-

laan, kun asiakas on lähimpänä ostopäätöksen tekemistä. Visuaalisessa markkinoinnissa yri-

tyksestä ja sen tuotteista luodaan positiivista mielikuvaa.  Käsityksiä vahvistetaan visuaalisin 

keinoin ja yrityksen identiteettistä ja imagosta luodaan positiivista vaikutusta. (Nieminen 

2004, 9.) Tämän tutkimuksen tapauksessa ”asiakkaana” on sotilaalliseen kriisinhallintaope-

raatioon hakeutumista pohtiva henkilö, jonka hakeutumismotivaatiota tuetaan sosiaalisen me-

dian kuvilla.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, mitä Maavoimien sosiaalisen median alustoilla 

julkaistaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Mitä potentiaalisen hakijan hakeutumismotivaa-

tiota vahvistavia tekijöitä kuvissa esiintyy? Miten sosiaalisen median kuvajulkaisut pyrkivät 

markkinoimaan ja vahvistamaan kiinnostusta sisällönkuluttajissa?  

 

Tutkimuksen tuloksena syntyy uutta tietoa sosiaalisen median sisällöistä ja niiden käytöstä 

rekrytointimateriaalina. Saadun tiedon pohjalta kuvajulkaisuja voidaan kehittää ja uusia näkö-

kulmia julkaistaviin kuviin voidaan ottaa käyttöön.  
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2. TUTKIMUSASETELMA 

2.1. Johdatus tutkimusongelmaan  

Puolustusvoimat toteuttaa yhtä laissa määritettyä päätehtäväänsä (laki puolustusvoimista 

11.5.2007/551 § 1) sotilaallista kriisinhallintaa useassa operaatiossa ympäri maailmaa (Puo-

lustusvoimat 2021a). Suomi osallistuu ulkoministeriön mukaan YK:n, NATO:n ja EU:n joh-

tamiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä lisäksi harkinnan mukaan eri maaryhmien toteuttamiin 

operaatioihin (Ulkoministeriö 2021a). Osallistuminen kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhal-

lintaoperaatioihin on sekä tärkeä osa kansainvälistä vastuun kantoa että Puolustusvoimien 

kansallisen puolustuskyvyn kehittämistä. Operaatiot antavat arvokasta kokemusta henkilöstöl-

le haastavista toimintaympäristöistä sodan kaltaisista ympäristöistä. (Ulkoministeriö 2021a ks. 

myös Puolustusminiteriö 2021a.) 

Sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin osallistuminen ei ole mahdollista ainoastaan Puolus-

tusvoimien palkatulle henkilöstölle. Avoimien tehtävien täyttämiseksi tarvitaan myös reservi-

läisten osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaan. Puolustusvoimat tarvitsee reserviläisiä 

määräaikaisiin työtehtäviin kyetäkseen toteuttamaan operaatioiden vaatimia sotilaallisen krii-

sinhallinnan tehtäviä.  

Mihin tahansa työhön rekrytoidakseen on herätettävä potentiaalisissa työntekijöissä kiinnostus 

hakeutua avoimiin tehtäviin. Sotilaallinen kriisinhallinta ei välttämättä ole yleisestä asevelvol-

lisuudesta huolimatta jokaiselle suomalaiselle potentiaaliselle hakijalle tuttu tai tavanomainen 

tulevaisuuden urasuunnitelma. Sotilaallisesta kriisinhallinnasta on uutisia ja aihe on esillä 

mediassa yhä enemmän, mutta monelle hakemista pohtivalle työnkuva voi olla epäselvä. Li-

säksi työn saatavuuden epävarmuus voi olla haittaava tekijä. Hakeutumisen jälkeen ei ole ta-

kuuta siitä, että sopiva tehtävä löytyisi juuri kyseiselle hakijalle. Tehtävän löytyessä työsuh-

teen kesto vaihtelee 4 kuukaudesta 12 kuukauteen (Pääesikunta 2018, 2). Näin ollen sotilaalli-

set kriisinhallintatehtävät eivät tarjoa pitkäaikaista tulevaisuuden suunnitelmaa tai varsinaista 

urakehitystä.  

Puolustusvoimat julkishallinnollisena toimijana pyrkii viestinnässään tuottamaan ymmärrettä-

vää ja luotettavaa tietoa kansalasille ja eri sidosryhmille kaikesta toiminnastaan, myös soti-

laallisesta kriisinhallinnasta. Sotilaallisen kriisinhallinnan viestimisestä vastaa Maavoimat. Se 

päivittää sosiaalisen median alustoille aktiivisesti kuvia ja kuulumisia eri puolilta sotilaallisia 

kriisinhallintaoperaatioita. Viestintä tapahtuu erillisen toimintakäskyasiakirjan mukaisesti, 

jossa on määritelty julkaistavat sisällöt (Maavoimien esikunta 2020, 4). Näiden kuvien ja päi-

vitysten tarkoituksena on avata sotilaallisen kriisinhallinnan maailmaa lisäämällä perustietoi-

suutta ja tietoa operaatioiden toiminasta (Maavoimien esikunta 2020, 2).  
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Kuvat toimivat samalla rekrytointimateriaalina potentiaalisille hakijoille. Kuvat ja viestintä 

operaatioista ovat yhtä aikaa avoimuuden, viestinnän vaikuttavuuden ja rekrytoinnin työkaluja 

(Maavoimien esikunta 2020, 9–10). Kuvia voidaan tulkita mainoksena työstä sotilaallisissa 

kriisinhallintaoperaatioissa ja niissä pyritään kuvaamaan mahdollisimman todenmukaisesti ja 

avoimesti päivittäisiä toimia operaatioturvallisuus säilyttäen. Viestimällä operaatioiden arjesta 

ja toiminnasta pyritään herättämään kiinnostusta hakeutua palvelukseen.  

Sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin rekrytointi liittyy yleisesti yrityksien rekrytointiproses-

siin. Tarkoituksena on hakea henkilöitä lyhyeen työsuhteeseen haastavassa toimintaympäris-

tössä. Työ on lisäksi kaukana kotoa ja osittain vaarallisissa olosuhteissa. Rostkerin (2006) 

mukaan Yhdysvalloissa 1980-luvulla vapaaehtoisuuteen perustuvien joukkojen rekrytoinnin 

kehittäjien yhtenä tärkeimpänä hahmona pidetään kenraali Maxwell Reid Thurmannia. Thur-

mannia pidettiin ensimmäisenä sotilaana, joka ymmärsi asevoimien kilpailevan työntekijöistä 

siviiliyritysten kanssa (Rostker 2006, 751.) Työmarkkinoilla on paljon avoimia tehtäviä. 

Nuorten ja vanhempienkin pätevien ja kyvykkäiden työntekijöiden rekrytoiminen Puolustus-

voimien sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin on tärkeää. Onnistunut rekrytointi takaa Puolus-

tusvoimien yhden lakisääteisen tehtävän toteuttamisen. Ilman reserviläisten osallistumista tätä 

ei kyettäisi toteuttamaan. Esimerkiksi vuonna 2020 Puolustusvoimien palkattua kantahenkilö-

kuntaa kaikista operaatioiden henkilöstöstä oli vain noin neljännes (Porin prikaati henkilöstö-

osasto 2022). 

 Vuosina 2008 – 2017 hakijoita sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin on ollut Pääesikunnan 

selvityksen mukaan keskiarvollisesti 1730 hakijaa per vuosi (Pääesikunta 2018, 3). Sotilaalli-

siin kriisinhallintatehtäviin on hakijoita, mutta niiden joukosta laadullisesti päteviä ja hyviä 

hakijoita avoimiin tehtäviin on rajallisesti. Esimerkiksi vuonna 2017 hakijoita oli 1790, joista 

toimintavalmiuteen hyväksyttiin 1448 ja tehtäviin valittiin 680 (hylättyjä hakemuksia 342) 

(Pääesikunta 2018, 3.) Viime aikoina erityisesti tietyn ammattiosaamisen omaavia hakijoita, 

kuten kuorma-autokortillisia ja raskasajoneuvoasentajien tehtäviä on ollut auki (Puolustus-

voimat 2021b).  
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Kyse on osaltaan työmarkkinoiden kilpailusta, jossa Puolustusvoimat on yksi kilpailija. Työ 

sotilaallisen kriisinhallinnan parissa tarjoaa työntekijöille paljon sellaista, mitä muut työpaikat 

eivät pysty välttämättä tarjoamaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kilpailukykyinen palkka 

suhteessa koulutukseen, kokemukset, kansainvälisen toimintaympäristön ja työsuhde-etuudet. 

Työ sotilaallisessa kriisinhallinnassa tarjoaa myös riskejä ja haasteita. Kuormittavat olosuh-

teet ja toimintaympäristö, epäsäännölliset työajat, lepo- ja ruokailurytmien epäsäännöllisyys 

ovat nousseet esille erityisiksi kuormitustekijöiksi rauhanturvaajien keskuudessa (Nybo 2016, 

49). Lisäksi pitkät etäisyydet ja rajalliset lomamahdollisuudet perheen parissa tuottavat haas-

teita elämän eri osa-alueiden yhteensovittamisessa. Erityisesti lapsiperheissä operaation aikai-

nen erossa oleminen aiheuttaa kuormitusta perheelle (Ahonen & Heinonen 2016, 58–59). 

Nämä ovat haasteita, joihin pyritään vastaamaan julkaisemalla aktiivisesti kuvia päivittäisestä 

elämästä ja olosuhteista operaatioista sosiaalisessa mediassa. Näiden sisältöjen kuluttajia ovat 

hakijoiden ohessa myös heidän läheisensä ja perheensä.  

Sosiaalinen media on etenkin nuorten hakijoiden keskuudessa merkittävä rekrytointikanava. 

Vuonna 2020 tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisista 92 % alle 30-

vuotiaista seuraa sosiaalisen median yhteisöpalveluita. Facebook oli tutkimuksen mukaan 

yleisimmin käytetty sosiaalisen median yhteisöpalvelu. (Tilastokeskus 2022.) Erika Koskisen 

aiemman tutkimuksen mukaan, sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin hakeutuvat käyttävät sosi-

aalisen median sisältöjä tiedonlähteenä ja omien arvojen ja oivallusten vahvistajana (Koski-

nen 2020, 68). Koskisen mukaan nämä eri sisällöt toimivat myös vahvistajana oman hakeu-

tumispäätöksen muodostamisessa ja lähtöön valmistautumisen tukena. Sisällöillä on myös 

merkittävä rooli tiedonhankinnassa ja omien arvojen ja identiteetin pohdinnassa. (Koskinen 

2020, 68.) 

2.2. Rekrytointi ja hakeutumisprosessi 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on tutkia Maavoimien sosiaalisen median tilin julkaise-

mien kuvien sisältöä. Sosiaalisen median voidaan ajatella olevan rekrytoinnin yksi kanava. 

Rekrytoinnin käsitettä on syytä avata, mitä sillä tarkoitetaan. Samassa avataan rauhanturva-

tehtäviin hakeutumisen prosessia, miten potentiaalisen hakijan prosessi sotilaallisiin kriisin-

hallintaoperaatioihin etenee. Tällä tarkastelulla saadaan selville, missä kohtaa sosiaalisen me-

dian viestinnän kuvat tulevat mukaan olemassa olevan hakeutumismotivaation vahventami-

seen. 
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Rekrytointi on prosessi, jossa sopivia oikeita henkilöitä haetaan ja houkutellaan avoimena 

oleviin tehtäviin. Onnistunut rekrytointiprosessi vaatii sen, että tiedostetaan avoimena olevat 

työpaikat ja niiden vaatimat työntekijät. Ideaalissa rekrytointiprosessissa tuloksena on suuri 

määrä avoimeen tehtävään soveltuvia hakijoita, jotka ovat valmiina ottamaan tarjottavan työn. 

Onnistunut rekrytointiprosessi myös tiedottaa työnhakijoita jo alkuvaiheessa siten, että vää-

ränlaiset hakijat ymmärtävät itse olla hakematta kyseistä tehtävää ja saadaan vain oikeanlaisia 

hyviä hakijoita. (Kumari 2012, 34.)  

Rekrytoinnin aloittaminen vaatii ”fiktiivisen prototyypin” määrittämisen. Tällä kuvataan, mil-

laista henkilöä kulloiseenkin tehtävään haetaan. Prototyypissä on määritelty esimerkiksi hen-

kilön ominaisuudet, kokemustausta, taitotasot ja palkkataso. Tällainen prototyyppi haet-

tavasta henkilöstä auttaa oikeanlaisen rekrytointiprosessin käynnistämisessä, koska sen perus-

teella rekrytointi voidaan kohdentaa oikeille ihmisille. (Markkanen 2002, 10.) 

Ralph Fevre (1992) määrittää usein vaikeasti hahmotettuna pidettävää työhaun käsitettä viisi-

jakoisena abstraktina prosessina. Työnhaku on kaksipuolinen kolikko, jota voidaan tarkastella 

työnantajan tai työnhakijan näkökulmasta. Fevren mukaan prosessi alkaa, kun työnhakija il-

maisee käytettävyytensä työnantajalle ja yhtä lailla työnantaja taas ilmaisee työmahdollisuu-

det työntekijöille. Tällaisia ilmaisun keinoja voi olla useita erilaisia suoria tai epäsuoria lähes-

tymisiä. Työn ilmaisujen jälkeen tulee tarkasteluvaihe (screening), jossa sekä työnantaja että 

työntekijä kyselevät lisätietoja toisistaan tarkentaen omia kriteerejään ja halukkuuksiaan. 

Viimeisessä vaiheessa tulee työn tarjoaminen tai työn vastaanottaminen, jossa sopimus työs-

kentelystä tapahtuu. (Fevre 1992, 10–13.) 

Rauhanturvaoperaatioihin hakeutuminen pohjautuu hakijoiden vapaaehtoisuuteen (Pääesikun-

ta 2018, 2). Rauhanturvaajaksi kriisinhallintaoperaatioihin voi hakeutua kuka tahansa Suomen 

kansalainen asepalveluksen suorittanut mies tai nainen ympäri vuoden. Vuosittain hakijoita 

on noin 2000, joista noin 600 valitaan koulutukseen ja sitä kautta operaatioihin. (Puolustus-

voimat 2021d.) Hakeutumisprosessi on kaksivaiheinen. Hakeuduttaessa sotilaallisiin kriisin-

hallintatehtäviin hakija ilmoittautuu ensin sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen 

yleishakemuksella. Erilliseen operaatioon tai tehtävään ei voi hakeutua, mutta hakija voi lo-

makkeessa esittää toiveitaan operaatiosta tai tehtävästä. (Puolustusvoimat 2021a ks. myös 

Pääesikunta 2018, 2.)  

Toimintavalmiuspoolista, jonne ilmoittautuminen on mahdollista ympäri vuoden, Porin pri-

kaati valitsee sopivat henkilöt avoinna oleviin tehtäviin. Toimintavalmiuspooliin hyväksymi-

sen jälkeen hakija on sitoutunut käskystä saapumaan kriisinhallintakoulutukseen. (Puolustus-

voimat 2021a.) 
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Hakijan tulee täyttää yleiset kelpoisuusehdot, jotka ovat Puolustusvoimat.fi/rauhanturvaajaksi 

sivun mukaisesti seuraavat:  

Taulukko 1. Yleiset kelpoisuusvaatimukset mukaillen Puolustusvoimat 2021a 
 

Suomen kansalaisuus 

Hyvin (arvosana vähintään 3/3, vanhalla asteikolla vähintään tyydyttävä) suoritettu asepalvelus tai 

naisten vapaaehtoinen asepalvelus 

Moitteettomat elämäntavat, ei merkintöjä rikosrekisterissä 

Hyvä terveys ja fyysinen kunto 

BMI-paino indeksi enintään 30  

12 minuutin juoksutestissä vähintään 2300m (esikunta, valvonta ja tukitehtävät) tai 2500m (operatiivi-

set tehtävät) 

Ei voimakasta yliherkkyyttä ulkoiselle tekijälle, kuten ampiaisen pistolle, ruoka- tai lääkeaineille  

EU:ssa tai ETA valtiossa myönnetty ajo-oikeus, vähintään B-luokka, ei lyhytaikainen, C-luokan ajo-

oikeus katsotaan eduksi 

 

Reservin upseereilta, päällystön tehtäviin hakeutuvilta ja kaikkiin poliisin tehtäviin hakeutu-

vilta edellytetään riittävää englannin kielen taitoa. Englannin kielen riittävä suullinen ja kirjal-

linen taso osoitetaan yleisen kielitutkinnon (YKI) 3-4 tason kokeen suorittamisella, jonka ha-

kija suorittaa itse. (Puolustusvoimat 2021a.) 

Yleisten kelpoisuusehtojen ja kielellisten vaatimuksien lisäksi hakijoilla tulee olla moitteeton 

terveydentila ja hoidetut hampaat. Vakavat allergiat, pistoshoitoa vaativa diabetes ja keliakia 

ovat esteenä palvelukselle. Palveluskuntoisuusluokan tulee olla A hakeuduttaessa. Toiminta-

valmiushakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtai-

sesti. (Puolustusvoimat 2021a.)  

2.3. Suomalainen kriisinhallinta motivaatio 

Tutkittaessa hakeutumismotivaatiota vahvistavia tekijöitä on syytä avata suomalaisten soti-

laallisten kriisinhallintatehtäviin hakeutuvien motivaatiotekijöitä aikaisemman tutkitun tiedon 

perusteella. Miksi suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset hakeutuvat tehtäviin? 



9 

 

Kriisinhallintaoperaatioihin hakeutumista on tutkittu paljon Suomessa ja ulkomailla. Myös 

Puolustusvoimien erilaista ja eri tehtäviin toteutettavaa rekrytointia on tutkittu aiemmin myös 

kriisinhallintaoperaatioiden osalta. Näiden tutkimusten tavoitteena on usein ollut hakijoiden 

motivaation syiden tutkiminen. Esimerkiksi Kivistö (2016) tarkasteli väitöstutkimuksessaan 

kriisinhallintaoperaatioihin lähteneiden henkilöiden taustaa, arvoja ja motiiveja. Tutkimukses-

sa tutkittiin rauhanturvatehtäviin lähteneiden suomalaisten perusteluja: miksi he päättivät läh-

teä operaatioon. (Kivistö 2016, 103–114.) Kivistön tutkimuksessa esiteltiin eri tyyppikatego-

rioita, joita hän eritteli olevan kolme: sankarilliset, taloudelliset ja oikean aikautuksen tyyppi-

tarina.  Sankarillisia syitä olivat mm. auttamisen halu, kansainvälisyys, isänmaallisuus ja ko-

keilun halu. Taloudellisen tyyppitarinan syitä olivat mm. palkkaus, ilmainen eläminen, opis-

keluiden tai elämäntilanteen rahoittaminen. Oikea-aikaisuuden tyyppitarinan syitä olivat mm. 

helppo elämän tilanne lähteä, vaihtelua ja irtiotto arkeen ja välivuosi normaalista. (Kivistö 

2016, 92.) Kivistön tutkimuksen informantit olivat kuitenkin palvelleet aikaväliltä 1999-2000, 

jolloin sosiaalisen median ja internetin merkitys ei vielä ollut samalla tasolla kuin tänä päivä-

nä. Näitä tyyppikategorioita esiintynee myös tänä päivänä hakijoiden syinä hakeutua. Tunnet-

tujen taustojen, arvojen ja motiivien tunnistamisesta on hyötyä motivaatiota tukevien tekijöi-

den tutkimisessa.  

Kivistön tutkimuksessa tuli ilmi myös merkityksiä, joita rauhanturvaajat olivat työlleen anta-

neet. Kivistön (2016, 115–118) mukaan kulttuuriin tutustuminen, kansainvälisten valmiuksien 

hankkiminen, uralla eteneminen, mahdollisuus vaikuttaa, tapa auttaa maailmassa ja voimaan-

tuminen ja seikkailun halu olivat merkityksiä, joita rauhanturvaajat työlleen antoivat. Näitä 

tunnettuja merkityksiä voidaan käyttää tässä tutkimuksessa motivaation tutkimisen tukena, 

esimerkiksi etsimällä niitä kuvien sisällöistä.   

Maanpuolustuskorkeakoulun ja Sotilaslääketieteen keskuksen tekemässä tutkimuksessa Les-

kinen, Isosomppi, Sinkko, Nyman ja Laukkala tutkivat rauhanturvaajien psykososiaalisen 

tuen tarvetta. Vuonna 2008 kriisinhallintatehtävistä palanneista rauhanturvaajista hakeutumi-

sen syyksi esitettiin useimmiten halu tehdä jotain merkityksellistä (21 %) tai toive ammatilli-

sesta pätevöitymisestä (20 %). Tutkimuksessa muita esiintyneitä syitä olivat halu päästä irti 

kotimaan arjesta (19 %) ja halu testata itseään (11 %). (Leskinen ym. 2011, 52.) 
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Myös muissa pohjoismaissa on tutkittu vapaaehtoisuuteen perustuvan kriisinhallinnan hakeu-

tumisen motivaatiota. Ruotsalainen Erik Hedlund nosti tutkimuksessaan 2011 ruotsalaisten 

rauhanturvaajien hakeutumismotivaation syiksi kolmen eri luokan motivaation lähteitä: itsek-

käät ei materiaaliset, itsekkäät materiaaliset ja epäitsekkäät syyt.  Itsekkäitä ei materiaalisia 

syitä olivat seikkailun halun, uusien ihmisten/kulttuurien tutustumisen, itsensä kehittämisen ja 

kasvattamisen sekä matkustamismahdollisuuden eksoottisiin kohteisiin. Itsekkäitä materiaali-

sia syitä taas olivat raha ja työuralla saatava kokemus. Epäitsekkäitä syitä olivat toveruus ja 

altruismi. (Hedlund 2011, 186.) Norjalaisten syinä näiden samojen lisäksi olivat hyvän teke-

minen toisille ja työn mielekkyys (Stabell 2012). 

Koskinen tutki vuonna 2020 pro gradussaan sosiaalisen median sisältöjen merkitystä rauhan-

turvaoperaatioon hakeutuneiden keskuudessa. Hänen tutkimuksensa selvitti, millaisiin sisäl-

töihin hakijat sitoutuvat ja millaista sisältöä he kuluttivat. Tutkimuksessa käsiteltiin kokonais-

valtaisesti Maavoimien Facebook, Instagram ja Twitter tilien sisältöjä (Koskinen 2020, 38–

39.)  

Koskisen tutkimuksen mukaan sosiaalisen median sisällöillä on merkittävä rooli tehtäviin 

hakevien hakijoiden päätöksen muodostumisen osalta. Sisällöt toimivat keskeisinä tiedonläh-

teinä koko hakuprosessin aikana. Samalla ne vahvistavat henkilökohtaisia arvoja ja oivalluk-

sia hakeutumispäätöksen muodostumisen ja operaatioon lähdön valmistautumisen aikana. 

Tutkimuksen mukaan sosiaalisen median sisällöillä on merkittävä rooli omien arvojen ja iden-

titeetin pohdinnassa. (Koskinen 2020, 68.) Koskisen tutkimuksessa tuli ilmi myös läheisten ja 

tuttujen kokemuksien merkitys hakeutumisprosessissa. Omien läheisten ja tuttujen veteraa-

nien kokemuksilla ja kertomuksilla on merkitystä omaa hakeutumispäätöstä tehdessä (Koski-

nen 2020, 41.)  

Renner, Murphy, Ji, Manly & Holmes (2019) tutkivat ohjattujen motivaatiokuvien vaikutusta 

motivaatioon suorittaa suunniteltuja, iloisia ja nautinnollisia rutiini aktiviteettejä. He havaitsi-

vat kuvilla olevan vaikutusta motivaation vahvistajana erilaisia aktiviteetteja suunniteltaessa 

(Renner ym. 2019, 56). Kyseinen tutkimus käsitteli päivittäisiä mielekkäitä ja yksinkertaisia 

aktiviteetteja kuten lukemista ja joogaamista. Näin ollen sitä ei voida suoraan verrata kriisin-

hallintaoperaatioon hakeutumiseen vastaavaksi toiminnaksi, mutta sen antaa pohjaa kuvien 

merkityksestä motivaation vahvistajana.  
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Aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet hakijoiden syitä hakeutua kriisinhallintapalveluk-

seen (Kivistö 2016, Leskinen ym. 2011). Näiden tulokset kertovat syistä, joiden vuoksi haki-

jat ovat hakeutuneet sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin eivät sitä, miten he ovat kyseiseen 

päätökseen tulleet. Koskisen tutkimus selvitti, millaisia sisältöjä hakijat kuluttavat hakeutumi-

sen aikana ja millaisiin sisältöihin he sitoutuvat (Koskinen 2020). Koskinen esittääkin omassa 

tutkimuksessaan jatkotutkimusehdotuksen, jossa tarkastelun kohteena voisi olla millaiset so-

siaalisen median sisällöt edesauttavat hakeutumispäätöstä ja toimintavalmiussitoumuksen 

lähettämistä (Koskinen 2020, 70). Tämä tutkimus käsittelee sosiaalisen median kuvasisältöjä 

ja niiden merkitystä hakeutumismotivaatiolle.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Puolustusvoimien sosiaalisen median sotilaallis-

ten kriisinhallinnasta julkaistuja kuvia. Näkökulmana julkaistujen kuvien tutkintaan on kuvis-

sa käytetyt motivoinnin keinot ja hakeutumisen edistäminen. Kuvilla tiedetään Rennerin ym. 

2019 tutkimuksen mukaan olevan vaikutusta motivaation vahvistajana. Sosiaalisen median 

merkitys tunnetaan omien arvojen ja identiteetin pohdinnassa hakeutumispäätöstä pohdittaes-

sa (Koskinen 2020). Kuvien sisällön tarkastelu ja niiden representoimien toimijoiden ja toi-

minnan vertaaminen aikaisemmin tunnettuihin hakeutumisen syihin on tutkimuksessa keskes-

tä. Kuvien keinoja tukea aikaisempia syitä hakeutua voidaan tulkita hakeutumismotivaation 

tukemisena. Näkökulmana on tutkia miten kuvat voivat tukea motivaatiota hakeutua. Tutki-

mustuloksien pohjalta julkaistavien kuvien sisältöä voidaan kehittää ja ottaa jatkossa parem-

min huomioon millaisia kuvia julkaistaan ja millä keinoin.  

2.4. Tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelma 

Tutkimusongelmasta muodostetaan tutkimuskysymykset, joihin tutkimuksella on tarkoitus 

vastata. Näihin kysymyksiin vastaamalla tutkimus tuottaa uutta tietoa tutkittavasta aiheesta.  

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä on: 

Miten sosiaalisen median kuvat tukevat hakijan motivaatiota hakeutua sotilaallisiin kriisinhal-

lintaoperaatioihin? 

Alatutkimuskysymyksinä ovat: 

Miten kuvajulkaisut jakautuvat eri operaatioiden kesken? 

Mitä toimijoita ja toimintaa sosiaalisen median kuvilla operaatioista representoidaan? 

Mitä itseohjautuvuusteorian perustarpeiden täyttämisen mahdollisuuksia kuvat representoi-

vat?  
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Päätutkimuskysymykseen vastataan alatutkimuskysymyksien avulla. Sosiaalisen median ku-

vajulkaisuista eritellään niissä esiintyvät toimijat ja toiminta. Näitä toimijoita ja toimintaa 

tarkastellaan itseohjautuvuusteorian avulla ja etsitään teorian esittämien perustarpeiden täyt-

tämisen mahdollisuuksien ilmentymistä. Tutkimuksen metodina käytetään teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysia ja sen apuna kuvien tulkinnassa sovelletaan konnotatiivista kuva-analyysia. 

Metodit ja tutkimuksen toteutus on tarkemmin esitelty luvussa 4.  

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa sosiaalisen median julkaisuista rekrytoinnin pa-

rantamiseksi. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien merkitys rekrytoinnissa tulee var-

masti kasvamaan ja näin ollen on tärkeää saada kuvat palvelemaan Maavoimien viestintäsek-

torin asettamaa tavoitetta.  

 

Kuva 1. Tutkimusasetelma 
 

Kuvassa 1. on kuvattu tämän tutkimuksen tutkimusasetelma. Puolustusvoimien sotilaallisiin 

kriisinhallintatehtäviin rekrytoidaan henkilöstöä. Osana rekrytointiprosessia, jossa työnantaja 

hakee työntekijöitä avoinna oleviin tehtäviin, kuuluu sosiaalisen median avulla toteutettava 

rekrytointiviestintä. Sosiaalisen median rekrytointiviestintä koostuu julkaistuista päivityksistä, 

kirjoituksista, blogiteksteistä ja kuvista. Tässä tutkimuksessa keskitytään Maavoimien Face-

book-tilillä julkaistuihin kuvasisältöihin sotilaallisesta kriisinhallinnasta.  

Maavoimien sosiaalisen median sotilaallista kriisinhallintaa käsittelevistä kuvajulkaisuista 

eritellään aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä aineiston kuvien jakautuminen eri operaatioi-

den kesken sekä niiden representoimat toimijat ja toiminta. Tällä saadaan vastaukset ensim-

mäiseen ja toiseen alatutkimuskysymykseen.  
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Kuvajulkaisujen toimijat ja toiminta analysoidaan ja eritellään teoriaohjaavalla sisällönana-

lyysillä. Apuna kuvien tulkinnassa käytetään sovelletusti konnotatiivista kuva-analyysia ku-

vien tulkinnan prosessin avaamisessa.  Teoriapohjana tässä tutkimuksessa on itseohjautuvuus-

teoria (Deci & Ryan, 1985) ja sen määrittelemät kolme psykologista perustarvetta: autonomia, 

kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Yleisestä teoriasta toistaiseksi poiketen neljäntenä perustar-

peena käsitellään Martelan ja Ryanin (2015) esittelemää hyväntekemisen tarvetta. Hyvän te-

kemisen tarvetta ei ole vielä yhdistetty kiinteäksi osaksi itseohjautuvuusteorian perustarpeita, 

mutta tässä tutkimuksessa sitä on hyvä pitää yleisesti hyväksytyn teorian rinnalla. Hyvän te-

kemisen voidaan olettaa olevan kiinteä osa rauhanturvaamisen motivaatiotekijöitä pohjautuen 

aikaisempiin tutkimuksiin auttamisen halusta (Kivistö 2016).  

Kuvajulkaisuista analysoidaan, mitä perustarpeiden täyttämisen mahdollisuuksia kuvat repre-

sentoivat. Tutkimuksen tuloksista saaduilla johtopäätöksillä ja pohdinnalla vastataan päätut-

kimuskysymykseen, miten kuvajulkaisut tukevat hakijoiden motivaatiota hakeutua sotilaalli-

siin kriisinhallintatehtäviin. Johtopäätöksien ja pohdinnan avulla tuotetaan uutta tietoa sosiaa-

lisen median kuvajulkaisujen käytöstä rekrytointi materiaalina.  

Tutkimuksen toteuttaminen avataan tarkemmin luvussa 4. tutkimuksen toteutus.  

2.5. Tutkimuksen rajaukset 

Kuten aiemmin on jo todettu, sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin hakeutumista ja motivaatio-

ta on aikeisemmin Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkittu. Myös sosiaalisen median sisältöjen 

vaikutusta on tutkittu Koskisen (2020) toimesta, mutta erityisesti kuvajulkaisujen vaikutuk-

sesta ei erillistä tutkimusta ole. Sosiaalisen median viestinnän tavoitteena on viestiä kriisinhal-

lintaoperaatioiden tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja edesauttaa hakeutumista operaatioi-

hin (Maavoimien esikunta 2020, 2).  

Tällä tutkimuksella tarkoituksena on saada tietoa, mitä sosiaalisen median kuvajulkaisussa 

esiintyy ja miten ne edesauttavat Maavoimien viestinnän tavoitetta edistää hakeutumista krii-

sinhallintaoperaatioihin. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat kuvajulkaisut ja nii-

den toimijat ja toiminta. Mitä kuvissa esiintyy ja miten niiden voidaan katsoa tukevan haki-

joiden motivaatiota?  



14 

 

Tutkimuksessa sosiaalisen media on rajattu Maavoimien Facebook-tiliin. Maavoimien Face-

book-tili on suosittu sosiaalisen median alusta ja se mahdollistaa kuvien ja niihin liittyvien 

tekstien jakamiseen. Maavoimien Facebook-tilillä on yli 40 000 seuraajaa verrattuna Maa-

voimien Instagram-tiliin, jolla on noin 19 000 seuraajaa (Maavoimien Facebook 2021 & In-

stagram 2021). Maavoimat julkaisee Maavoimien sotilaallisiin kriisinhallinta operaatioihin 

liittyvää sosiaalisen median kuvamateriaalia sekä Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja 

YouTubessa. Maavoimien Facebook-sivulla julkaistaan enemmän kuvia kuin muilla sosiaali-

sen median alustoilla. Syitä tähän ovat esimerkiksi Instagramin asettamat korkeammat tekni-

set vaatimukset kuvien tasolle ja laadulle, eikä operaatioista saatavat kuvat usein täytä vaati-

muksia. (Maavoimien esikunnan viestintäsektori, 2021.) Instagram on myös otettu myöhem-

min käyttöön verrattuna Facebook-tiliin ja näin ollen Facebook tarjoaa laajemman alustan 

kuvien julkaisuun (Maavoimien viestintäsektori, 2021). Twitter-tili taas on alustana tarkoitet-

tu enemmän lyhyiden tekstien jakamiseen kuin kuvien. YouTube on tarkoitettu pääsääntöises-

ti videoiden jakamiseen, eikä tässä tutkimuksessa tarkastella videoita rekrytoinnin materiaali-

na.  

Maavoimien Facebook-sivulla julkaistaan vuosittain yli tuhat kuvaa. Kuvien julkaisutiheys on 

noin kolme päivitystä viikkoon. Julkaisujen väli tiivistyy suurten harjoitusten ja Puolustus-

voimien juhlapäivien yhteydessä. Sotilaallisen kriisinhallinnan osuus on noin 20 % kuvista. 

(Maavoimien Facebook 2021.) 

Puolustusvoimat julkaisee sotilaallisesta kriisinhallinnasta kuvamateriaalia myös muilla tileil-

lään. Tällaisia tilejä ovat esimerkiksi Puolustusvoimien ja Porin prikaatin sosiaalisen median 

tilit. Porin prikaati vastaa sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin valittujen henkilöiden kou-

lutuksesta ja julkaiseekin usein kuvia rotaatiokoulutuksista. Maavoimat ja Maavoimien vies-

tintäsektori vastaa kansainväliseen toimintaan keskitetyn ulkoisen ja sisäisen viestinnän to-

teuttamisesta ja viestintäsuunnitelman toimeenpanosta (Maavoimien esikunta 2020, 4–5). 

Näin ollen näen Maavoimien Facebook-kanavan olevan tutkimuksen kannalta relevantein 

aineiston lähde.  
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Tutkimuksessa käytettävä kuva-aineisto rajautuu vuoden 2020 aikana Facebookissa julkais-

tuihin kuviin (taulukko 2). Verrattaessa ainoastaan kuvajulkaisujen määriä vuosilta 2018, 

2019 ja 2020, vuodelta 2020 on eniten kuvamateriaalia eri operaatioista. Valtaosa kuvamate-

riaalista on vuodesta riippumatta Libanonin UNIFIL-operaatiosta. Vuodelta 2020 on näistä 

kolmesta vuodesta eniten muista operaatiosta kuvamateriaalia. Vuoden 2020 sotilaallisen krii-

sinhallinnan kuvissa (n=243) on suurimmassa osassa (93 %) kuvatekstit, jotka auttavat tutki-

jaa tulkitsemaan kuvaa, mitä sen on tarkoitus esittää. Näin ollen vuoden 2020 kuvia voidaan 

tulkita yksiselitteisemmin verrattuna muihin vuosiin. Vuoden 2020 kuvien keskimääräinen 

tykkäysten määrä on myös tarkastelluista vuosista korkein. Tykkäysten määrä kuvissa kertoo 

julkaisujen vuorovaikutuksen määrästä. Eniten tykätyt kuvat ovat aiheuttaneet eniten reaktioi-

ta kuvien katsojissa.  

Yhteen vuoteen rajaaminen on myös selkeä ajallinen rajauskeino. Vuoden aikana eri operaati-

oissa kuvataan eri rotaatioiden vaiheet, vuodenajat, juhlapyhät ja operaation omat merkkita-

pahtumat. Kaikki kuvat kyseiseltä vuodelta otetaan huomioon ja näin ollen ajallisia rajauksia 

vuoden sisällä ei tehdä. COVID-19 pandemia on mahdollisesti vaikuttanut viestintään eri ope-

raatioalueilta. Rajaamalla aineisto yhteen vuoteen 2020 käsitellään pandemian aikaista vuotta.  

Kuvien sisältöön ja laatuun vaikuttaa myös kuvan ottaja. Kuvat tuotetaan operaatioalueelta 

operaation henkilöstön toimesta. Libanonin UNIFIL-operaation kuvien ottamisesta vastaa 

erillinen tiedottaja. (Maavoimien esikunnan viestintäsektori, 2021.) Muista operaatioista ku-

vat tuottaa operaation henkilöstö, joka ei välttämättä ole asiaan perehtynyt. Kunkin kuvan 

ottajan henkilökohtaisella taidolla ja tyylillä on merkitystä kuvien valinnoissa, mutta julkais-

taviksi päässeet kuvat ovat käyneet Maavoimien viestintäsektorin seulan päästäkseen viralli-

selle sivustolle. Maavoimien viestintäsektori vastaa kuvien julkaisusta ja käytöstä (Maavoi-

mien esikunta 2020, 4).   

Taulukko 2. Maavoimien Facebook-tilin kuvajulkaisut vuositasolla 

 

Vuosi UNIFIL MUUT operaatiot Kuvatekstit Tykkäyksien KA 

2018 164 kpl 30 kpl 41 % kuvissa n. 10-15 kpl 

2019 108 kpl 21 kpl 63 % kuvissa n. 20 kpl 

2020 204 kpl 39 kpl 93 % kuvissa n. 20-25 kpl  
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Tuomen & Sarajärven mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastolliseen yleistyk-

seen, vaan ennemmin kuvaamaan ilmiötä tai tapahtumaa ja ymmärtämään jotakin toimintaa 

antamalla sille mielekäs tulkinta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Tutkijalla on harkinnan varaa 

päättää perustellusti, millainen aineiston koko on riittävä ja milloin se täyttää sille annetut 

kriteerit (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98).  Noin 200 kuvan käsittely ja analysointi on ajallisesti 

helpompaa kuin useamman vuoden kuvien, jolloin kuvien määrä vähintään tuplaantuisi. 

Tuomen & Sarajärven mukaan opinnäytetyön tehtävänä on osoittaa oppijan oppineisuutta 

omalta alalta ja näin ollen aineistojen koolla ei ole opinnäyte työssä merkittävää roolia (Tuo-

mi & Sarajärvi 2018, 97–98).  

Aineiston koon riittävyydestä puhuttaessa Eskola & Suonranta nostavat esille saturaation kä-

sitteen. Saturaatiolla tarkoitetaan kyllääntymistä eli aineisto ei enää tarjoa uutta tietoa tutki-

musongelmalle (Eskola & Suonranta 2005, 62). Visuaalisten metodien tutkija Gillian Rosen 

mukaan aineiston koko on riittävä, kun kuvien kesken ei tapahdu enää variaatiota relevanttien 

kuvien kesken (Rose 2016, 91). Rosen mukaan kuvien määrän ei myöskään tulisi ylittää tutki-

jan käytettävissä olevien resurssien määrää kuvien analysoimisessa (Rose 2016, 91). Yhden 

vuoden aikana Maavoimien Facebook tilillä julkaistut kuvat toistavat riittävästi samaa kaavaa 

kuvaten operaatioiden päivittäistä elämää, harjoittelua, operatiivista toimintaa ja vapaa-aikaa. 

2.6. Tieteenfilosofinen paradigma ja laadullinen tutkimusote 

Tutkimuksella tulee olla tieteenfilosofinen paradigma. Salosen (2007) mukaan paradigmalla 

tarkoitetaan siltaa teorioista havaintoihin. Paradigma määrittelee, millainen tutkimus on tie-

teellistä tutkimusta ja millainen taas ei. Samalla paradigma määrittää tieteellisestä tutkimuk-

sesta tietyn tyyppiset tutkimukset kuulumaan juuri tiettyyn erityistieteeseen ja näin paradig-

mojen olemassaolo merkitsee tieteellisen auktoriteettien olemassaoloa (Salonen 2007, 51.) 

Motivaatiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä tutkittaessa tieteenfilosofisen paradigman on oltava 

konstruktivistinen. Miten ja mistä tekijöistä potentiaalisten hakijoiden motivaatio vahvistuu 

kuvia tulkittaessa? Voidaan yleisesti olettaa ihmisen vaativan motivaatiota tehdäkseen jotakin 

toimintoja, esimerkiksi hakeutuakseen avoimeen työtehtävään. Motivaatio on subjektiivinen 

käsitys ja se muodostuu jokaisella ihmisellä eri asioista. Motivaationa voi olla esimerkiksi 

raha, mielekäs työ, seikkailun halu tai irtiotto tavallisesta arjesta. Motivoivia tekijöitä voi olla 

myös muita lähes yhtä monta kuin on hakijoitakin.  
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Konstruktivismissa todellisuuskäsitys rakentuu ihmisten välisestä sosiaalisesta kanssakäymi-

sestä (Sirén & Pekkarinen 2017, 6). Tässä tapauksessa ihmisten henkilökohtaisista tulkinnois-

ta kuvista, mitä kuvat merkitsevät heille. Näin ollen todellisuuksia voi ja onkin useampia kuin 

yksittäinen absoluuttinen totuus. Kuvien merkitys on subjektiivinen tulkitsijalleen pohjautuen 

aiempaan esiymmärrykseen, kokemuksiin ja tulkintoihin. Tutkijana kuvien tulkintaa täytyy 

tehdä jonkin teorian kautta, jotta voidaan yleistää ja esittää hypoteeseja kuvien vaikutuksesta 

motivaatioon. Teoria on tapa tulkita todellisuutta ja arvoille voidaan antaa eksplisiittisiä mer-

kityksiä teorian avulla (Salonen 2007, 50). Todellisuus ei tässä tapauksessa ole kuin tutkijan 

tulkinta kuvista. Käytettävän teorian avulla tutkijan käsittämä todellisuus voidaan perustella 

muille lukijoille ja sille on esittää tieteelliset argumentit. Tämä ei silti takaa todellisuuden 

todenperäisyyttä, vaan on yksi perusteltu näkökulma käsiteltävään aiheeseen. 

Tutkimuksen metodologinen tutkimusperinne on aristoteelinen ja noudattaa laadullisen tutki-

muksen luonnetta. Tutkittava motivaatio hakeutua sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin on on-

tologisesti rakentunut sosiaalisten käsitysten kokonaisuus, joka on jokaisella kuvien tulkitsi-

jalla subjektiivinen. Tätä kokonaisuutta pyritään aineiston tulkinnan avulla ymmärtämään ja 

löytämään käytettävään teoriaan pohjaten mahdollisia yhtenäistäviä tekijöitä, jotka voivat 

vahvistaa motivaatiota hakeutua. Tutkimuksessa aineistoa analysoidessa hyödynnetään kvan-

titatiivisen tutkimuksen piirteitä eriteltäessä kuvia eri luokkiin. Julkaisujen kvantitatiivisella 

määrällä tietyissä luokissa voi olla tuloksien kannalta merkitystä. Saatuja tuloksia käsitellään 

kuitenkin laadullisen tutkimuksen perinteen mukaisesti.  

Ihmistieteissä sosiaalisen ja inhimillisen todellisuuden käytännön tutkimuskohdetta kutsutaan 

Praksikseksi. Praksista muodostuu kulttuuriesineitä, jotka ovat olemassa kulttuurissa elävien 

ja toteutuvien merkityksien kautta. Näitä ei voida mitata fysikaalisilla laitteilla, vaan tulkin-

nallisuus korostuu. Kaikki tulkinnat eivät ole yhtä hyviä ja niissä tuleekin pyrkiä selvittämään 

mitä on ja miten suhteet ilmenevät vain niiden kuvaamisen sijaan. (Salonen 2007, 90–91.)  

Kuvien tulkinnassa kulttuurisidonnaisuus ja ihmisen omat ennakkokäsitykset ovat keskiössä. 

Ihminen ei tulkitse kuvia ”tyhjiössä”, vaan vertaa niiden representoimaa todellisuutta aikai-

sempaan kokemukseensa ja ymmärrykseensä. Kuvien tulkinta ei myöskään ole yksiselitteinen 

ja kertaluotoinen tapahtuma. Seppäsen mukaan kuvan katsominen ei ole ohimenevä tapahtu-

ma, vaan koko ajan muokkautuva prosessi, jossa ihmisen aikaisemmat kokemukset, mieliku-

vat ja vuorovaikutus lomittuvat yhteen. Seppäsen mukaan katsominen jatkuu myös, vaikka 

silmät suljettaisiinkin. (Seppänen 2001, 97.) Tämä kuvaa kuvien tulkinnallisuuden haastetta. 

Yhdestä kuvasta on mahdollista tehdä useita johtopäätöksiä riippuen siitä, mistä näkökulmas-

ta milläkin katsonta kerralla sitä tulkitaan.  
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Tutkimuksen lähtökohtana on deduktiivinen lähestyminen tutkittavaan ilmiöön ja siinä käytet-

tävään teoriaan. Esiin nousevan motivaatiotekijän tai lähteen voidaan nähdä motivoivan mah-

dollisia kuvien katsojia. Hermeneuttisen kehän luonteen mukaisesti tutkijan ymmärrys käsitel-

tävästä ilmiöstä kasvaa kuvia tulkittaessa ja jaoteltaessa käytettävän teorian pohjalta eri luok-

kiin ja myös mahdollisten muiden teorian ulkopuolisten luokkien noustessa esiin. Hermeneut-

tisessa kehässä tutkijan tulkinta tai käsitys jostain ilmiöstä ei kuitenkaan tarkoita, että hän olisi 

oikeassa, vaan hänen käsityksensä on toistaiseksi riittävän oikeanmukainen ja tarkoituksen-

mukainen toimiakseen hänen yhteisössään (Alanen 2014, 39). 

Maavoimien viestintäsektorin julkaisemissa kuvissa on olemassa ihmisten konstruoimia ko-

konaisuuksia, ihmisiä motivoivia tekijöitä. Konstruktivismin luonteen mukaisesti kaikki kuvat 

eivät välttämättä herätä kaikissa kuvien katsojissa samankaltaisia tuntemuksia. On hyväksyt-

tävä, että kuvien luoma todellisuus saattaa näyttäytyä eri ihmisissä eri tavalla. Näin ollen on 

pyrittävä mahdollisimman hyvin teoriaan pohjaten yleistämään mahdollisia tulkintoja.  Sosi-

aalisesta ontologiasta ja motivaatiotekijöistä voidaan tulkinnallisuuden kautta löytää yhteisiä 

tekijöitä, joita voidaan käytettävän teorian avulla yhdistellä.  

Kuvien tulkinnassa on lähdettävä siitä, että jokainen näkee kuvissa varmasti samat asiat, kuten 

pisteet, viivat ja merkit. Se miten ne tulkitaan ja mitä merkityksiä niille annetaan, on henkilö-

kohtaista. Teoriaa siitä, että ihminen pyrkii täyttämään omia psykologisia perustarpeitaan, 

voidaan käyttää avaamaan näitä merkityksiä. Kuvien sisältöä analysoidaan ja etsitään sellaisia 

toimijoita, toimintaa, jotka representoivat tarpeiden täyttämisen mahdollisuutta. Ihmiset eivät 

tietoisesti etsi keinoja täyttää nimenomaan itseohjautuvuusteorian tarpeita, vaan pyrkivät yli-

päätään hyvään elämään, joka teorian mukaan muodostuu tarpeiden täyttymisellä. 

Kuvien representointi tarpeiden täyttämisen mahdollisuudesta ja näin ollen sisäisen motivaa-

tion vahvistaminen esiintynee osissa kuvista. Nämä tekijät ovat Maavoimien viestintäsektorin 

viestintää ja tässä tapauksessa rekrytointiviestintää. Kaikki nämä ovat ihmisten tulkintoja 

myös tutkijan tulkintoja, mutta voidaan yleistää teoriaan sitoen ja perustellen. Tarkoitus on 

ymmärtää kuvia ja niiden sisältöä toimijoiden, toiminnan ja motivaation näkökulmasta.  

Omaa tutkimusta on kyettävä arvostelemaan kriittisesti koko tutkimuksen ajan. Tutkijan on 

helppo uppoutua mukaan oman työnsä virtaan ja unohtaa kriittinen tarkastelu työn ohella. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tulisi jatkuvasti pohtimaan ratkaisujaan ja ottamaan kan-

taa analyysiin ja työn luotettavuuteen. Tutkijalla ei ole käytössään muita analyysikeinoja kuin 

omat ennakko-oletuksensa, maalaisjärki ja teoriapohja, jonka hän on itselleen rakentanut. (Es-

kola & Suonranta 2005, 208.) 
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3. ITSEOHJAUTUVUUSTEORIA MOTIVAATION TULKINNAN 

VÄLINEENÄ  

3.1. Motivaatio  

Motivaatiota ja sitä tukevia tekijöitä tutkittaessa on syytä avata, mitä tässä tutkimuksessa kä-

sitteellä motivaatio tarkoitetaan. Motivaatiota on tutkittu laajalti eri tieteenalojen yhteydessä. 

Seuraavassa avataan motivaation käsitettä ja sen taustaa.  

Peltonen ja Ruohotie (1992) kertovat motivaation olevan johdettu latinan kielisestä sanasta 

movere, joka tarkoittaa liikkumista. Heidän mukaansa sanaa on myöhemmin laajennettu tar-

koittamaan käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestelmää, jonka kantasanana 

on motiivi. Motiivit taas viittaavat usein tarpeisiin, haluihin, vietteihin, joista saadaan sisäisiä 

yllykkeitä sekä palkkioita ja rangaistuksia. Heidän mukaansa motiivit virittävät ja ylläpitävät 

yksilön yleistä käyttäytymisen suuntaa ja ne ovat joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Mo-

tivaatiolla tarkoitetaan siis motiivien aikaansaamaa tilaa ihmisessä. (Peltonen & Ruohotie 

1992, 16. ks. myös Sinokki 2016, 60.)  

Motivaatio on käyttäytymisemme energianlähde, joka ohjaa ja säätelee käyttäytymistämme 

omien tavoitteidemme suuntaan samalla määrittäen toimintamme intensiteettiä, sitoutumista 

ja toimintamme laatua (Sinokki 2016, 61). Sinokki liittää motivaation myös hyvinvointiin ja 

vahvaan itsetuntoon. Kiinnostusta ja motivoitumista voidaan hänen mukaansa pitää yksilön 

henkisenä pääomana, joka tukee identiteetin muodostumista nuoren ihmisen elämässä. (Si-

nokki 2016, 62.) 

Nurmen ja Salmela-Aron (2002) mukaan motivaatiopsykologian perusteiden klassinen lähes-

tymistapa on ollut fysiologiassa. Tässä lähestymistavassa ihmisen motiivit, tarpeet ja vietit 

ovat ihmisen sisäisiä ominaisuuksia, jotka kumpuavat aivoista ja elimistöstä. Tällaiset motiivit 

ja tarpeet perustuvat fysiologiseen säätelyjärjestelmään ja esimerkkejä niistä ovat nälkä, jano 

ja seksuaalisuus. (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 11.) Klassinen teoria motivaatioteorioissa on 

behaviorismi, joka ei varsinaisesti kuvaa motivaatiota, vaan ennemmin motivaationaalista 

ilmiötä. Jos jotakin toimintaa palkitaan, sitä todennäköisesti jatketaan ja motivaatio kasvaa. 

(Nurmi & Salmela-Aro 2002, 11.) Myöhemmin motivaatiota selitettiin erilaisilla mallioppi-

misilla sosiaalisista tapahtumista esimerkiksi Albert Banduran tutkimuksissa (Sinokki 2016, 

72).  
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Peltonen ja Ruohotie (1992) määrittävät motivaatio termille neljä keskeistä ongelmaa, jotka 

on syytä ottaa huomioon sitä käsiteltäessä: 1. motivaatio on hypoteettinen käsite, jota ei voi-

da havaita suoraan eikä myöskään mitata. Se on käsitteellinen skeema, jota käytetään käyttäy-

tymisen ymmärtämiseen. 2. Ihmisen käyttäytymistä määrittää motivaation lisäksi muutkin 

tekijät, joita ei voida selittää motivaation avulla. 3. Motivaatio pitää sisällään useampia pro-

sesseja, joita eivät määrää vain yksilön sisäiset tai ulkoiset ärsykkeet, vaan niihin vaikuttavat 

myös ulkoinen ympäristö, tilanteet, tulkinta ja informaatio. 4. Motivaatioon liittyy myös arvot 

ja tavoitteet, joita henkilöillä itsellään on. (Peltonen ja Ruohotie 1992, 18.) Näiden lisäksi 

motivaatio on henkilön itsensä subjektiivinen käsite ja jokainen motivoituu eri asioista ja nii-

den summista. Motivaatiotekijöitä tutkittaessa tällaiset on otettava huomioon tutkimuksen 

edetessä.  

Ihminen voi motivoitua, koska hän arvostaa tekemäänsä toimintaa tai hän kohtaa voimakasta 

ulkoista painostusta. Toimintaa voi ohjata ulkoinen palkkio, lahjonta, henkilökohtainen kiin-

nostus tai pelko siitä, että hänen toimintaansa valvotaan. Nämä vaihtelevat kulttuurien välillä 

riippuen siitä, miten ihmiset tulkitsevat ja sisäistävät toistensa käyttäytymistä. (Ryan & Deci 

2000, 69.) 

Motivaatio jaetaan yleisesti sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Peltonen ja Ruohotie (1992) 

toteavat, etteivät niiden määritelmiä voida kuitenkaan pitää täysin erillisinä, vaan pikemmin-

kin toisiaan täydentävinä ja yhtä aikaa esiintyvinä (Peltonen & Ruohotie 1992, 19). Myös 

Martela toteaa ulkoisen ja sisäisen motivaation yleensä esiintyvän samanaikaisesti esimerkiksi 

työssä, jossa sekä palkka että itsensä toteuttaminen motivoivat. Ulkoinen motivaatio voi myös 

muuttua ajan mittaan sisäiseksi ihmisen tykästyessä itse tekemiseen. (Martela 2015, 65–66.) 

 Sisäinen motivaatio on sisäisesti välittynyttä siinä määrin, että käyttäytymisen syyt ovat si-

säisiä ja se on usein liitoksissa ylimmän asteen tarpeiden tyydytyksiin, kuten itsensä toteutta-

miseen (Peltonen & Ruohotie 1992, 19). Martela (2015) taas toteaa sisäisen motivaation 

kumpuavan ihmisen sisältä ja sen olevan keskeistä, että ihminen kokee tekemisen mielenkii-

toiseksi, innostavaksi, arvokkaaksi tai muuten mielekkääksi (Martela 2015, 65). Ulkoinen 

motivaatio taas on liitoksissa ympäristöön ja se on välittynyt jostain muusta kuin henkilöstä 

itsestään ollen usein liitoksissa alemman tason tarpeiden tyydytykseen, kuten turvallisuuden 

tunteeseen (Peltonen & Ruohotie 1992, 19). Martela esittelee ulkoisen motivaation lähteiksi 

selviytymisen, resurssien turvaamisen, sosiaalisen hyväksynnän etsinnän ja rahan. Hänen mu-

kaansa kaikki nämä motivoivat ihmistä ulkoisesti ihmisen reagoidessa ulkoisiin vaateisiin. 

(Martela 2015, 65.)  
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Maslow’n 1940 -luvulla kehittämä tarvehierarkia on todennäköisesti tunnetuin ihmisen moti-

vaatiota selittävä teoria (Martela 2015, 55). Maslowin mukaan ihmisen tarpeet ovat hierarkki-

sesti järjestyneitä alempien ollessa fysiologisia ja ylempien psykologisia (Sinokki 2016, 72). 

Perinteinen Maslowin tarvehierarkian pyramidin mukainen malli, jossa alempien tarpeiden 

täyttyessä siirrytään ylempien tarpeiden täyttämiseen, on kuitenkin aikojen saatossa vanhen-

tunut (Martela 2015, 56–57). 

Tässä tutkimuksessa motivaatiota käsitellään sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin hakeutumi-

sen näkökulmasta. Halu hakeutua mihin tahansa työtehtäviin muodostuu eri ihmisillä eri läh-

teistä ja usein niiden summista. Tässä tutkimuksesta hakeutumismotivaatiosta puhuttaessa 

viitataan haluun hakeutua sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuspooliin ja sitä kautta 

käynnissä oleviin operaatioihin, joihin Suomi tällä hetkellä osallistuu. Motivaatiota ei tässä 

tutkimuksessa mitata tai sen laatua ei tutkita, vaan tutkimuksessa käsitellään tekijöitä, jotka 

voivat vahvistaa jo olemassa olevaa halua hakeutua. Motivaatiota vahvistavia tekijöitä käsitel-

lään itseohjautuvuusteorian perustarpeiden täyttämisen mahdollisuuksilla.  

3.2. Itseohjautuvuusteoria ja hyvän tekemisen tarve 

Edward Deci alkoi kehittämään 1970-luvulla valitsevasti behavioristisesta psykologia käsit-

teestä, jossa ulkoiset palkkiot ja rangaistukset olivat kaiken keskiössä, omaa teoriaansa. Hä-

nen ajatuksensa mukaan ihmisen sisäinen motivaatio on eri tekijä kuin ulkoinen palkinto. 

(Martela 2015, 59.) Deci havaitsi ensimmäisissä itseohjautuvuusteorian tutkimuksissa ulkoi-

sen palkkion jopa haittaavan sisäistä motivaatiota. Ihmisten saadessa ulkoisia palkkioita teh-

dessään itselleen kiinnostavaa työtä heidän sisäinen motivaationsa laski. Hän havaitsi, että 

ulkoinen palkitseminen söi itsenäisyyden tunnetta tehdyn työn arvostuksessa. Samaa vähentä-

vää vaikutusta on ollut myöhemmin mm. deadlinejen asettamisella. (Deci & Vansteenkiste 

2004, 26–27.)  

Edward Deci ja Richard Ryan kehittivät oman teoriansa vuonna 1980: itseohjautuvuusteoria 

(Self Determination Theory). Teorian tarkoituksena oli empiiristen tutkimusten avulla todis-

taa, ettei ihminen olisi vain passiivinen ympäristöön reagoiva vaan aktiivinen oman elämänsä 

suunnannäyttäjä. (Martela 2015, 59–60.) Nykyään itseohjautuvuusteoria on yleisesti hyväk-

sytty ja laajasti käytetty teoria eri tieteen aloilla (Martela 2015, 63).  

Itseohjautuvuusteorian perimmäisenä ideana on ihmiskuva, jossa ihminen toiminnallisena 

olentona hakeutuu aktiivisesti toteuttamaan itselleen mielekkäitä ja merkittäviä asioita. Sisäi-

nen motivaatio näin ollen ohjaa ihmistä toimimaan enemmän kuin behavioristinen ajatus ih-

misen toiminnasta vain saavuttaakseen palkkion. (Martela & Jarenko 2014, 13.)  
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Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme perustarvetta, joilla he perustelevat tavoit-

teiden saavuttamista: autonomian tarve, kyvykkyyden tarve ja yhteenkuuluvuuden tarve (Deci 

& Ryan 2000a, 228). Deci ja Ryan (2000a) määrittelevät tarpeet psykologisiksi tarpeiksi, jot-

ka ovat kriittisiä ihmisen psykologisen kasvun, eheyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ihmisen 

tarpeet määrittelevät tarvittavat olosuhteet hyvinvoinnille ja niiden toteuttaminen on tärkeää. 

(Deci & Ryan 2000a, 228.) Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmiset tavoittelevat tavoitteita, 

toimintoja ja suhteita, jotka tukevat heidän tarpeitaan. Löytäessään tällaisia he kokevat posi-

tiivisia vaikutuksia. (Deci & Ryan 2000a, 230.) Kuten ihmisen muutkin fyysiset tarpeet, nämä 

ovat teorian mukaan mitattavissa ja niiden täyttyminen tai laiminlyönti näkyy yksilön tavoit-

teissa ja arvoissa (Ryan & Deci 2017, 9). 

Teorian mukaan kolmen perustarpeen ollessa ihmisille välttämättömiä ihmiset hakeutuvat 

tilanteihin, joissa he pystyvät täyttämään näitä tarpeita ennemmin kuin sellaisiin tilanteisiin, 

jotka estävät niiden täyttymistä. Ihmiset eivät kuitenkaan pyri tietoisesti täyttämään näitä tar-

peita, vaan he pyrkivät tekemään asioita, jotka aidosti kiinnostavat heitä ja ovat heille tärkeitä. 

Tehden näitä asioita samalla heidän perustarpeensa täyttyvät. (Deci & Vasnteenkiste 2004, 

25.) 

Aiemmin mainitut kolme psykologista perustarvetta: kyvykkyys, autonomia ja yhteenkuulu-

vuus, voidaan pitää universaaleina tarpeina, joita ei opita vaan ne peritään ihmisluonteesta 

riippumatta ihmisen sukupuolesta, kulttuurisesta taustasta tai ajasta. Näiden tarpeiden täyttä-

mättömyys voi johtaa ihmisessä passiivisuuteen, pahoinvointiin, pirstaloituneeseen ja muuttu-

neeseen käyttäytymiseen. (Deci & Vansteenkiste 2004, 25.) 

Suomalainen filosofi ja tutkija Frank Martela on esittänyt itseohjautuvuusteorian kehittäjille 

Ryanille ja Decille hyvän tekemisen muille olevan neljäs perustarve autonomian, kyvykkyy-

den ja yhteenkuuluvuuden tarpeen ohella. Hyväntekemisellä tiedetään olevan ihmiselle posi-

tiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin esimerkiksi vapaaehtoistyöllä tai antamisella (Mar-

tela & Ryan 2015, 1). Hyväntekemisen tarvetta ei ole kuitenkaan vielä virallisesti lisätty itse-

ohjautuvuusteorian neljänneksi perustarpeeksi.  

Martela osoitti yhdessä tutkimuksissaan Ryanin kanssa hyväntekemisellä olevan itsenäinen 

vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja tällä olevan yhteys autonomian, kyvykkyyden ja yhteen-

kuuluvuuden kanssa (Martela & Ryan 2015, 11). Hyvän tekemisen tarve on siis Martelan ja 

Ryanin mukaan erillinen ihmisen hyvinvointia edistävä tekijä, joka esiintyy muiden itseohjau-

tuvuusteorian perustarpeiden ohella (Martela & Ryan 2015, 12). Myös muut tutkimukset tu-

kevat erilaisten hyväntekemisen vapaaehtoistyön ja auttamisen muodoilla olevan merkittävä 

rooli ihmisten hyvinvointiin (Piliavin & Siegl 2007, 461). 
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Hyvän tekeminen on kuitenkin subjektiivinen käsite. Hyvän tekemisen tunne on eriasia kuin 

tekojen objektiivinen hyvyys (Martela 2015, 124). Eri ihmiset voivat käsittää hyvän tekemi-

sen eri tavalla riippuen siitä, miten he itse kokevat oikeaksi ja hyväksi. Tässä tutkimuksessa 

hyväntekemisen tarvetta käsitellään kolmen muun perustarpeen ohella neljäntenä tarpeena 

rauhanturvaamisen kontekstissa.  

3.3. Itseohjautuvuusteorian ja motivaation suhde 

Motivaatiota on yleisesti tutkittu tavallisimmin yhtenä määreenä, jossa ihmisten motivaation 

määrää on mitattu. Itseohjautuvuusteoria jakaa motivaation erilaisiin tyyppeihin. Motivaation 

laadulla onkin määrään verrattuna enemmän merkitystä hyvinvoinnin, tehokkaan toiminnan, 

ongelman ratkaisun ja syvällisen oppimisen kannalta. (Deci & Ryan 2008, 182.)   

Itseohjautuvuusteoria ei ota kantaa siihen, miten sisäinen motivaatio muodostuu. Sen sijaan se 

tarjoaa välineitä tarkastella olosuhteita ja tilanteita, jotka herättävät tai ylläpitävät sisäistä mo-

tivaatiota ja toimia, jotka myös vähentävät sitä. (Ryan & Deci 2000, 70.) 

Motivaatio-käsitettä ei pidetä itseohjautuvuusteoriassa yksittäisenä ilmiönä. Motivaatiolla voi 

teorian mukaan olla joitakin muotoja, jotka perustuvat puhtaasti halukkuuteen heijastaen hen-

kilön omia intressejä ja arvoja. Samalla on myös toisia muotoja, jotka perustuvat kokonaan 

ulkoisiin pakotettuihin tai painostettuihin toimintoihin, jota henkilö ei arvosta sisäisesti. Moti-

vaation lähteet vaihtelevat ja samoin vaikutukset eri motiiveista osan voidessa olla sisäisiä ja 

toiset ulkoisia. Motiivit eivät vain ole eri asteisia, sisäisiä tai ulkoisia, vaan ne muodostuvat 

täysin eri ilmiöiden lähteistä. (Ryan & Deci 2017, 14.) 

Gagnén ja Decin (2005) mukaan itseohjautuvuusteoria erottaa motivaation ja motivaation 

puutteen käsitteet toisistaan. Motivaation puutteella tarkoitetaan tilaa, jossa ihmisellä ei ole 

aikomustakaan toimia, kun taas motivaatiolla toimintaan liittyy tarkoituksellisuutta. Motivaa-

tio taas jakautuu autonomiseen motivaatioon ja kontrolloituun motivaatioon. Autonomiseen 

motivaatioon kuuluu sisäinen motivaatio ja hyvin sisäistetty ulkoinen motivaatio. Näin ollen 

autonomisesti motivoitunut ihminen toimii omasta kiinnostuksestaan asiaa kohtaan. Kontrol-

loitu motivaatio koostuu ulkoisesti säädellystä motivaatiosta ja ulkoistetusta motivaatiosta. 

Näin ollen kontrolloidun motivaation ohjaama ihminen tuntee olevansa pakotettuna tai suos-

tuteltuna toiminnassa. (Gagné & Deci 2005, 340.) Autonominen ja kontrolloitu motivaatio 

ovat molemmat tahdonalaisia ja tarkoituksellisia.  Ne ovat molemmat vastakohta amotivaati-

olle, joka ei taas sisällä tarkoituksellista toimintaa tai motivaatiota ollenkaan (Gagné & Deci 

2005, 334.) 
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Teorian esiintuomien perustarpeiden täyttämisen konsepti tarjoaa keinon ymmärtää eri sosiaa-

lisien tekijöiden ja henkilöiden välisien suhteiden vaikutusta autonomiseen ja kontrolloituun 

motivaatioon. Miten esimerkiksi rahallinen palkkio, vaihtoehtojen valinta tai suoritusarviointi 

vaikuttaa tarpeiden täyttymiseen, ja sitä kautta motivaatioon ja henkiseen hyvinvointiin. (Deci 

& Ryan 2008, 183.) Teoria mahdollistaa tarpeiden täyttymisen tarkastelemisen sitomisen mo-

tivaatioon.  

Sosiaalinen ympäristö voi parantaa henkilön sisäistä motivaatiota tukiessaan henkilön perus-

tarpeita. Samaan tapaan vähentäessä sosiaalisen ympäristön perustarpeita se vähentää yksilön 

sisäistä motivaatiota. (Ryan & Deci 2000, 71.) Sosiaalisen ympäristön mahdollisuutta tukea 

sisäistä motivaatiota voidaan tutkia itseohjautuvuusteorian avulla. Sellaiset ympäristöt, jotka 

tukevat perustarpeita, auttavat motivaation sisäistämistä ja ulkoisen motivaation  sisäistämi-

sessä (Ryan & Deci 2000, 76).    

Deci ja Ryan näkevät ihmisen aktiivisena tekijänä, jonka käytös ei ainoastaan tähtää tarpeen 

tyydyttämiseen itsessään, vaan se voi täyttyä myös kiinnostavan tekemisen tai tavoitteen 

ohessa (Deci & Ryan 2000a, 230). Näin ollen henkilö ei tarkoituksenmukaisesti etsi tekemistä 

tarpeidensa täyttymiseksi, vaan ajautuu tekemään asioita, jotka kiinnostavat ja motivoivat 

häntä.  

Kokemukset itsenäisyydestä ja kyvykkyydestä ovat välttämättömiä sisäiselle motivaatiolle ja 

kiinnostukselle, mutta niiden tarpeet eivät anna riittävän selkeää määritelmää sisäisestä moti-

vaatiosta (Deci & Ryan 2000a, 233). Sisäisesti motivoitunutta käytöstä tukee sellainen toi-

minta, jota tehdään vapaaehtoisesti ilman eri palkkioiden tai seuraamusten toivetta, ja tällaisen 

ylläpitämiseksi edellytetään itsenäisyyden ja kyvykkyyden tarpeiden toteuttamista. (Deci & 

Ryan 2000a, 223).  

Motivaation tutkiminen subjektiivisena käsitteenä on haastavaa. Tässä tutkimuksessa moti-

vaatiota määritellään itseohjautuvuusteorian perustarpeiden täyttämisen mahdollisuuksien 

ilmentymisellä. Ihmisen kokiessaan mahdollisuuden päästä täyttämään psykologisia perustar-

peitaan hän motivoituu. Perustarpeiden täyttymisen mahdollisuus toiminnasta ja toimijoista 

ilmaisee tutkimuksessa mahdollisia motivaation lähteitä, jotka voivat motivoida eri ihmisiä.  
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Kaikki ihmiset eivät välttämättä tietoisesti pyri täyttämään psykologisia perustarpeitaan, mut-

ta näiden ollessa teorian mukaan perustarpeita niitä voidaan pyrkiä täyttämään myös alitajui-

sesti tiedostamatta. Eri ihmiset motivoituvat eri asioista, eikä sisäisen ja ulkoisen motivaation 

eroja voida täysin eritellä. Potentiaalisia hakijoita voi motivoida useampi yksittäinen tekijä 

esimerkiksi raha, ystävien kokemukset tai seikkailun halu. Perustarpeiden täyttämisen mah-

dollisuus voi alitajuisesti vahvistaa motivaatiota, vaikka se ei olekaan pää motivaattori.  

3.4. Itseohjautuvuusteoria sotilaallisen kriisinhallinnan kontekstissa 

Tässä kappaleessa tarkastelen itseohjautuvuusteorian kolmea perustarvetta ja hyvän tekemisen 

tarvetta sotilaallisen kriisinhallinnan kontekstissa. Miten ne voivat ilmentyä rauhanturvatyös-

sä operaatioalueilla ja käytännön työssä? Millaisista asioista ihmisten tarpeet voivat tässä kon-

tekstissa täyttyä? Samalla luodaan pohjaa tutkimuksen analyysille, mitä tai millaista toimintaa 

kuvista voidaan löytää, jonka voidaan katsoa ilmentävän perustarpeiden täyttymisen mahdol-

lisuutta motivaation vahvistamiseksi?  

Martelan & Riekin tutkimuksessa osoitettiin merkityksellisenä pidettävän työn pitävän sisäl-

lään itseohjautuvuusteorian kolme perustarvetta sekä hyvän tekemisen tarpeen (Martela & 

Riekki 2018, 5). Neljän psykologisen tarpeen täyttäminen määrittää sen, miten ihmiset koke-

vat työnsä merkityksellisyyden (Martela & Riekki 2018, 11).  

Autonomian tarpeella tarkoitetaan yksilön kykyä säädellä kokemuksiaan ja toimintojaan. Se 

yhdistetään toiminnan muotoon, joka liittyy halukkuuteen, yhteneväisyyteen ja sisäistettyyn 

toimintaan. Se ei siis tarkoita samaa kuin vapaaehtoisuus. Tunnusomaista toimintaa on itse-

hyväksytty, yhtenevä omien halujen ja arvojen mukainen toiminta. (Ryan & Deci 2017, 10.) 

Autonomian eli omaehtoisuuden tarpeella tarkoitetaan Martelan & Jarenkon (2014) mukaan, 

että ihminen saa itse määrätä omista tekemisistään. Autonomian edellytyksenä on valinnan- ja 

toiminnanvapaus (Martela & Jarenko 2014, 28). Rauhanturvaoperaatioon hakeutuminen 

Suomessa perustuu henkilöiden vapaaehtoiseen hakeutumiseen. Mikään laki tai muu pakko ei 

pakota henkilöitä hakeutumaan tehtäviin. Hakijat ovat itse vapaaehtoisesti päättäneet hakeu-

tua tehtäviin, koska kokevat sen olevan itselleen jollakin tavalla mieleiseksi. Rauhanturvatyö 

täyttää hakeutuvissa henkilöissä hakeutujien omia arvoja ja haluja.  
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Ihminen tuntee toimintansa olevan itsestään lähtöistä, sisäistä motivaatiota, eikä toimintaa 

ohjata ulkopuolisilla palkkioilla. Ihmisen tekemisen päämäärät ovat hänelle itselleen tärkeitä 

ja merkityksellisiä. (Martela & Jarenko 2014, 29.) Itsenäisyys ei kuitenkaan tarkoita itsek-

kyyttä tai itsenäisyyttä näiden ollessa eri asia. Organisaatiossa voi olla autonomisia henkilöitä, 

jotka toteuttavat organisaation tavoitteita hänen sisäistäessään nämä tavoitteet omikseen. 

(Martela & Jarenko 2014, 29.) Tällaisia voivat rauhanturvaamisen kontekstissa olla ihmiset, 

jotka pyrkivät edistämään maailman rauhaa ja Suomen etua, koska kokevat niiden olevan tär-

keitä myös itselleen. Rauhanturvaaja työtä voidaan heidän toimestaan ajatella esimerkiksi 

isänmaallisena tekona. 

Kyvykkyyden tarve nähdään itseohjautuvuusteoriassa perustarpeena tuntea itsensä hyödyl-

liseksi ja osaavaksi. Ihmisillä on tarve tuntea toimivansa tehokkaasti heille merkityksellisissä 

elämän sisällöissä. Kyvykkyyden tunne häviää liian haastavissa tehtävissä, huonon palautteen 

toimesta tai henkilöiden välisissä henkilökohtaisessa kritiikissä tai vertailussa. (Ryan & Deci 

2017, 11.)  

Martelan ja Jarenkon mukaan kyvykkyyden tarve on ihmisen tunne siitä, että hän on hyvä 

jossain asiassa ja saa aikaan asioita (Martela & Jarenko 2014, 29). Ihminen tuntee olonsa hy-

väksi, kun hän osaa tehdä jotakin asioita ja onnistuu niissä menestyksekkäästi (Martela & 

Jarenko 2014, 29). Rauhanturvaamisessa henkilöt voivat kokea olleensa hyviä esimerkiksi 

varusmiespalveluksensa aikana ja haluavat jatkaa tätä onnistumistaan myöhemmässä vaihees-

sa elämäänsä. Rauhanturvaoperaatiot mahdollistavat sotilaallisen toiminnan jatkamisen va-

rusmiespalveluksen jälkeen ja tarjoavat samankaltaisen toimintaympäristön ja tutut kaavat, 

joissa he ovat aikaisemmin onnistuneet. Riittävän haastava työ, jossa henkilö kokee kuitenkin 

olevansa hyvä, motivoi eniten ja myös pitää yllä mielenkiintoa (Martela & Jarenko 2014, 30). 

Operaatioalueiden heikko turvallisuustilanne ja haastavat tehtävät tarjoavat rauhanturvatehtä-

viin haketuville henkilöille haasteita, joissa he kokevat onnistuvansa ja olevansa hyviä.  

Yhteenkuuluvuuden tarpeella tarkoitetaan sosiaalisesti yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tyypilli-

sesti ihmiset tuntevat yhteenkuuluvuutta, kun heistä välitetään toisten ihmisten toimesta. Se 

tarkoittaa myös tunnetta siitä, että on merkityksellinen, antaa oman panoksensa joukolle ja 

kuuluu johonkin joukkoon. (Ryan & Deci 2017, 11.) 
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Yhteenkuuluvuus on ihmisen sisäisen motivaation lähde, joka näyttäytyy tarpeena olla yhtey-

dessä muihin ihmisiin. Turvallinen, kannustava ja lämminhenkinen yhteisö motivoi ihmisiä. 

(Martela & Jarenko 2014, 30.) Rauhanturvaamisen ympäristössä usein kiinteä ja homogeeni-

nen joukko tarjoaa henkilöille yhteisön, jota he kaipaavat. Operaatioalueella päivittäinen ole-

minen ja eläminen tapahtuu hyvin tiiviissä yhteiselossa muiden ”lauman jäsenien” kanssa 

luoden näin vahvan yhteenkuuluvuuden joukon välille. Yhteenkuuluvuuden tarve korostuu 

operaatioalueilla kaukana kotoa ja usein haastavissa ympäristöissä. Välittävä ja hyvä työilma-

piiri on erityisen tärkeä tehtävien ollessa haastavia tai raskaita (Martela & Jarenko 2014, 30).   

Hyvän tekemisen tarve rauhanturvaoperaation kontekstissa voi näyttäytyä haluna vaikuttaa 

kohde maan ja koko maailman tilanteeseen. Auttamisen halun on tunnistettu aikaisemmin 

olevan yksi syistä hakeutua tehtäviin (Kivistö 2016, 105). Rauhanturvaaminen perustuu hen-

kilön vapaaehtoisuuteen ja omaan haluun tehdä jotakin hyvää ja merkityksellistä. Vapaaeh-

toistyöllä on positiivisia vaikutuksia ihmisen henkiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin (Piliavin 

& Siegl 2007, 450). Leskinen ym. esittää halun tehdä jotain merkityksellistä suureksi syyksi 

hakeutua rauhanturvaoperaatioihin (Leskinen ym. 2011, 52). Tällaista halua tehdä jotain mer-

kityksellistä voidaan tulkita hyväntekemisen tarpeeksi.  
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus toteutettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa aineistosta eriteltiin kuvat 

operaatioittain ja saatiin selville, paljonko kuvia kustakin erillisestä operaatiosta oli julkaistu.  

Toisessa vaiheessa aineistolähtöisellä kuva-analyysillä kuvista eriteltiin toisen alatutkimusky-

symyksen mukaiset toimijat ja toiminta. Kuvien tulkinnassa hyödynnettiin konnotatiivisen 

kuva-analyysin ensimmäistä ja toista vaihetta. Mitä toimijoita kuvissa on kuvattu? Mikä tai 

mitkä ovat olleet kuvan ottamisen pääkohde? Mitä kuvissa kuvataan? Mikä on kuvien tapah-

tuma, jota kuvataan?  

Kolmannessa vaiheessa aineiston kuvat analysoitiin konnotatiivisella kuva-analyysin kolman-

nella vaiheella, semioottisen viestin lisääminen. Aineistosta poimitut kuvien viestit sisäisen 

motivaation täyttämisen mahdollisuuksista luokiteltiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, 

jossa teoriana käytettiin aiemmin kuvattua itseohjautuvuusteoriaa. Motivaation ollessa subjek-

tiivinen käsite, sen ilmentymisen tulkinnan apuna käytettiin itseohjautuvuusteorian perustar-

peita. Perustarpeiden täyttymistä ilmentävät kuvat ilmentävät mahdollisuutta tukea motivaa-

tiota.  

Seuraavaksi avataan tutkimusmetodin käsitteitä, joita tutkimuksessa käytettiin. Tutkimuksen 

aineisto, käytettävät analyysitavat ja analyysin kulku esitellään. 

4.1. Semiotiikka ja käsitteet kuvien tulkinnassa 

Seppäsen mukaan kaikkia valokuvia yhdistää kameran sisälle syntynyt jälki, materiaalinen 

ydin (itse valokuva). Tämän toimintaa voidaan tarkastella eri kulttuureissa ja yhteiskunnassa 

monesta eri teoreettisesta lähtökohdasta, mutta yleisin lähestymistapa on semiotiikan näkö-

kulma ja indeksisyys. (Seppänen 2014, 79.) Indeksisyyttä käsitellään usein kuvan ikonisuuden 

eli visuaalisen esittävyyden kanssa, vaikka kuvaa voidaan käsitellä myös materiaalisena yti-

menä ilman sen visuaalisuutta. Indeksisyys voidaan määritellä prosessina, jonka tuloksena 

materiaalinen ydin syntyy. (Seppänen 2014, 79.)  

Semiotiikka käsite perustuu Veivon ja Huttusen (1999) mukaan muinaiskreikan merkkiä tar-

koittavaan sanaan semeion. Semiotiikan tutkimusalaan kuuluvat etymologian alkuperän kan-

nalta merkit. Merkkejä on Veivon ja Huttusen mukaan loputon määrä ja niiden rajaaminen on 

ongelmallista. Heidän mukaansa semiotiikan tutkimuskohteena on ennemminkin toiminta, 

semiosis. (Veivo & Huttunen 1999, 16.)  



29 

 

Semiologia kehitettiin Sepän (2012) mukaan alun perin kirjoitetun kielen tutkimiseksi, mutta 

sitä on sovellettu kuvatutkimuksessa jo lähes puoli vuosisataa (Seppä 2012, 128). Semiootti-

nen tulkinta liittyy oleellisesti valokuvien tulkintaan. Semiotiikka tarjoaa tarkkaan määritellyn 

käsitteistön ja analyysimalin, jolla voidaan purkaa kuvan merkkiluonnetta osatekijöihin ja 

suhteuttaa laajempaan kulttuuriseen kokonaisuuteen. (Seppä 2012, 128.) Sepän mukaan ku-

vien tutkiminen semiotiikan keinoin on representaatioiden tutkimusta, jossa kysytään mitä 

kuva esittää ja miten. Kuvien piilomerkitykset ja niiden ideat ja arvot symbolisessa merkityk-

sessä ovat myös kiinnostuksen kohteena. (Seppä 2012, 128.)  

Veivon ja Huttusen mukaan semiotiikalla on kaksi kehittäjää: sveitsiläinen kielitieteilijä Fer-

dinand de Saussure (1857-1913) ja amerikkalainen filosofi Charles Sanders Peirce (1839-

1914). Saussure näkemys semiotiikasta korostaa merkkijärjestelmiä ja etenkin niiden toimin-

taa määrittäviä lainalaisuuksia. Peirce taas rinnastaa semiotiikan logiikkaa ja ajatuksen ana-

lyysiin, jossa merkityksen muodostuminen ja tiedon välittyminen tapahtuu merkkien välityk-

sellä. (Veivo & Huttunen 1999, 16–17.) 

Gillian Rose (2016) määrittelee semiologian menetelmäksi, joka tutkii miten kuvat rakentavat 

merkityksiä. Semiologia (kutsutaan myös sosiaaliseksi semiotiikaksi) ei vain kuvaile, kuten 

perinteinen tulkinta tai nojaa laskettaviin arvioihin merkityksestä, kuten sisällönanalyysi. Se 

tarjoaa työkaluja analyyttiseen kuvan purkamiseen ja toiminnallisuuksien keskeisten verran-

nollisuuksien tarkasteluun sille asetetuissa merkityksissä. (Rose 2016, 107.) 

Seppänen (2005) nostaa teoksessaan ilmi Barthesin ”Sanoma valokuvassa” artikkelin käsitteet 

denotaatio ja konnotaatio. Denotaatiolla tarkoitetaan valokuvan ilmimerkitystä, mitä valokuva 

nopealla vilkaisulla tarkoittaa. Esimerkkinä hän käyttää punaista ruusua, joka tunnistetaan 

punaiseksi ruusuksi. Punainen ruusu voi myös tarkoittaa rakkautta. Tällaista kuvan sivumerki-

tystä kutsutaan konnotaatioksi. Denotaatio määritellään kuvan ilmimerkitykseksi ja konnotaa-

tio kulttuurilliseksi merkitykseksi, mutta nämä sekoittuvat jatkuvasti toisiinsa. Denotaatio ja 

konnotaatio ovat tärkeitä käsitteitä mediakuvan analyysissä. (Seppänen 2005, 116–117.) 

Denotaatiota, ensimerkitystä tarkastellessa kuvista eritellään rakenneosat, peruselementit, 

joista kuvat koostuvat. Ne kertovat ensivilkaisulla, mistä kuvissa on kysymys ja mitä niissä 

esiintyy. Roland Barthesin mukaan (Leeuwen & Jewit, 2001) voimme tunnistaa vain sellaisia, 

mitä tiedämme jo etukäteen. Esimerkiksi univormun voi tunnistaa sotilasunivormuksi, vaikka 

ei tietäisi minkä maalainen se on. (Leeuwen & Jewit 2001, 94.) 
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Hietaharjun (2010) mukaan valokuvilla on aina jokin käyttötarkoitus. Ihmisillä on vakiintu-

neet käsitykset, millaisiin käyttötarkoituksiin tehdyt eri kuvat ovat. Esimerkiksi sanomaleh-

tien uutiskuvien ja mainoskuvien käyttötavat ovat erilaisia. Hietaharjun mukaan hyvää valo-

kuvaa ei sinänsä ole olemassa, vaan käyttötarkoitukseen osuvia tietyssä käyttöyhteydessä tar-

koituksenmukaisia, osuvia, liikuttavia ja vaikuttavia. (Hietaharju 2010, 109.) Valokuvanottaja 

muuttaa kuvaustilanteessa havaintonsa kuvaksi. Näin ollen kuvaajaa ympäröivä todellisuus on 

eri asia kuin valokuvaksi tallentuva todellisuus (Hietaharju 2010, 110).  

Representaatio käsitteen avulla on mahdollista tutkia millä, eri tavoin mediat esittävät ja tuot-

tavat todellisuutta ja millä keinoin ja kenen näkökulmasta (Seppänen 2005, 77). Representaa-

tio voidaan jakaa kahteen pääasialliseen näkökulmaan. Sen voidaan katsoa heijastavan todelli-

suutta tai rakentavan todellisuutta. Heijastumisen kannalta arvioidaan, miten kuva vastaa to-

dellisuutta ja rakentamisessa taas millaista kuvaa rakennetaan ja miten. (Seppänen 2005, 77.) 

Representaatio voidaan siis määrittää merkityksen tuottamiseksi mielessämme olevien käsit-

teiden avulla. Näin ollen niiden tulkinta ei ole vain henkilökohtaista vaan aina kulttuurisidon-

naista. (Seppänen 2005, 82.) Representaatiota tutkittaessa on myös tärkeää ymmärtää, mitä 

kuvissa ei näytetä tai näy. Kuva tarjoaa katsojalleen vain yhden kapean näkökulman. Asioiden 

poisjättämisellä kuvista voi olla suurikin merkitys. (Seppänen 2005, 83.) Tässä tutkimuksessa 

representaation näkökulma on todellisuutta rakentava. Kuvat eri operaatioista rakentavat to-

dellisuutta operaatiossa elämisestä ja olemisesta.  

Kuvatutkimusta tehdessä on tärkeää määrittää representaation tulkinnan lähtökohta. Hall tii-

vistää Seppäsen (2005) teoksessa kolme tapaa ymmärtää representaatio: refleksiivinen, inten-

tionaalinen ja konstruktivistinen. On tärkeää ymmärtää näiden erot, koska representaation 

ymmärtämisen tapa vaikuttaa millaiseksi tieteellisen tutkimuksen kohteeksi aineisto rakentuu. 

(Seppänen 2005, 94.)  

Tässä tutkimuksessa representaation lähtökohtana käytetään konstruktivistista lähestymista-

paa. Kuvan totuuden vastaavuuden arviointia representaatiosta kutsutaan refleksiiviseksi läh-

tökohdaksi. Esimerkiksi uutiskuvan paikkansapitävyyden arviointi on refleksiivistä. Intentio-

naalista representaation näkökulmaa tarkoitetaan silloin kun kiinnitetään huomiota kuvan teki-

jään. Tällöin arvioidaan mitä kuvan tekijä haluaa representaatiolla kertoa. Konstruktiivisessa 

lähtökohdassa arvioidaan millaisen todellisuuden aineisto tuottaa ja millä keinoin. (Seppänen 

2005, 94–95.) Sosiaalisen median kuvista pyritään analysoimaan niiden tuottamaa todellisuut-

ta ja millaisen vaikutuksen ne antavat. Kuvia tulkittaessa on syytä analysoida, mitä keinoja 

representaatio käyttää hyväkseen antaakseen vaikutuksen, että se esittää todellisuutta (Seppä-

nen 2005, 95).  
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Narratiivisissa kuvissa esiintyy yleensä toimijoita ja toimintaa. Toimintaa nimitetään vekto-

riksi, joka on yleensä poikittainen linja, joka yhdistää toimijoita. Esimerkiksi taulukoissa kah-

den lokeron välissä oleva viiva on vektori. Vektori ilmaisee toimijoiden välillä tapahtuvan 

suhteen. Toimija on kuvassa se, josta vektori säteilee tai jota vektori yhdistää. Vektori on toi-

mintaa ja sitä voi olla tulkitsijoista riippuen lähes loputon määrä erilaisia tulkintoja. (Leeuwen 

& Lewitt 2001, 141–142.)  

4.2. Kuvien sisällönanalyysi metodina 

Tuomen ja Sarajärven mukaan sisällönanalyysi menetelmällä voidaan analysoida dokumentte-

ja systemaattisesti ja objektiivisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117). Sisällönanalyysillä ilmi-

östä saadaan koottua tiivistetty kuvaus johtopäätöksiä varten. Aineistoa ei ole tarkoitus vain 

kuvata tai järjestellä, vaan siitä on kyettävä rakentamaan johtopäätökset. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 117.) Tuomen ja Sarajärven mukaan sisällön erittely eroaa sisällönanalyysista siinä 

mielessä, että sisällön erittelyssä pyritään kuvaamaan dokumentteja kvantitatiivisesti, sisäl-

lönanalyysissa taas sanallisesti. Vaikka kvantifiointi kuuluu sisällön erittelyn piiriin, sitä voi-

daan käyttää sisällönanalyysin apuna. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 119.) 

Klaus Krippendorffin (2004) mukaan sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jonka avulla 

voidaan tehdä toistettavia ja päteviä johtopäätöksiä teksteistä tai muista sisällöistä niiden käyt-

töyhteyksiin (Krippendorff 2004, 18). Sisällönanalyysillä voidaan saada uusia näkökulmia 

ilmiöstä ja kasvattaa tutkijan ymmärrystä ilmiöstä (Krippendorff 2004, 18). Kuvien tulkinnas-

sa voidaan käyttää sisällönanalyysiä, jos ne esittävät ilmiöstä jotain sellaista mitä voidaan 

aistia tai tarkastella (Krippendorff 2004, 19). 

Sisällönanalyysi on lähtökohtaisesti aina kvalitatiivista, vaikka kuvista voitaisiinkin eritellä 

numeraalisesti eriytyviä kokonaisuuksia. Määrällisiä tarkasteltavia esiintymismääriä teksteissä 

tai kuvissa analysoidaan aina lopulta kvalitatiivisesti, vaikka ne ovatkin vain numeroita. 

(Krippendorff 2004, 16.) 

Kuvien sisällönanalyysissä kuva-aineistojen rajaamisella on merkitystä. Kuvat noudattavat 

kausivaihtelua eri vuoden aikojen ja tapahtumien mukaan. Kuvien rajaamisessa voidaan käyt-

tää esimerkiksi vuotta tai muuta aikajaksoa, josta valitaan parilliset julkaisut. Näin ollen koko 

vuoden kuvat muodostavat perusjoukon ja parilliset kuvat otoksen perusjoukosta. Tällaisessa 

valinnassa voidaan kuva-aineiston otosta pitää edustavana ja näin analyysin voidaan nähdä 

koskevan koko perusjoukkoa. (Seppänen 2005, 150.) 
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Aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan jakaa Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan kol-

mivaiheiseksi prosessiksi: aineiston pelkistäminen eli redusointi, aineiston klusterointi eli 

ryhmittely ja aineiston abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 122). Aineiston analyysin alkuvaiheessa määritetään analyysiyksiköt, joita aineistosta 

haetaan. Redusoinnissa analyysiyksiköt pelkistetään tutkimuksen kannalta epäolennaiset asiat 

pois.  Pelkistetty data listataan ja luodaan pohja klusteroinnille, eli ryhmittelylle. Klusteroin-

nissa taas data ryhmitellään ja etsitään samankaltaisia ilmauksia tai tässä tutkimuksessa merk-

kejä. Samoista ilmaisuista tai merkeistä muodostetaan alaluokkia ja niistä taas yläluokkia. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–124.) Tässä tutkimuksessa analysoitaessa kuvia analyysiyksi-

köinä ovat kuvissa olevat toimijat ja toiminta. Toimijat ja toiminta taas muodostuvat merkeis-

tä, pisteistä, viivoista ja väreistä. Kuvia analysoitaessa analyysin syventyessä eri koodeja ja 

luokkia syntyy sitä mukaa kuin aineistoon perehtyy. Tärkeää on kuitenkin, että kaikki koodit 

ja luokat ovat aiemmin kuvatun kaltaisia ja ne mahdollistavat tutkimuksen toistettavuuden ja 

tarjoavat tutkimukselle käytettävissä olevaa relevanttia dataa. 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla samalla tavalla kuin muutkin sisäl-

lönanalyysit. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa abstrahoinnissa empiirinen aineisto liite-

tään teoreettisiin käsitteisiin, jotka tulevat valmiina ilmiöstä jo tiedettynä. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 133.) Laadullisen tutkimuksen käytänteiden mukaan aineistosta analysoidaan ja poimi-

taan myös aineiston osia, joka ei välttämättä sisälly valittuun teoriaan. Aineiston analyysissa 

on tarkoitus nostaa esille yhtenäisiä teemoja ja elementtejä kuvista. Se, sisältyvätkö kaikki 

esille nousseet teemat ja yhtenäisyydet valitun teorian kategorioihin, ei ole merkityksellistä. 

Keskiössä on etsiä aineistosta esille nousevat teemat.  

Sisällönanalyysissä kontekstilla on suuri merkitys. Konteksti määrittää, miten kohdetta tulki-

taan. Ilman valittua kontekstia kuvia ja tekstejä voidaan tulkita lähes rajattomilla lähestymis-

tavoilla. Sisällönanalyysissa analysoinnin kontekstina tutkimuksessa käsitellään rauhantur-

vaamistyötä ja siihen liittyviä tekijöitä.  Kontekstin määrittäminen sisällönanalyysissä on tär-

keää, koska sillä määritellään mitä tutkija haluaa materiaalista saada irti. (Krippendorff 2019, 

40.) Konteksti yksilöi sen maailman missä aineistoa voidaan käsitellä tutkimuskysymyksien 

kautta (Krippendorff 2019, 40). Tämän tutkimuksen konteksti on sotilaallisessa kriisinhallin-

nassa ja kuvien representaatioita tutkitaan hakeutumismotivaation tukemisen näkökulmasta. 
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Kuvien analysoinnissa on tarpeellista selkiyttää analyysin tavoitteet. Varmat tulokset edellyt-

tävät loogista ja tavoitteellista työskentelyä sekä teoreettista ja käytännönläheistä työtä. Pel-

kästään intuitiivinen tulkinta voi johtaa hätiköityihin johtopäätöksiin. Kuva-analyysissa ta-

voitteena on tarkastella kuvaa suhteessa etukäteen määriteltyihin sääntöihin ja kriteereihin. 

(Anttila 2006, 366.)  

Sisällönanalyysissä kuvien analysoinnissa tulee käyttää koodeja/luokkia, joiden perusteella 

kuvia analysoidaan. Nämä toimivat ennalta määriteltyinä sääntöinä ja kriteereinä siitä, mitä 

kuvista etsitään. Koodien tulee olla tyhjentäviä, yksiselitteisiä ja valaisevia. Tyhjentävällä 

tarkoitetaan sitä, että kaikkien tutkimukseen liittyvien kuvien tulee kuulua ainakin yhteen ka-

tegoriaan. Yksiselitteisellä tarkoitetaan sitä, etteivät koodit saa olla päällekkäisiä toistensa 

kanssa. Valaisevalla tarkoitetaan sitä, että koodien tulee tuottaa analysoitavaa ja käyttökel-

poista tietoa. (Rose 2016, 92.) 

Koodit on määriteltävä riittävän tarkasti ja yksiselitteisesti siten, että tutkimus voidaan toistaa 

toisen tutkijan toimesta käyttäen samoja koodeja. Tämä tuo tutkimuksella ja analyysitavalle 

luotettavuutta sen ollessa toistettavissa. (Rose 2016, 96.) Käytetyt koodit esitellään aineiston 

analyysin ja tulosten yhteydessä. 

Seppänen (2005) toteaa sisällönanalyysin olevan harvoin suoraviivaisesti etenevää toimintaa 

ja kuvaa sitä enemminkin kehämäiseksi liikkeeksi, jossa asetelmat muuttuvat, kehittyvät ja 

elävät (Seppänen 2005, 148). Sisällönanalyysissa kuvaa analysoidessa sitä katsotaan kokonai-

suutena tai siitä painotetaan jotain tiettyä osaa. Tällä ei ole merkitystä sisällönanalyysin kan-

nalta, koska molemmissa tapauksissa havainnoitavasta representaatiosta haetaan merkityksel-

lisiä yksityiskohtia esimerkiksi kuvan osia. (Seppänen 2005, 149.) 

4.3. Konnotatiivinen kuva-analyysi  

Konnotatiivista kuva-analyysia käytetään tässä tutkimuksessa sovelletusti sisällönanalyysin 

tukena kuvien tulkinnassa. Konnotatiivinen kuva-analyysi tarjoaa yksinkertaisen ja selkeän 

analyysitavan ja rakenteen kuvien sisältämien merkkien tulkintaan. Tässä tutkimuksessa ei 

paneuduta yksittäisiin kuviin tai niiden sisältämiin merkityksiin, vaan tarkoituksena on käsi-

tellä laajempaa kuva-aineistoa vähemmän yksityiskohtaisesti. Konnotatiivisella kuva-

analyysillä voidaan pureutua kuvan syvempiin merkityksiin, mutta tässä sitä käytetään apuna 

selittämään, miten tutkija on kuvia tulkinnut.  
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Kuvien sisällönanalyysi ei eroa sanallisen tekstin sisällönanalyysistä juurikaan. Molemmissa 

työ aloitetaan problematisoinnilla, jossa kuvan tai tekstin ilmaisema sisältö kyseenalaistetaan 

tutkijan oman maailmankuvan, esiymmärryksen ja aikaisempien kokemusten perusteella. 

Näistä lähtökohdista kehitetään diskussia, näkemysten ja tulkintojen perustelua, joissa kuvan 

tematiikkaa, motiiveja, aiheita, sisältöjä ja rakenteita käsitellään. Kuva-analyysin peruslähtö-

kohta on ymmärtää analyysi kommunikaatioprosessina nojaten viestintä teoreettiseen malliin. 

(Anttila 2006, 367.) 

 

 

Kuva 2. Kuva-analyysin viestintäteoreettinen malli (mukaillen Anttila 2006, 367) 
 

Anttila (2006) esittelee kuvasemiotiikan tulkinnan tasoiksi Nordstömin (1984) määrittelemät 

kolme tasoa: denotatiivinen, konnotatiivinen ja henkilökohtainen taso. Kuvaa analysoitaessa 

ensimmäisenä toteutetaan denotaatio, jossa kuvaa kuvaillaan yksityiskohtaisesti. Tämän jäl-

keen siirrytään konnotatiiviseen vaiheeseen, jossa etsitään sellaista tulkintaa mihin mahdolli-

simman moni voi yhtyä. Viimeisessä vaiheessa, henkilökohtaisessa tasossa, tulkitsija esittää 

teoreettisesti painottuneen kokoavan näkemyksen tulkinnan tuloksista. (Anttila 2006, 370.) 

Denotatiivinen taso tarkoittaa kuvan kaikille kulttuureille yhteistä perusmerkitystä. Se sisältää 

ne perusmerkitykset, jotka jokainen katsoja kulttuurista ja ajasta riippuen voivat tunnistaa.  

Konnotaatio on usein denotaatioon liittyvä tunnesävyttäinen tulkinta kuvasta. Konnotaatio on 

se tulkinta, joka kuvan sisällölle annetaan. Se on kulttuurisidonnaista toimintaa, joka riippuu 

siitä, mitä asiasta tiedetään ja millaisia kokemuksia asiasta on. (Anttila 2006, 370.) 

Konnotatiivinen kuva-analyysi kohdistaa Anttilan (2006) mukaan huomionsa kuvan välittä-

män viestin merkitykseen. Ihminen tulkitsee kuvaa katsoessaan usein vain sitä, mitä hän ku-

vassa näkee. Spontaani tulkinta kertoo sen, mikä kuvassa herättää katsojan mielenkiinnon. 

Konnotatiivisessa kuva-analyysissa tutkitaan ja tulkitaan teoksen synnyttämiä merkkejä, nii-

den luonnetta, niiden muodostamia järjestelmiä ja merkityksiä. Analyysissa on kolme tasoa: 

perus elementtien tarkastelu denotatiivisella tasolla, konnotatiivinen taso ja semioottisen vies-

tin kokoaminen. (Anttila 2006, 373–374.)  
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Anttilan mukaan analyysin ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan peruselementtejä denotatii-

visella tasolla. Peruselementtejä ovat kuvan rakennusosat kuten, pisteet, viivat, pinnat, värit 

jne. Ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on kuvailla kuvaa siten, että siinä olevat merkit ja 

niiden väliset suhteet merkitsevät jotain olennaista. (Anttila 2006, 374.) Esimerkiksi kuvassa 

3 olevat pisteet, viivat ja värit antavat perusmerkityksen sotilaasta ja lapsesta. Merkkien pe-

rusmerkitys on selvä: nainen antaa kyyristyneenä jotakin lapselle.  

 

Kuva 3. Konnotatiivisen kuva-analyysin esimerkki kuva (Maavoimien Facebook-tili 
2020) 

 

Anttilan mukaan analyysin seuraavassa vaiheessa, konnotatiivisessa tasossa, kuvan merkit 

kantavat sellaisia lisämerkityksiä, joista sen katsojat ovat perillä aikaisemman kokemuksensa 

ja asiantuntemuksensa kautta (Anttila 2006, 374). Konnotaatiot ovat enemmän kuin kuvan 

katsojan henkilökohtaisia assosiaatioita, sillä ne liittävät merkitykset kulttuurisiin ja yhteis-

kunnallisiin tekijöihin. Konnotatiivisella tasolla analysoidaan viestejä, joita kuvan semiotiikka 

paljastaa. (Anttila 2006, 364.) Kuvassa 3 nainen tunnistetaan suomalaiseksi YK:n rauhantur-

vaajaksi mm. sinisestä baretista ja suomalaisesta maastopuvusta. Kuvan lapsi taas tunnistetaan 

operaatioalueen paikalliseksi yhteisön jäseneksi.  

Anttilan mukaan viimeisessä vaiheessa kootaan kuvan semioottinen viesti lisäämällä ja täy-

dentämällä konnotatiivisia yhteyksiä (Anttila 2006, 374). Kuvassa 3 kuvan ottajan tarkoituk-

sena on ollut tuoda esiin suomalaisten hyväntekemistä paikallisten lasten eteen heijastinliivien 

lahjoittamisella. Suomalainen naisrauhanturvaaja ojentaa heijastinliivin ja merkin paikalliselle 

lapselle ja näin parantaa lasten turvallisuutta sekä edistää alueen elinoloja. Lisäksi hän paran-

taa paikallisten suhtautumista suomalaisiin ja muihin rauhanturvaajiin.  
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4.4. Tutkimuksen aineisto 

Tutkimuksen aineisto koostui Maavoimien Facebook-tilillä julkaistuista kuvista. Tutkimuksen 

rajaukseksi asetettiin kaikki vuoden 2020 aikana Maavoimien Facebook-tilillä julkaistut soti-

laallista kriisinhallintaa käsittelevät kuvat. Aineisto koottiin tutkijan toimesta manuaalisesti 

Maavoimien Facebook-sivulta käyttämällä sivun kuvahaun rajaamistyökalua. Maavoimien 

Facebook sivun kuvajulkaisujen kansioista asetettiin hakuehdoksi kaikki vuonna 2020 julkais-

tut kuvat.  

Hakutuloksen kaikista vuonna 2020 julkaistuista kuvista poimittiin yksitellen kuvakaappaus-

työkalulla aineistoon sotilaallisen kriisinhallintaan liittyvät kuvat. Aineiston keräämisessä 

kuvamassasta käytettiin tutkijan ammattitaitoa tunnistaa aiheen rajaamat kuvat muista julkai-

suista. Apuna kuvien tunnistamisessa käytettiin kuvatekstejä ja Maavoimien asiakirjan 

(MP27464) määrittelemiä kriisinhallinnasta viestittäviä hakutunnisteita: #KRIHA, #Resolute-

Support, #KFOR, #UNIFIL, #MINUSMA, #UTNSO, #EUTM Somalia, #EUTM Mali ja 

#OIR.  

Aineisto koottiin Maavoimien Facebook-tililtä ja tallennettiin tutkijan omaan kansioon. Ko-

koaminen tapahtui kuvakaappaustyökalulla Facebook sivulta. Kuvakaappaukseen sisältyi ku-

vateksti ja mahdollisia tunnisteita. Kuvat yksilöitiin numeroimalla ja merkkaamalla julkaisu-

päivämäärät. Aineiston kokonaismääräksi muodostui 243 kuvaa. Lukumäärä tarkastettiin erit-

telemällä vuoden 2020 sotilaallisen kriisinhallinnan kuvajulkaisut uudelleen koko vuoden 

julkaisuista ja lukumäärä täsmäsi aikaisempaan. Kuvat ja Excel-taulukko ovat tutkijan hallus-

sa erillisinä tiedostoina. 

4.5. Analyysin kulku 

Aineiston keräämisen ja taltioinnin jälkeen aloitin aineiston analysoinnin. Järjestelin kuvat 

kansioon yksilöidyn numeroinnin perusteella niiden analysoinnin helpottamiseksi. Excel-

taulukossa erillisellä välilehdellä olivat kuvien numerointi, julkaisupäivämäärä, kuvan operaa-

tio ja laatimani kuvaus kuvan sisällöstä. Sanallinen kuvaus oli denotatiivisen tason kuvaus 

kuvan perusmerkityksestä. Siinä ei pohdittu kuvan syvempää merkitystä tai mahdollisia vies-

tejä, vaan kuvailtiin kuvan sisältöä: mitä kuvassa on ja mitä kuva esittää. Denotatiivisen tason 

kuvaus on sellainen, että mahdollisimman moni ihminen voi siihen yhtyä.  
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Vaihe 1 

Ensimmäisessä vaiheessa erittelin aineistosta julkaisujen määrän eri kuukausina. Kuvien jul-

kaisupäivämäärät poimittiin Maavoimien Facebook-tililtä julkaisun tiedoista. Erittelin taulu-

kon avulla, montako julkaisua kussakin kuukaudessa oli julkaistu. Tämän lisäksi laskin kun-

kin operaation kokonaiskuvien julkaisumäärän koko vuoden julkaisuista.  Näiden pohjalta 

laadin ympyrädiagrammin ja taulukon kuvaamaan julkaisujen jakautumista koko vuodelle ja 

eri operaatioiden kesken. Näiden avulla voitiin määritellä, minkä operaation kuvat painottui-

vat julkaisujen osalta: minkä operaation kuvia jaetaan eniten ja miten se näkyy aineistossa.  

Ympyrädiagrammi on esitelty liitteessä 4. 

Vaihe 2 

Seuraavaksi aloitin varsinaisen analyysin toisen vaiheen: kuvien toimijoiden ja toiminnan 

aineistolähtöisen analysoinnin. Kuvien tulkinnassa apuna käytettiin konnotatiivisen kuva-

analyysin ensimmäistä ja toista vaihetta. Toimijoiden osalta keräsin taulukkoon kunkin kuvan 

pääkohteen, eli toimijan, jota kuvissa oli kuvattu. Analyysiyksiköiksi muodostui useita eri 

koodeja: suomalaiset miehet, suomalaiset naiset, ulkomaalaiset, sotilaat, siviilit, ajoneuvot, 

maisema, ruoka, taide jne. Analyysiyksiköt on eritelty liitteessä 1.   

Toteutin tämän vaiheen useampaan kertaan ja huomasin ihmisten olevan toimijaluokan selke-

ästi lukumääräisesti suurin yksittäinen koodi. On luonnollista, että sosiaalisen median palve-

lussa julkaistavissa kuvissa ihmiset ovat kuvien päätoimijoita. Tein ratkaisun jakaa toimijat 

kolmeen pääluokkaan: suomalaiset ihmiset, ulkomaalaiset ihmiset ja muut toimijat. Näiden 

alle muodostui omia alaluokkia tarkentamaan kategoriaa. Ihmisten ollessa selvästi suurin yk-

sittäinen toimija, muu toimija luokka piti sisällään kaikki muut päätoimijat, joista yleisimpinä 

olivat maisema, kalusto, ruoka, eläimet jne. Kaikki luokat on eritelty liitteessä 1. 

Tämä jälkeen merkitsin taulukkoon kunkin kuvan kohdalle mitä toimijoita kuvassa esiintyi. 

Osassa kuvista päätoimijana oli useampia toimijoita esimerkiksi suomalaisia ja ulkomaalaisia 

ihmisiä. Tästä johtuen kuvien lukumäärä ei täsmää aineiston kokonaismäärään. Kuvista ei 

eritelty kaikkia mahdollisia henkilöitä, esineitä tai muita toimijoita. Tarkoituksena oli poimia 

päätoimijat, ei kaikkea mitä kuvissa oli kuvattuna. Toimijoiden osalta niiden esiintyvyys ai-

neistosta laskettiin taulukon avulla suodattamalla taulukkoa kunkin toimijan koodin avulla.  
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Toiminnan osalta analyysi toteutettiin samalla tavalla. Taulukkoon kerättiin omaan sarakkee-

seensa kuvien toimintaa: mitä kuvissa tapahtuu ja miksi kuva on otettu. Kuvien toimintaa tul-

kittaessa apuna käytettiin kuvatekstejä sekä tutkijan omaa ammattitaitoa ja esiymmärrystä 

aiheesta. Ensin poimin kuvista kaiken toiminnan ja kirjasin, mitä erilaisia toimintoja niissä 

esiintyi. Tällaisia olivat mm. partiointia, ajoneuvon huoltoa, joukkojen hallintaa, asekäsitte-

lyä, paraateja jne. Eri toiminnan koodeja muodostui ensin valtava määrä. Toiminnan luonteen 

perusteella päätin jakaa eri toiminnan kolmeen pääluokkaan: operatiivinen toiminta, operatii-

vista toimintaa tukeva toiminta ja muu toiminta. Analyysiyksiköt on myös eritelty liitteessä 2.  

Operatiivisen toiminnan kuvat olivat sellaisia, joissa representoitiin operaatioalueella tapahtu-

vaa henkilöstön käytännön työtä pääsääntöisesti leirialueen porttien ulkopuolella. Tämän toi-

minnan luonne vaihteli suuresti kuvatun henkilön tehtävän mukaan. Esimerkiksi Libanonissa 

palvelevan jääkärin päivittäinen työnkuva eroaa merkittävästi Malissa palvelevan esikuntaup-

seerin työstä. Operatiivinen toiminta jaoteltiinkin vielä kolmeen alaluokkaan aineiston pohjal-

ta: partiointi/vartiointi, tapaamiset ja kouluttaminen. Osa operatiivisesta toiminnasta voi ta-

pahtua luonnollisesti myös porttien sisällä, kuten vartiointi tai paikallisten kouluttaminen. 

Operatiivisella toiminnalla tarkoitetaan tässä tapauksessa rauhanturvaamisen ydintyötä. 

Operatiivista toimintaa tukevat kuvat olivat sellaisia, joissa representoitiin kaikkea toimintaa, 

joka tukee edellä kuvattua varsinaista operatiivista toimintaa. Esimerkiksi operatiivisten taito-

jen harjoittelua, operatiivisten ajoneuvojen huoltoa sekä operaatioalueella tapahtuvaa varasto- 

ja henkilöstöhallinnan työtä. Toiminnan tarkoituksena on tukea niitä työtehtäviä, jotka tapah-

tuvat pääsääntöisesti leirien ulkopuolella. Osa tämän luokan kuvista tukee myös koko operaa-

tion toimintaa, kuten yhteishengen muodostumista. Tälle kategorialle muodostui alaluokat 

toiminnan luonteenmukaisesti aineiston perusteella: harjoittelu, paraati/edustus ja tukityö. 

Tällä ei tarkoiteta sitä, etteikö henkilöstöhallinnan työ tai aseharjoittelu olisi oikeaa työtä, 

vaan ne erotellaan omaksi luokakseen toiminnan luonteen mukaan.  

Muun toiminnan kategorian kuvat olivat sellaista toimintaa, jotka eivät sopineet aikaisempiin 

kategorioihin. Tällaista toimintaa olivat esimerkiksi vapaa-ajan viettäminen, erilaiset urheilu-

kilpailut ja etenkin kuvat, joissa ei varsinaisesti kuvattu mitään toimintaa. Tällaiset kuvat oli-

vat usein täydentäviä kuvia useamman kuvan julkaisuissa ja niissä representoitiin operaatio-

alueen maisemaa, ruokaa tai eläimiä. Muu toiminta jaettiin aineiston pohjalta myös kolmeen 

tarkentavaan alaluokkaan: urheilukilpailut, vapaa-aika ja muu luokka.  

Taulukossa 3 on kuvattu analyysin vaiheessa kaksi toteutettu taulukointi kahden kuvan osalta 

analyysin hahmottamiseksi. Taulukon alla on kyseisten kuvien kuvapari selventämään ana-

lyysin kulkua.  
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Taulukko 3. Semioottinen sisällönanalyysi toimijoista 
 

Kuva 

nro. 

Kuvaus Toimijat Toiminta Operaatio 

15 Suomalaisia sotilaita har-

joittelemassa ammuntaa 

ampumaradalla. 

Suomalaiset Harjoittelua 

(Operatiivisen 

työn tuki) 

UNIFIL 

208 Suomalainen kouluttaa 

somali sotilaita 

Suomalaiset/paikalliset 

sotilaat/siviilit 

Koulutus 

(Operatiivinen 

työ) 

EUTM Somalia 

 

 

Kuva 4. Aineiston kuvat nro. 15 & nro. 208 (Maavoimien Facebook-tili 2020) 
 

Kuvanumero-sarakkeeseen on merkitty aineiston yksilöivän kuvan numero. Kuvaus-

sarakkeeseen on merkitty kuvan yksinkertainen selitys (denotaatio), josta ilmenee, mikä on 

kuvan pääpiirteinen aihe.  

Toimijat-sarakkeeseen on merkitty, mitä toimijoita kuvassa on kuvattuna, mitä kuvassa kuva-

taan ja kuka tai mikä on kuvan ”päähenkilö”. Toiminta-sarakkeeseen on merkitty, mitä toi-

mintaa kuvissa kuvataan: mitä kuvissa tapahtuu, mitä kuvissa tehdään ja mikä on kuvien aihe. 

Operaatio-sarakkeeseen on merkitty operaation nimi, josta kyseinen kuva on.  
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Vaihe 3 

Vaiheessa 3 aineiston kuvat analysoitiin luvussa 4.3 kuvatun konnotatiivisen kuva-analyysin 

avulla. Analyysissa keskityttiin konnotatiivisen analyysin vaiheeseen kaksi ja kolme. Kuvista 

luokiteltiin lisämerkityksiä aiemmin kuvatun kokemuksen ja asiantuntemuksen avulla osana 

kontekstia. Konnotatiivisen kuva-analyysin avulla kuvien semioottinen viesti luokiteltiin. 

Analyysissa muodostettiin luokkia siitä, mitä kuvien toiminnalla halutaan viestiä. Mikä oli 

kuvan sanoma tai viesti? Mitä kuvalla halutaan tuoda ilmi sen tulkitsijalle? Tämän analyysin 

apuna käytettiin myös kuvatekstejä selventämään, mitä kuvaaja oli halunnut kuvallaan viestiä.   

Kuvien semioottinen viesti ja sanoma luokiteltiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Sisällön 

analyysin ylä- ja alaluokat muodostettiin itseohjautuvuusteorian pohjalta. Itseohjautuvuusteo-

ria on luokkien yhdistävä tekijä. Teorian perustarpeet, eli kyvykkyys, yhteenkuuluvuus ja 

autonomia, muodostivat yläluokat. Näiden lisäksi hyväntekemisen tarve muodosti neljännen 

yläluokan. Aineistoa ei kuitenkaan suoraan pakotettu itseohjautuvuusteorian luokkiin, vaan 

aineistoa ja teoriaa käsiteltiin aluksi rinnakkain etsien yhteneväisyyksiä. Aineiston pohjalta 

huomasin, että teorian perustarpeiden ilmentymisiä on kuvissa erilaisia. Näiden pohjalta muo-

dostettiin alaluokat teoriaan sitoen.  

Yläluokkia tarkentamaan muodostettiin aineiston pohjalta alaluokkia teorian perustarpeiden 

ilmentymisen mahdollisuuksien mukaisesti. Aineistoa käsitellessä huomasin kyvykkyyden 

jakautuvan kahteen alaluokkaan kyvykkyyden ilmentymisen luonteen mukaisesti. Osassa ku-

vissa käytettiin omia kykyjä ja toisissa taas niitä harjoiteltiin. Näiden pohjalta muodostui ky-

vykkyyden alaluokat: oman toiminnan käytännön toimeenpano ja oman toiminnan kehittämi-

nen. 

Yhteenkuuluvuuden tarpeen osalta muodostui aineiston ja teorian pohjalta myös kaksi ala-

luokkaa yhteenkuuluvuuden tarpeen ilmenemisen mukaisesti. Osa kuvista viesti yhteisölli-

syyttä paraatien, edustamisen ja juhlallisuuksien merkeissä ja osa taas vilpitöntä yhdessä ole-

mista esimerkiksi vapaa-ajan merkeissä. Näistä muodostui alaluokat yhteisöllisyys ja yhdessä 

oleminen.  

Autonomian tarpeen osalta aineistosta nousi esille kuvia, jotka viestivät henkilöiden omasta 

vapaaehtoisesta itsemääräämästään toiminnasta, eli sellaisen toiminnan harjoittamista, joka ei 

ole käskettyä palvelusta tai kuulu päivittäisiin työtehtäviin. Tämä muodosti autonomian ala-

luokan omaehtoinen toiminta.  
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Hyvän tekemisen tarve osoittautui hankalaksi luokaksi. Sotilaallisen kriisinhallinnan voidaan 

katsoa olevan kokonaisuudessaan hyvän tekemistä eri operaatioalueiden turvallisuutta ja elin-

oloja parantavaa toimintaa. Näin ollen suurin osa kuvista oltaisiin voitu luokitella tähän kate-

goriaan. Aineiston pohjalta eriteltiin hyvän tekemisen alaluokaksi kuitenkin konkreettinen 

kuvissa esiintyvä hyvän tekeminen. Hyvän tekemisen tarpeen alaluokaksi muodostui auttami-

nen.  

Taulukossa 4 on kuvattu sama esimerkki kuvapari vaiheen kolme taulukoinnista.  

Taulukko 4. Konnotatiivinen kuva-analyysi ja teoriaohjaava sisällönanalyysi 
 

Kuva 

nro. 

Kuvaus Alaluokka Yläluokka  Yhdistävä 

15 Suomalaisia sotilaita har-

joittelemassa ammuntaa 

ampumaradalla. 

Oman osaamisen 

kehittäminen 

Kyvykkyys Itseohjautuvuusteoria 

208 Suomalainen kouluttaa 

somali sotilaita 

Oman osaamisen 

käytännön toi-

meenpaneminen 

Kyvykkyys Itseohjautuvuusteoria 

 

Osaa kuvista ei kyetty luokittelemaan itseohjautuvuusteorian alle. Näille muodostettiin oma 

luokkansa ”muut”. Muut-kategorian alle luokiteltiin pääsääntöisesti kuvia, joissa toimijoita tai 

toimintaa ei ollut selkeästi kuvattu tai niitä ei kyetty selkeästi yksilöimään. Tällaisia kuvia 

olivat esimerkiksi maisemat, taideteokset, ruoka ja erilaiset esineet. Kuvat olivat suurimmaksi 

osaksi sellaisia kuvia, jotka täydensivät 3-4 kuvan julkaisuja.   
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset tutkimuskysymyksiin sidottuna. Kunkin ala-

tutkimuskysymyksen tulokset ovat omana alalukunaan. Analyysitapa on kerrottuna aikai-

semmin luvussa 4. Tulosten esittelyjen yhteydessä tarkennetaan myös kunkin luokan osalta 

kriteerejä, joiden perusteella tuloksia luokiteltiin. Tällä selvennetään, miten tulokset on aineis-

tosta koottu ja minkä pohjalta analyysi tehtiin. Lopussa tuloksien osalta on yhteenveto, jossa 

pohditaan, minkä takia julkaisuissa esiintyy tuloksissa esiinnousseita havaintoja. Tuloksien 

yhteenvedosta saatiin pohja tutkimuksen päätutkimuskysymykseen vastaamiseen. 

5.1. Vuoden 2020 kuvajulkaisujen jakautuminen operaatioittain 

Aineistosta jaoteltiin julkaistut kuvat operaatioittain taulukon 5 mukaisesti. Sisällönanalyysis-

sa eri operaatioiden kuvien julkaisujen jaottelussa ja tunnistamisessa käytettiin Maavoimien 

viestintäsektorin aihetunnuksia, kuvatekstejä, tutkijan ammattitaitoa ja esitietämystä. Tutkijan 

ammattitaidolla ja esitietämyksellä yhdisteltiin kuvissa esiintyvien maastopukujen, hihamerk-

kien, luonnon maisemien, barettien ja varusteiden värien perusteella eri operaatioihin. Yhtä 

kuvaa ei pystytty varmuudella tunnistamaan jonkin tietyn operaation alle.  

Taulukko 5. Vuoden 2020 kuvajulkaisujen jakautuminen operaatioiden kesken 
 

Operaatio Kuvajulkaisujen määrä 

UNIFIL Libanon 204 

RSM Afganistan  17 

OIR Irak 10 

KFOR Kosovo 2 

EUTM Somalia 5 

EUTM Mali 2 

MINUSMA Mali 1 

UNTSO Libanon 1 

Muu tunnistamaton 1 
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Valtaosa (84 %) Maavoimien Facebook-sivun sotilaallista kriisinhallintaa käsittelevistä kuva-

julkaisuista vuodelta 2020 muodostui Libanonin UNIFIL (United Nations Interim Force In 

Lebanon) operaatiosta, jossa suomalaiset toimivat osana ranskalaissuomalaista Force Com-

mander Reserve (FCR) pataljoonaa. Seuraavasi eniten kuvia julkaistiin Afganistanin Resolute 

support operaatiosta (7 %) ja Irakin OIR operaatiosta (4 %). Pienempien operaatioiden kuvia 

julkaistiin Maavoimien viestintäsektorin käskyn mukaisesti eri puolilla vuotta (Maavoimien 

esikunta 2020, LIITE 1). 

Muista operaatioista julkaistut yksittäiset kuvat esiintyivät pääosin kansainvälisenä rauhantur-

vaajien päivänä 29.5., jossa Maavoimat esittelivät kaikki Suomen sen hetkiset käynnissä ole-

vat operaatiot lyhyesti yhdessä yhteisessä päivityksessä.  

5.2. Kuvajulkaisujen toimijat 

Kuvista eriteltiin sisällönanalyysilla keskeiset toimijat. Toimijoilla tarkoitetaan tässä tapauk-

sessa kuvissa esiintyviä henkilöitä tai kuvan pääkohdetta, mitä on kuvattu. Suurimmassa osas-

sa kuvista kuvattavana kohteena ovat olleet ihmiset. Muita kohteita ovat olleet esimerkiksi 

maisemakuvat, kalusto, erilaiset taideteokset, liput ja operaation fasiliteetit. Näistä muodostet-

tiin kolme pääluokkaa: suomalaiset, ulkomaalaiset ja muut toimijat. Nämä jaoteltiin vielä pie-

nempiin alaluokkiin tarkentamaan toimijoiden kuvausta.  

Kuvaan 5 on taulukoitu aineistosta esiintyvät kuvattavat kohteet, toimijat, mitä kuvissa esiin-

tyy. Aineisto on esitetty kuvattavan kohteen tai toimijan suhteen kuvan perus merkityksen 

mukaisesti: mitä kuvassa on kuvattu. Taulukossa näkyy myös kyseiseen luokkaan luokiteltu-

jen kuvien lukumäärä. Osa kuvista sisältää samoja peruselementtejä useammassa kuvassa ja 

näin ollen esiintyy useammassa luokassa. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvat, joissa esiintyy se-

kä suomalaisia että ulkomaalaisia sotilaita yhteiskuvissa. Yksi kuva voi siis sisältää useampia 

toimijoita esimerkiksi suomalaisia ja ulkomaalaisia siviilejä.  
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Kuva 5. Kuvattavat kohteet, toimijat 
 

 

Suomalaiset  

Suomalaiset sotilaat esiintyvät suurimmassa osassa aineiston kuvista (175 kpl, 72 %). Suoma-

laisten sotilaiden luokittelussa käytettiin kriteereinä suomalaisia maastopukuja, tunnuksia, 

etnistä taustaa ja kuvatekstejä. Tutkijan omalla esitietämyksellä oli myös merkittävä rooli 

suomalaisten erittelyssä. Kaikissa kuvissa, joissa suomalaisia representoitiin, ei suomalaisilla 

ollut päällään esimerkiksi virallisia maastopukuja tai muita suojavaatetuksia tunnistamisen 

helpottamiseksi. Kuvajulkaisuja, joissa esiintyi pelkästään suomalaisia, aineistosta oli 96 kpl 

(40 %).  

 

Kuva 6. Esimerkki toimijoista suomalaiset (Maavoimien Facebook-tili 2020) 
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Suomalaisia toimijoita esiintyi kuvissa myös toisen toimijaluokan, ulkomaalaisten ihmisten, 

kanssa samoissa kuvissa. Tällaisia kuvia, joissa suomalaisten kanssa käymistä ulkomaalaisten 

ihmisten kanssa kuvattiin, esiintyi 79 kpl aineistosta (32 %) (esimerkki kuvapari 1, LIITE 3).  

Ulkomaalaiset  

Ulkomaalaisilla ihmisillä tarkoitetaan tässä kategoriassa kaikkia ihmisiä, jotka eivät ole suo-

malaisia. Ulkomaalaisten luokittelussa käytettiin kriteereinä vaatetusta, maastopukuja, etnistä 

taustaa ja kuvatekstejä. Myös tässä luokassa tutkijan esiymmärrys korostui erottamaan esi-

merkiksi ulkomaalaiset sotilaat ja siviilitoimijat. Esimerkkejä tämän luokan kuvista olivat 

mm. muut rauhanturvaajat samassa operaatiossa suomalaisten kanssa, paikallisen maan soti-

laat ja siviilit. Ulkomaalaisia ihmisiä kuvista esiintyi 89 julkaisussa (36 %).   

 

Kuva 7. Esimerkki toimijoista ulkomaalaiset (Maavoimien Facebook-tili 2020) 
 

Ulkomaalaisia ihmisiä oli harvemmin kuvattu ainoastaan yksinään ilman suomalaisia toimi-

joita kuvassa. Useammat ulkomaalaiset esiintyivät suomalaisten kanssa samoissa kuvissa ja 

heidän yhteistyönsä oli kuvan keskiössä. Ulkomaalaisia rauhanturvaajia esiintyi 43 kuvassa 

(18 %) (esimerkki kuvapari 2, LIITE 3). Suurimmaksi osaksi ulkomaalaiset rauhanturvaajat 

olivat ranskalaisia Libanonin FCR-pataljoonasta, jossa suomalaiset ja ranskalaiset toimivat 

päivittäisessä yhteistyössä keskenään.  

Paikallisen maan sotilailla esiintyi 26 kuvassa (10 %) (esimerkki kuvapari 3, LIITE 3). Heillä 

tarkoitetaan kyseisen operaation alueella eläviä kriisinhallintaoperaation ulkopuolisia sotilaita. 

Tällaisia olivat esimerkiksi Libanonin armeijan (LAF) sotilaat sekä Somalian armeijan taiste-

lijat. Suomalaiset olivat kuvattuna heidän kanssaan esimerkiksi yhteispartioilla tai koulutusti-

laisuuksissa. 
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Siviili alaluokalla tarkoitetaan ulkomaalaisia ihmisiä, jotka eivät kuuluneet operaation tai pai-

kallisten sotilaiden luokkaan. He olivat pääsääntöisesti paikallisen maan tavallisia kansalaisia, 

joita oli kuvattu suomalaisten kanssa avustustoiminnan yhteydessä. Siviilejä esiintyi aineistos-

ta 20 kuvassa (8 %) (esimerkki kuvapari 4, LIITE 3).  

Lähes kaikki ulkomaalaiset ihmiset esiintyivät samassa kuvassa suomalaisten kanssa. Ainoas-

taan ulkomaalaisia ihmisiä sisältäviä kuvia aineistosta oli vain 9 kappaletta (4 %). 

Muut toimijat 

Muu toimija esiintyi yhteensä 36 kuvassa (15 %). Muu toimija luokan kriteeri tarkoitti tässä 

tapauksessa jotakin sellaista kuvan keskeistä toimijaa, joka ei ollut ihminen. Luokka jakautui 

kahteen selkeään alaluokkaan: materiaaliin ja maisemaan. Myös näiden kuvien osalta osassa 

kuvista pääkohteena saattoi olla useampi toimija, joka ei kuitenkaan ollut ihminen. Esimer-

kiksi useissa maisemakuvissa esiintyi Suomen lippuja tai ajoneuvoja samanaikaisesti.  

 

Kuva 8. Esimerkki toimijoista muu toimija (Maavoimien Facebook-tili 2020) 
 

Materiaalia kuvien päätoimijana esiintyi 27 kuvassa (11 %) (esimerkki kuvapari 5, LIITE 3). 

Tällaisia esimerkkejä kuvista olivat mm. panssaroidut ajoneuvot, ruokakuvat, Suomen liput, 

eläimet ja erilaiset taideteokset. Kuvat olivat pääsääntöisesti 3-5 kuvan julkaisuista täydentä-

viä kuvia, joissa esiteltiin jotain viikon tapahtumaa ja nämä kuvat täydensivät tarinaa.  

Panssaroitu ajoneuvo oli UNFIL-operaation kuvissa useimmiten XA-200 miehistön kuljetus 

ajoneuvo tai panssaroitu Mercedes Benz maastoauto. Afganistanin operaatiosta esiintyi näi-

den lisäksi RG-32 ajoneuvoa.  
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Maisema alaluokkaa, jossa kuvan päätoimijana oli operaatioalueen maisema, aineistosta esiin-

tyi 9 kuvaa (3 %) (esimerkki kuvapari 6, LIITE 3).  Tällaisissa kuvissa kuvattiin usein aurin-

gonlaskua horisontissa, alueella olevia vuoria, kasvillisuutta tai muuta kohdemaan tunnus-

omaista maisemaa. Kuvissa esiintyi osassa myös muita toimijoita, kuten ajoneuvoja tai henki-

löitä, mutta kuvan pää kohteena oli maisema. Kuvateksti kuvissa usein kehui operaatioalueen 

kaunista tai jylhää maisemaa.  

5.3. Kuvajulkaisujen toiminta 

Kuvassa 9 on esitelty kuvissa representoitu toiminta, mitä kuvissa tapahtuu, mikä on kuvien 

aihe? Toiminnalla tarkoitettiin tässä sellaista mitä voidaan pitää kuvan ottamisen tarkoitukse-

na. Mitä tapahtuu, kun kuva on otettu? Mitä tapahtumaa kuvaajan on ollut tarkoitus kuvata? 

Aineiston pohjalta tuloksina muodostui kolme yläluokkaa: operatiivinen työ, ei operatiivinen 

työ ja muu toiminta. Nämä tarkentuivat vielä omiin alaluokkiinsa toiminnan erittelyn osalta. 

Osa luokitelluista luokista saattaa sisältää useampaa toimintaa samassa kuvassa, mutta kuvat 

ovat luokiteltu keskeisimmän tapahtuman mukaan.  

 

Kuva 9. Kuvien aihe, toiminta 
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Operatiivinen työ  

Operatiivisen työn yläluokalla tarkoitettiin tässä tapauksessa toimintaa, joka täytti kriteerin 

konkreettisen työn tekemisen sotilaallisessa kriisinhallinta operaatiossa, johon henkilöstö 

osallistuu pääsääntöisesti porttien ulkopuolella.  Operatiivinen työ voi vaihdella kunkin tehtä-

vän mukaisesti hyvinkin laajalti. Esimerkiksi Somaliassa toimivan kouluttajan päivittäinen 

operatiivinen työ eroaa merkittävästi Libanonin UNIFIL-operaation miehistön jäsenen tehtä-

västä. Tutkijan oman esiymmärryksen avulla kuvissa representoidun työn laatua eriteltiin eri 

luokkiin. Operatiivisen työn yläluokkaan laskettiin työtehtävät, jotka ovat henkilöstön pääasi-

allista palvelusta ja tehtävänkuvauksen mukaista toimintaa leirialueen ulkopuolella. Aineistos-

ta 66 kuvaa (27 %) esiintyi operatiivisen työn kategoriassa. Libanonissa palvelevan ajoneuvo-

asentajan päivittäinen työ ajoneuvojen kanssa voitaisiin nähdä operatiivisena työnä sen edis-

täessä muun joukon toimintaa. Tällaiset tukevat toiminnot luokiteltiin kuitenkin erillisenä 

yläluokkana: operatiivisen työn tuki.  

 

Kuva 10. Esimerkki toiminnasta operatiivinen työ (Maavoimien Facebook-tili 2020) 
 
 

Esimerkkejä operatiivisen työn luokan kuvista ovat muun muassa partiointi, suojaustehtävät, 

kouluttaja tehtävät, paikallisten viranomaisten tapaaminen ja lahjoitusten/avun jakaminen. Eri 

operaatioiden operatiivinen työ eroaa toisistaan samalla tavalla, kuin operaatioiden sisäisetkin 

tehtävät. Operatiivisen työn luokittelussa ei ole yksiselitteistä tai toisiaan poissulkevaa mene-

telmää. Tässä luokassa pyrittiin perustelemaan tutkijan näkökulma leiri alueen ulkopuolella 

tapahtuviin toimintoihin.  

Partioinnilla ja vartioinnilla alaluokassa esiintyvät kuvat, jossa rauhanturvaajat toteuttivat 

partio tai vartiointi toimintaa leirialueen ulkopuolella pääsääntöisesti taisteluvarustuksessa. 

Eri operaatioiden kesken kuvien määrällä ja toiminnan tarkkuuden kuvaamisella oli eroja, 

johtuen eri turvallisuustilanteista. Partio ja vartiointi alaluokan kuvia aineistosta oli 32 kuvaa 

(13 %) (esimerkki kuvapari 7, LIITE 3).  
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Tapaamisen alaluokassa esiintyvät kuvat, joissa toiminta luokan kriteerinä oli eri paikallisten 

toimijoiden ja suomalaisten rauhanturvaajien väliset tapaamiset. Tällaisia kuvia aineistosta oli 

24 kpl (10 %) (esimerkki kuvapari 8, LIITE 3). Tapaamisten aiheina olivat usein lahjoitukset 

ja avustusmateriaalin, kuten COVID-19 torjuntamateriaalin, jakaminen. Tapaamisen alaluo-

kan kuvissa usein suomalaiset rauhanturvaajat olivat kuvattuna paikallisten toimijoiden ja 

avustusmateriaalin kanssa. Muita alaluokkaan sisältämiä kuvia olivat esimerkiksi korkea-

arvoisten paikallisten upseerien ja siviilivirkamiesten tapaamiset. Kuville tyypillistä oli usein 

poseeraaminen kameralle kuvan ottamista varten muiden kuvien ollessa enemmän ”tilanneku-

van” kaltaisia.  

Kouluttamisen alaluokassa esiintyi kuvia, joissa kriteerinä suomalaiset rauhanturvaajat kou-

luttivat paikallisia siviilejä tai sotilaita. Kuvia aineistosta luokiteltiin 10 kpl (4 %) (esimerkki 

kuvapari 9, LIITE 3). Kuvat olivat pääsääntöisesti EUTM Malin, EUTM Somalian ja OIR 

operaation kuvia näiden ollessa koulutusoperaatioita. Paikallisten kouluttaminen on koulutus-

operaatioissa rauhanturvaajien pääsääntöistä operatiivista työtä. Myös Libanonin UNFIL-

operaatiosta oli kuvia, joissa esimerkiksi paikallisia sairaanhoitajia koulutetaan defibrillaatto-

rin käytössä.  

Operatiivista työtä tukeva toiminta 

Operatiivisen työn tukevan toiminnan yläluokassa esiintyi sellaiset kuvat, joiden toiminnan 

kriteerinä ei ollut aikaisemmin kuvattua operatiivista työtä. Kuvien toiminta oli kuitenkin sel-

keästi työtehtävien hoitamista ja vapaa ajan toiminnasta poikkeavaa toimintaa. Yläluokka oli 

toiminnan kategorioista suurin 121 kuvaa (50 %). Osaltaan tämä selittyy varmasti sillä, että 

valokuvaajien on helpompi kuvaa ja seurata toimintaa turvallisesti leirin sisäpuolella tapahtu-

vasta toiminnasta. Leirin ulkopuolella toteuttavat työtehtävät ovat usein myös sellaisia, joissa 

kameroiden käyttäminen voi vaarantaa operaatioturvallisuuden tai valokuvaajien ottaminen 

mukaan aiheuttaa erillisiä toimenpiteitä ja näin haittaavat ”työn tekemistä”. Operatiivisen työn 

tukevan toiminnan kategorian kuvat olivat kaikki jollakin tapaa sellaista toimintaa, joka kui-

tenkin tukee operatiivista toimintaa. Ne eivät olleet ylimääräistä tai toissijaista toimintaa ver-

rattuna operatiivisen toiminnan kuviin.  
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Kuva 11. Esimerkki toiminnasta operatiivisen työn tuki (Maavoimien Facebook-tili 
2020) 

 

Harjoittelun alaluokassa esiintyvät kuvat, 39 kpl (16 %), olivat kaikki Libanonin UNFIL-

operaatiosta FCR-pataljoonasta (esimerkki kuvapari 11, LIITE 3). Näissä kuvissa kriteerinä 

oli suomalaiset ja ulkomaalaiset joukot, jotka harjoittelivat johdetusti leirin ulkopuolella ta-

pahtuvan työn taitoja kuten joukkojen hallintaa, aseenkäsittelyä ja ensiaputaitoja. Näiden tai-

tojen harjoittelu voitaisiin laskea myös operatiiviseksi työksi. Kaikki joukot eivät voi yhtä 

aikaa olla partioimassa tai toteuttamassa muuta operatiivista työtä ja näin ollen joukolle on 

järjestettävä ohjelmaa myös palautumisen ohella. Tässä tapauksessa taitojen harjoittelu on 

kuitenkin luokiteltu operatiivista työtä tukevaksi toiminnaksi. 

Paraati ja edustus alaluokan kuvissa 53 kpl (22 %) esiintyivät sellaiset kuvat, joissa toiminnan 

kriteerinä kuvattiin sotilasparaateja, paraateissa palkitsemisia tai suomalaisten joukkojen eri-

laisia edustustehtäviä esimerkiksi muistomerkeillä (esimerkki kuvapari 10, LIITE 3). Tämä 

toiminta ei ole suoranaisesti operatiivista työtä, mutta on joukolle käskettyä johdettua toimin-

taa ja kuuluu näin ollen päivittäisiin työtehtäviin. Paraati kuvissa joukot olivat järjestyneet 

sotilaallisiin muotoihin ja usein niissä juhlistettiin jotakin juhlapäivää, tapahtumaa tai palkit-

semistilaisuuta. Paraatikuvissa esiintyi usein niin ulkomaalaisia kuin suomalaisiakin sotilaita. 

Etenkin Libanonin UNIFIL-operaatiosta julkaistuissa paraatikuvissa oli usein ranskalaisia 

sotilaita. Paraatien tehtävänä on kohottaa yhteishenkeä, palkita menestyneitä toimijoita ja juh-

listaa onnistunutta operatiivista työtä. Näin ollen niillä tuetaan operatiivisen työn tekemistä.  

Tukityö alaluokassa esiintyi kaikki sellaiset kuvat, jonka kriteerinä oli jotakin työtä, joka ei 

soveltunut muihin kategorioihin. Tällaisia kuvia aineistosta luokiteltiin 29 kpl (12 %) (esi-

merkki kuvapari 12, LIITE 3). Kuvia olivat mm. erilaiset varasto- ja huoltotyöt, joukkojen 

paluu kotiin, toimistotyöt, ajoneuvojen huollot. Pääosa kuvista keskittyi eri huollon ja henki-

löstöhallinnan toimialojen toimintaan. Kuvien ohessa usein esiteltiin kyseistä tehtävää tai sen 

merkitystä operaatiolle ja muiden joukkojen toiminnalle.  
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Muu toiminta 

Muu toiminta yläluokassa esiintyi 56 kuvaa (23 %) aineistosta ja nimensä mukaisesti näiden 

kuvien toiminnan kriteerinä oli jotakin muuta aikaisemmista luokista poikkeavaa. Kaikkia 

kuvien toimintaa oli hankala määrittää selkeästi. Esimerkiksi maisemakuvaa Libanonin laske-

vasta auringosta on hankalaa luokitella toimijan mukaan, kun toimijaa ei varsinaisesti ole tai 

se ei ainakaan toistu aineistossa. Kaksi selkeää alaluokkaa kuitenkin muodostui operatiivisen 

ja operatiivista työtä tukevan luokan rinnalle, jotka selkeästi erottuivat näistä ominaan. Vapaa-

ajanvietto ja urheilukilpailut nousivat omina luokkinaan. Myös näiden voidaan nähdä tukevan 

operatiivista toimintaa palautumisen ja lepäämisen osalta, mutta ne on eritelty tässä omiksi 

alaluokikseen. 

 

Kuva 12. Esimerkki muu toiminta (Maavoimien Facebook-tili 2020) 
 

Urheilukilpailu luokan kuvia aineistossa oli 9 kuvaa (4 %) (esimerkki kuvapari 13, LIITE 3). 

Kuvien kriteerinä oli urheilukilpailujen toiminnan kuvaaminen. Kaikki kuvat olivat Libanonin 

UNIFIL-operaatiosta erilaisista leirin sisällä järjestetyistä kilpailuista. Tällaisia kilpailuja oli-

vat esimerkiksi suunnistuskilpailu ja erilaiset ryhmissä toteuttavat partiotaitokilpailut. Urhei-

lukilpailuihin osallistuminen on pääsääntöisesti operaatioissa vapaaehtoisuuteen perustuvaa. 

Kuitenkin jos riittävää määrää osallistujia ei ole, voidaan osallistuminen käskeä palvelukseksi. 

Vapaa-aika alaluokan kuvia, joissa kriteerinä esiintyi vapaa-ajantoimintaa eri operaatioista, 

esiintyi 21 kpl kuvaa (9 %) (esimerkki kuvapari 14, LIITE 3). Tällainen toiminta operaatio-

alueella on ei käskettyä palvelusta ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa leirin sisäpuo-

lella. Tällaista toimintaa oli esimerkiksi erilaiset liikuntakuvat, harrastukset, yhdessä olemi-

nen, TV:n katsominen ja uskonnolliset hartaudet.  
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5.4. Kuvajulkaisut itseohjautuvuusteorian näkökulmasta 

Kuvat analysoitiin konnotatiivisella kuva-analyysilla aiemmin kerrotun mukaisesti. Teoriaoh-

jaavan sisällönanalyysin mukaisesti yläluokat ja alaluokat rakentuivat itseohjautuvuusteorian 

ja hyväntekemisen tarpeen pohjalta. Itseohjautuvuusteorian kolme perustarvetta: kyvykkyys, 

autonomia, yhteenkuuluvuus ja yleisesti teoriaan liitetty hyväntekemisen tarve, toimivat ylä-

luokkina. Näitä tarkentamaan muodostui aineiston pohjalta kullekin luokalle tarkentavat ala-

luokat.  

Osa kuvista esiintyi analyysin jälkeen useammassa alaluokassa saman aikaisesti niiden repre-

sentoidessa useamman tarpeen täyttämisen mahdollisuutta samassa kuvassa. Tällaisia olivat 

esimerkiksi kuvat, joissa suomalaiset rauhanturvaajat auttoivat paikallisia ihmisiä. Kuvat 

esiintyivät analyysin jälkeen sekä kyvykkyyden että hyväntekemisen tarpeen alaluokissa. Täl-

laisissa kuvissa suomalaiset rauhanturvaajat toteuttivat omaa osaamistaan konkreettisesti, 

mutta myös tekivät hyvää paikallisten eteen. 

Kuvassa 13 on muodostamani analyysitaulukko itseohjautuvuusteorian ylä- ja alaluokista ja 

siinä esiintyvien kuvien lukumäärä tuloksina.  

 

Kuva 13. Itseohjautuvuusteorian ylä- ja alaluokat 
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Kyvykkyyden tarve 

Kyvykkyyden tarpeen täyttämisen mahdollisuuksia representoivia alaluokkia muodostettiin 

kaksi: oman osaamisen kehittäminen ja oman osaamisen käytännön toimeenpaneminen. Mo-

lemmissa alaluokkien kuvissa voidaan nähdä mahdollisuuksia päästä täyttämään kyvykkyy-

den tarvetta. Teorian mukainen minäpystyvyys ja tunne siitä, että kykenee tekemään jotain 

missä on hyvä ja kyvykäs esiintyi molempien alaluokkien kuvissa. Näiden alaluokkien kes-

keinen ero on kyvykkyyden tunteen kohteessa.  

Toisessa alaluokassa omaa osaamista käytetään käytännön työn toteuttamiseen (päivittäinen 

työskentely) ja toisessa taas sen suorittamiseen vaadittavien taitojen harjoitteluun (harjoittelu). 

Kyvykkyyden yläluokassa esiintyvät kuvat representoivat kuvien katsojien ja potentiaalisten 

hakijoiden omia kykyjä ja tunnetta siitä, että he voisivat päästä toteuttamaan tai harjoittamaan 

omaa osaamistaan operaatioalueella. Näiden kahden alaluokan kuvat ilmentävät mahdollisuut-

ta täyttää kyvykkyyden tarvetta operaatioalueella tarjoamalla eri mahdollisuuksia työnteon ja 

harjoittelun muodossa.  

 

Kuva 14. Esimerkki kyvykkyyden tarpeen täyttämisestä (Maavoimien Facebook-tili 
2020) 

 

Oman osaamisen käytännön toimeenpaneminen 

Oman osaamisen käytännön toimeenpanon alaluokassa esiintyivät kuvat, joissa kriteerinä 

representoitiin operatiivista työtä ja sitä tukevaa toimintaa. Kuvien semioottinen viesti muo-

dosti kuvaa käytännön työn toteuttamisesta operaatioalueella eri tehtävissä (mahdollisuus 

täyttää kyvykkyyden tarvetta). Kuvat eri henkilöiden tehtävistä representoivat erilaista osaa-

misen käytännön toimeenpanoa tehtävästä riippuen. Ajoneuvoasentajan, palkkasihteerin ja 

joukkueenjohtajan työtehtävät eroavat toisistaan kuvissa ja käytännössä. Kuvat eivät myös-

kään representoi oman osaamisen käytännön toimeenpanemista kaikissa kuvan katsojissa.  
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Kaikki kuvat kuitenkin representoivat mahdollisuutta päästä toimeenpanemaan kunkin henki-

lön omaa henkilökohtaista osaamistaan tehtävässään.   

Alaluokan kuvia olivat esimerkiksi partiointi, tarkkailu, toimistotyöt, varastohenkilöstön työ 

ja muut operatiivisen- ja sitä tukevan työn toiminnan luokkien kuvat. Tällaisia kuvia aineis-

tosta esiintyi 83 kpl (34 %) (esimerkki kuvapari 15, LIITE 3). 

Oman osaamisen kehittäminen 

Oman osaamisen kehittämisen alaluokassa esiintyi operatiivista työtä tukevan toiminnan ka-

tegorian kuvia. Tarkemmin kriteerinä oli operaatioissa tarvittavien päivittäisten taitojen har-

joittelua representoivat kuvat. Kuvien semioottinen viesti muodosti kuvaa operatiivisessa 

työssä tarvittavien taitojen harjoittelusta. Niissä representoitiin oman osaamisen kehittämistä, 

omien kykyjen harjoittelua operaatioalueen kontekstissa. Esimerkkejä näistä olivat mm. EA-

koulutukset, ampumaharjoittelu ja joukkojenhallintakoulutus.  

Oman osaamisen kehittäminen erilaisten taitojen harjoittamisena voidaan nähdä olevan keino 

päästä täyttämään oman kyvykkyyden tunnetta. Aineiston kuvista 41 kpl (17 %) esiintyi oman 

osaamisen kehittämisen alaluokkaan (esimerkki kuvapari 16, LIITE 3).  

Yhteenkuuluvuuden tarve 

Yhteenkuuluvuuden tarpeen luokan osalta kriteerinä oli toimijoita, ihmisiä, tekemässä asioita 

yhdessä. Valtaosa operaation ajasta ja päivittäisestä toiminnasta toteutetaan yhdessä ja yhteis-

työssä muiden ihmisten kanssa. Sotilasympäristölle on myös tyypillistä samanlaisten vaattei-

den ja tunnusten käyttäminen, jolla korostetaan yhteenkuuluvuutta sotilasjoukossa. Nämä te-

kijät huomioiden luokittelu on haasteellista. Siitä johtuen lähes kaikki kuvat oltaisiin voitu 

luokitella representoivan jonkinlaista yhteenkuuluvuuden tarpeen täyttämisen mahdollisuutta. 

Yhteenkuuluvuuden tarpeen yläluokassa esiintyi kuvia operatiivisen työn tuen ja muun toi-

minnan -toiminta luokista. Analyysin pohjalta eriteltiin kuitenkin kaksi alaluokkaa yhteenkuu-

luvuuden tarpeen täyttämisen mahdollisuuksista. Alaluokkien jako toteutettiin yhteenkuulu-

vuuden tarpeen täyttämisen luonteen perusteella kuvien semioottisen viestin pohjalta. Luokit-

telun jaon perusteena oli yhteenkuuluvuuden tunteen representoituminen yhteisöllisyytenä ja 

yhdessä olemisena. Muodostuneet alaluokat olivat yhteisöllisyyden alaluokka ja yhdessä ole-

misen alaluokka. 
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Kuva 15. Esimerkki yhteenkuuluvuuden tarpeen täyttämisestä (Maavoimien Face-
book-tili 2020) 

 

Yhteisöllisyys 

Yhteisöllisyyden alaluokassa esiintyi kuvat, joissa kriteerinä yhteenkuuluvuuden tarvetta rep-

resentoitiin erityisesti yhteisöllisyyden korostamisella. Tällaisia olivat esimerkiksi erilaiset 

paraatit, muistotilaisuudet ja muut juhlatilaisuudet. Tähän alaluokkaan ei luokiteltu kuvia, 

joissa toimintaa kuvattiin yhdessä eri toimijoiden välillä. Luokassa esiintyvien kuvien viesti 

oli selkeä yhteisöllisyyden korostaminen eri tilaisuuksissa jo tilaisuuksien luonteen puolesta. 

Tällaisia olivat esimerkiksi suomalaiset juhlapyhät ja niihin liittyvät paraatit. Yhteisöllisyyden 

alaluokan kuvat nimenomaan keskittyivät representoimaan yhteisöllisyyttä operaatioalueella 

ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden tarpeen täyttämisen mahdollisuutta. Tässä luokassa esiintyi 

39 kpl kuvia (16 %) (esimerkki kuvapari 17, LIITE 3). 

Yhdessä oleminen 

Yhdessä olemisen alaluokassa esiintyivät kuvat, joiden kriteerinä toiminnassa representoitiin 

yhdessä olemista muussa kuin päivittäisissä palvelustehtävissä. Aiemmin kuvatut operatiivi-

sen työn tekemisen tai harjoittelun kuvia ei tähän kategoriaan huomioitu, vaikka kuvissa 

esiintyikin rauhanturvaajia yhdessä. Tällä alaluokalla haluttiin eritellä yhdessä olemisen ja 

yhteenkuuluvuuden tarpeen erittelyä siten, että työntekoa esimerkiksi ryhmässä ei tähän laske-

ta.  

Yhdessä olemisen alaluokassa esiintyi kuvat, joissa kuvissa representoitiin toimintaa rauhan-

turvaajien kesken yhdessä olemisen merkeissä. Valtaosa kuvista oli vapaa-ajan toiminnan 

kuvia. Tällaisia kuvia olivat vapaa-ajalla toteutettavat urheilut, pelit, TV-katselut ja muut vas-

taavat. Kuvien semioottisen viestin luonteena oli hyvän hengen ja leppoisan tunnelman välit-

täminen katsojalle. Tämän luokan kuvia aineistosta esiintyi 10 kpl (4 %) (esimerkki kuvapari 

18, LIITE 3). Tämän alaluokan kuvat olivat ainoastaan Libanonin operaatiosta.  
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Autonomian tarve 

Autonomian tarpeen osalta analyysissa muodostui yksittäinen alaluokka: omaehtoinen toimin-

ta. Sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin hakeutuminen on jo perusmuodoltaan vapaaehtoisuu-

teen ja omaan halukkuuteen perustuvaa toimintaa ja näin ollen tämänkin tarpeen täyttymistä 

oltaisiin voitu lähteä kuvaamaan lähes kaikilla aineiston kuvilla. Tässä tapauksessa autonomi-

an tarve kriteeri eroteltiin päivittäisestä työstä ja käsketystä palveluksesta omaehtoisella vapaa 

valintaisella toiminnalla, joka ei ole esimiesten käskemää palvelusta. Erityisesti tämän tarpeen 

alaluokassa esiintyvien kuvien analyysissa tutkijan oma kokemuspohja osoittautui tärkeäksi 

välineeksi erottaa päivittäiset työtehtävät vapaa-ajasta ja toimijoiden omaehtoisesta toimin-

nasta.  

 

Kuva 16. Esimerkki autonomian tarpeen täyttämisestä (Maavoimien Facebook-tili 
2020) 

 

Omaehtoinen toiminta 

Omaehtoisen toiminnan yläluokkaan sisältyivät kriteerinä kaikki omaehtoinen ei käsketty 

toiminta, jota rauhanturvaajat kuvissa eivät tee käskettynä palveluksena. Luokassa esiintyi 

kuvia, joissa rauhanturvaajat toimivat oman vapaaehtoisen toimintansa puolesta pääosin va-

paa-aikanaan.  Kuvat representoivat mahdollisuutta täyttää oman autonomian tarvetta myös 

operaatiossa olon aikana. Osa kuvissa representoiduista toiminnoista voivat myös olla käsket-

tyä toimintaa esim. liikuntakilpailuihin osallistuminen, mutta tällä ei ole merkitystä, koska 

valta osa kilpailuista toteutetaan vapaaehtoisesti osallistumalla. Tällaisia vapaaehtoisen toi-

minnan representaation esimerkkeinä ovat erilaiset urheilumuodot, vapaa-ajanviettotavat ja 

askartelut. Tämän luokan kuvia esiintyi 25 kpl (10 %). Nämä kuvat olivat poikkeuksetta Li-

banonin UNIFIL-operaatiosta. 
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Hyvän tekemisen tarve 

Hyvän tekemisen tarpeen alle analyysin pohjalta muodostui yksi alaluokka: avun antaminen. 

Hyvän tekemisen tarpeen selkeän kuvien luokan identifioiminen aineistosta oli osittain haas-

tavaa. Lähtökohtaisesti rauhanturvaamisen voidaan katsoa olevan hyvän tekemistä kohdealu-

een turvallisuuden ja elinolosuhteiden parantamista. Näin ollen lähes jokaisen kuvan voisi 

jollain tapaa liittää hyvän tekemiseen. Tässä tapauksessa näin ei kuitenkaan tehty, vaan hyvän 

tekemisen kriteeriä tarkasteltiin maanläheisemmin konkreettisena toimintana auttamisen muo-

tona. 

 

Kuva 17. Esimerkki hyvän tekemisen tarpeen täyttämisestä (Maavoimien Facebook-
tili 2020) 

 

Avun antaminen 

Avun antamisen luokan alle esiintyivät kuvat, jossa kriteerinä rauhanturvaajat auttavat operaa-

tio alueen paikallisia eri tavoin. Tämä toiminta voitaisiin myös laskea operatiiviseksi toimin-

naksi, mutta tässä tapauksessa se on eritelty erikseen konkreettisena toiminta, jossa hyvän 

tekeminen ja avunanto esiintyy päätoimintana. Alaluokassa esiintyi ainoastaan kuvat, jossa 

konkreettinen auttamisen kriteeri representoitiin hyvän tekemisen näkökulmasta. Avun anta-

misen luokkaan valikoitui kuvia, joissa suomalaiset rauhanturvaajat esimerkiksi jakamat CO-

VID-19 suoja- ja puhdistustarvikkeita, opettavat ensiaputaitoja paikallisille ja heijastinliivien 

jakaminen lapsille.  



58 

 

Tällaiset kuvat ilmentävät hyvän tekemisen tarpeen täyttämistä ja tarjoavat konkreettisia mie-

likuvia paikallisväestön auttamisesta ja elinolosuhteiden parantamisesta. Avun antamisen ala-

luokan kuvat ovat hyviä todisteita hyvän tekemisen tarpeen täyttämisen mahdollisuudesta 

rauhanturvaamisen kontekstissa.  Tässä luokassa esiintyi kuvia 15 kpl (6 %). 

Muu  

Aineistosta 30 kpl kuvia (12 %) ei analyysin pohjalta perustellusti voitu luokitella itseohjau-

tuvuusteorian alle. Nämä kuvat eivät täyttäneet itseohjautuvuusteorian kategorioiden kuvien 

kriteerejä, koska niitä ei kuvissa representoitu. Tällaisia kuvia olivat kuvat esimerkiksi erilai-

sista operaatioalueiden maisemista, kylteistä, lipuista, taideteoksista ja ruuista. Tällaiset kuvat 

olivat yleensä 4-5 kuvan julkaisusarjoja, jotka täydensivät muita julkaisuja. Esimerkiksi juh-

lapäivien lippusalkoja, juhla-aterioita tai taideteoksia, joita esiteltiin muiden kuvien mukana. 

 

Kuva 18. Esimerkki muu -luokkaan kuuluvia kuvia 

5.5. Yhteenveto - miksi julkaistaan mitä julkaistaan? 

Jotta ymmärretään, miten aineiston kuvat voivat tukea hakeutumismotivaatiota, on syytä koo-

ta keskeisimmät havainnot esitellyistä tuloksista. Näiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätök-

siä ja vastata itse tutkimusongelmaan. Tulkittaessa kuvia ja niiden representaatioita on niitä 

syytä lähestyä kuvissa representoitavien toimijoiden ja toiminnan kautta. Mitä toimijoita ja 

toimintaa kuvissa representoitiin? Miksi juuri näitä oli valittu kuvattavaksi ja julkaistavaksi 

Maavoimien viestintäsektorin toimesta? Mistä kuvista aineisto koostui ja mitä merkitystä 

Maavoimien viestintäsektorin viestinnässä niillä on? 
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Kuvajulkaisut 

Maavoimien Facebook-sivulla julkaistiin vuonna 2020 yhteensä 243 sotilaallista kriisinhallin-

taa käsittelevää kuvaa. Kuvien määrä jaettuna 52 viikolla on keskimäärin noin neljä kuvaa 

viikossa. Päivityksien sisällöissä kuvattiin rauhanturvaajien työtä, arkea ja päivittäistä elämis-

tä. Näiden tarkoituksena on avata elämää operaatiossa ja tarjota kiinnostavaa sisältöä mahdol-

lisille hakijoille ja heidän läheisilleen.  

Tyypillinen päivitys piti usein sisällään noin neljä kuvaa ja niiden kuvatekstit, joissa avattiin 

kuvien sisältöä. Kaikki päivitykset eivät seuranneet maavoimien viestintäsektorin käskyn mu-

kaista suunnitelmaa esimerkiksi kuvajulkaisujen määrän osalta. Erityisesti pienempien ope-

raatioiden kuvajulkaisujen määrä jäi vähäisemmäksi. 

Suurin osa kuvajulkaisuista (83 %) julkaistiin Libanonin UNIFIL-operaatiosta. Libanonin 

operaatio on ollut jo vuosia osallistujamäärältään Suomen osalta suurin yksittäinen operaatio. 

Suomella onkin ollut joukkoja Libanonin UNIFIL operaatiossa jo viidellä vuosikymmenellä 

(Puolustusvoimat 2021c.) Tällä hetkellä operaatiossa palvelee noin 200 suomalaista ja se tar-

joaakin etenkin ensikertalaisille laajasti eri tehtäviä (Puolustusvoimat 2021c). On luonnollista, 

että eniten kuvajulkaisuja jaetaan siitä operaatiosta, jossa on eniten suomalaisia. Libanonin 

UNIFIL-operaatio toimii myös usealle hakijalle ensimmäisenä rauhanturvaoperaationa. Uusil-

le ensikertalaisille hakijoille pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon kiinnostavaa kuvasi-

sältöä ja rekrytointimateriaalia hakeutumisen tueksi todennäköisimmästä palveluspaikasta. 

Muihin operaatoihin sijoitetaan pääsääntöisesti henkilöstöä, jolla on mahdollisesti jo aikai-

sempaa kokemusta sotilaallisesta kriisinhallinnasta, eivätkä he näin ollen ole varsinaisen uu-

sien hakijoiden rekrytointiviestinnän kohteena. 

Toiseksi eniten kuvia julkaistiin Afganistanin Resolute Support (RS) operaatiosta (8 %). Af-

ganistanin operaatioalue on ollut yleinen uutisoinnin aihe vuodesta 2001 Yhdysvaltojen hyö-

kätessä maahan syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen. Operaatioalue on kiinnostanut 

suomalaisia sen perustamisesta lähtien. Operaatioaluetta pidetään haastavampana ja vaaralli-

sempana kuin esimerkiksi Libanonin operaatiota (Puolustusvoimat 2022e). Afganistanin haas-

tavasta tilanteesta ja vaarallisista tapahtumista on uutisoitu lähes kuukausittain vuodesta 2001 

alkaen, joten se kiinnostaa suomalaisia. Operaation vaarallisen luonteen ja kansainvälisen 

median huomion kohteen olon vuoksi operaatioon osallistuvien suomalaisten toiminnasta ha-

luttiin tiedottaa ja viestiä myös sosiaalisen median kautta.  
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Muista operaatioista julkaistujen kuvien määrä oli huomattavasti pienempi niiden rajoittuessa 

muutamiin yksittäisiin kuviin (taulukko 5). Pienempien operaatioiden julkaisujen vähäinen 

määrä voi selittyä myös operaatiossa olevan tiedottajan puuttumisella. Pienemmissä operaati-

oissa ei ole erillisiä viestinnästä vastaavia henkilöitä, kuten tiedottajia tai vastaavia, ja näin 

ollen kuvajulkaisujen toteuttaminen jää alueella olevan muun henkilöstön vastuulle oman 

toiminnan ohella. Pienempien operaatioiden kuvien laatu ja sisältö eivät välttämättä ole yhtä 

laadukkaita kuin Libanonista tulevat kuvat (Maavoimien viestintäsektori 2021.) Pääsääntöi-

sesti Libanonista julkaistavia kuvia urheilutapahtumista, juhlapyhistä ja muista vapaa-ajan 

tapahtumista on myös muissa operaatioissa. Niiden taltiointia ei tapahdu kuitenkaan erillisten 

tiedottajien toimesta. Lisäksi näihin tapahtumiin osallistuvien suomalaisten määrä on myös 

usein niin pieni, etteivät suomalaiset itse järjestä kyseisiä tapahtumia. Pienempien operaatioi-

den toimintaympäristö ja yleinen turvallisuustilanne on myös heikompi, ja kuvaaminen on 

muutenkin rajoitetumpaa. Esimerkiksi suomalaisten sotilaiden kasvokuvia ei julkaista usein 

operaatioturvallisuuden säilyttämiseksi.  

Pienempien operaatioiden sosiaalisen median viestintä pohjautuu Maavoimien viestintäsekto-

rin käskyyn, jonka pohjalta ne toimittavat vaadittavat kuvat ja niiden kuvatekstien luonnokset 

Maavoimille (Maavoimien esikunta 2020, Liite 1). Maavoimien viestintäsektori päättää jul-

kaistavat kuvat ja koostaa julkaisut kuvateksteineen (Maavoimien viestintä sektori 2021).  

Libanonin UNIFIL-operaatiosta julkaistiin eniten kuvia todennäköisesti sen takia, koska siellä 

palveli eniten suomalaisia vuonna 2020. Libanonin operaatio on Suomen suurin operaatio ja 

koskettaa suurimmalta osalta suomalaisia sisällön kuluttajia. Näihin sisällönkuluttajiin voi-

daan laskea myös operaatiossa palvelevien henkilöiden omaiset ja potentiaalisesti hakeutu-

mista miettivät henkilöt. Libanon säilyy suurella todennäköisyydellä jatkossakin suurimpana 

yksittäisenä operaationa ja näin ollen sinne pyritään rekrytoimaan eniten hakijoita. Hakeutu-

mismotivaation tukemisen kannalta etenkin uusien hakijoiden osalta Libanonin viestintä on 

rekrytointiviestinnän keskiössä.   
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Toimijat 

Aineiston kuvista valtaosassa toimijana oli ihminen tai ihmiset (kuva 5). Suomalaisten sotilai-

den kuvaaminen eri operaatioista on luonnollista. Suomalaisten sotilaiden toimintaa, työtä, 

vapaa-aikaa ja elämistä halutaan viestiä kuvasisältöjen kuluttajille. Tutkimuksen aineistona oli 

Maavoimien Facebook-sivun sotilaallista kriisinhallintaa käsittelevät julkaisut, ja on näin 

luonnollista, että sen julkaisuissa esiintyy suomalaisia. Suomalaiset ovat niitä, joille kuvat 

ovat osoitettu ja jotka kuvien sisältöä kuluttavat. Suomalaiset potentiaaliset hakijat etsivät 

vahvistusta omille arvoilleen ja ennakkokäsityksilleen elämästä sotilaallisessa kriisinhallinta-

operaatiossa (Koskinen 2020, 68). Ihmisten kuvaaminen kuvien toimijoina on keskeistä. 

Georgian osavaltion teknologisen instituutin ja Yahoo labsin (2014) tekemän tutkimuksen 

mukaan, ihmisen kasvojen esiintyminen kuvassa kasvattaa sosiaalisen median tykkäyksien 

määrää 38 % ja kommentoinnin määrää 32 %. Ihmisten kasvojen esiintyminen kuvissa paran-

taa tutkimuksen mukaan myös ihmisten kanssakäymistä sosiaalisessa mediassa (Bakshi, 

Shamma & Gilbret 2014, 971.) Paras mahdollinen väline peilata omia käsityksiä ja vahvistaa 

niitä on katsoa kuvia toisista ihmisistä kyseisissä operaatioissa.  

Representoimalla ulkomaalaisia ihmisiä toimimassa yhdessä suomalaisten rauhanturvaajien 

kanssa viestitään operaatioiden kansainvälisestä toiminnasta. Suomalaiset kykenevät toimi-

maan eri kansallisuuksien kanssa. Näiden toimijoiden kuvaamisella vastaan Maavoimien vies-

tintäsektorin asettamiin tavoitteisiin luoda kuvaa kansainvälisesti yhteensopivasta ja suoritus-

kykyisestä joukosta (Maavoimien viestintäsektori 2020, 3).  Yksittäiselle potentiaaliselle ha-

kijalle, joka pohtii hakeutumista sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin, ulkomaalaisten ihmisten 

kuvaaminen viestii mahdollisuutta päästä tutustumaan eri kansallisuuksiin. Ulkomaalaisten 

ihmisten tapaaminen mahdollistaa kokemuksia ja seikkailua tavallisen arjen ohella. Kokemus-

ten hakeminen, kulttuurin tutustuminen ja seikkailu taas ovat aikaisemmin tunnettuja hakeu-

tumisen syitä (Kivistö 2016, 115–118 ks. myös Hedlund 2011, 186).  Näitä mahdollisuuksia 

representoimalla voidaan vahvistaa motivaatiota hakeutua.  
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Muiden toimijoiden kuin ihmisten, esimerkiksi maisemien, ajoneuvojen ja muun materiaalin, 

represennoinnin tarkoituksena voidaan pitää kiinnostuksen herättämistä. Ne ovat osaltaan 

rekrytointimateriaalia, joka viestii Facebook-sivun sisällön kuluttajille operaatioalueen koke-

muksista, mahdollisuuksista ja elämyksistä. Osaltaan ne kuuluvat myös päivittäisen arjen ku-

vaamiseen ja toiminnan valottamiseen, mutta samalla ne luovat mielenkiintoa ja kiinnostusta 

kuvattuun toimintaan esittelemällä käytettävää kalustoa, operaatioaluetta ja toimintaa. Ku-

vaamalla luontoa, vuoristomaisemaa ja auringonlaskuja viestitään operaatioalueiden erilai-

suudesta verrattuna Suomen luontoon. Tällaista voidaan pitää osiltaan houkuttimena luomaan 

seikkailunhalua potentiaalisissa hakijoissa. Panssaroitujen ajoneuvojen kuvaamisella luodaan 

kuvaa rauhanturvaajien käytettävissä olevan materiaalin turvallisuudesta. Operaatioalueilla 

liikuttaessa panssaroidut ajoneuvot tuovat turvaa ja vahvistavat ihmisten mielikuvaa siitä, että 

suomalaiset kykenevät toimimaan alueella turvallisesti. Lisäksi ajoneuvojen kuvaamisella 

herätetään mielenkiintoa potentiaalisissa hakijoissa esittelemällä operaatioissa käytössä olevaa 

ajoneuvokalustoa esimerkiksi ajoneuvojen huolto- ja kunnossapidon kuvilla. Nämä voivat 

esimerkiksi houkutella ajoneuvoista kiinnostuneita hakeutumaan. 

Toiminta 

Kuvissa representoitu toiminta on suurelta osin läpileikkaus eri operaatioiden päivittäisestä 

elämästä ja työnkuvasta eri tehtävissä. Julkaisuilla pyritään läpivalaisemaan toimintaa ja teh-

täviä, joita sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä eri operaatiossa on tarjolla. Maavoimien 

viestintäsektorin tavoitteena on selventää kiinnostuneille mitä alueella tehdään, kenen toimes-

ta ja millaista elämä operaatioissa on. Julkaisut ovat myös julkishallinnollisen organisaation 

eräänlainen käyntikortti siitä, mihin operaatioihin osoitetut rahat käytetään. Julkaistut kuvat 

myös viestivät tehokkaasta resurssien käytöstä kuten ajan- ja rahankäytöstä. Operaatioissa 

kaikki henkilöstö ei ole yhtä aikaa leirin ulkopuolella toteuttamassa operatiivista työtä, vaan 

osa esimerkiksi harjoittelee erilaisia tarvittavia taitoja. Konkreettinen auttaminen taas repre-

sentoidaan esimerkiksi erilaisten tarvikkeiden lahjoittamisena paikallisille. 

Toimintaa representoitiin esitetyn kuvan 9 mukaisesti. Suurin toiminnan yläluokka oli opera-

tiivisen työn tukeminen. Operatiivisen työn tuen alle luokiteltujen kuvien toimintaa on hel-

poin ja mielekkäin kuvata kuvaajien ja tiedottajien toimesta. Sen alaluokat, harjoittelu ja pa-

raatit/edustukset, ovat yleisesti leirialueen sisäpuolella tapahtuvaa toimintaa, joka ei vaadi 

erillistä varautumista tai muun suojaavan joukon kanssa toimimista. Erityisesti paraatien ja 

edustustehtävien luonteeseen kuuluu juhlallisuuksien yhteydessä palkitseminen ja kunnian-

osoitusten jakaminen, ja näin ollen valokuvien ottaminen tilaisuuksissa on luonnollista.  
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Operatiivisen toiminnan kategorian kuvien kuvaaminen on haastavampaa ja rajoitetumpaa, 

mikä selittää osaltaan niiden vähäisempää määrää. Erityisesti partio/vartio-alaluokan kuvien 

ottamisessa tulee olla tarkkana, ettei kuvaaminen provosoi paikallisia tai paljasta liikaa joukon 

toimintaa tai toimintatapoja. Esimerkiksi Libanonissa on oltava äärimmäisen tarkkana valo-

kuvien ottamisessa partioiden aikana. Operatiivista työtä toteutettaessa esimerkiksi partiossa 

ylimääräinen kuvaaja on toimivan joukon ulkopuolinen jäsen ja aiheuttaa näin ollen erityisjär-

jestelyjä esimerkiksi suojauksen ja kuljetusten osalta. 

Muun toiminnan representoinnilla haluttaneen viestiä operaatioiden arjen vaihtelusta ja eten-

kin elämän normalisoinnista operaatiossa. Kahden muun yläluokan kuvat ovat työ- ja palve-

luspainotteisia ja muun toiminnan luokan kuvilla viestintää pyritään pehmittämään. Muun 

toiminnan kuvaamisella normalisoidaan operaatioalueiden elämää esittelemällä vapaa-ajan 

toimintaa, suomalaista huumoria ja muuta kevyempää sisältöä painavan asiasisällön lisäksi. 

Tällä luodaan kuvaa siitä, että operaatioalueillakin on vapaa-aikaa ja mahdollisuuksia erilai-

siin hauskanpitotapoihin operaatioalueiden heikosta turvallisuustilanteesta huolimatta. Kuvilla 

luodaan vaikutelma siitä, että suomalaiset rauhanturvaajat toimivat hyvässä ilmapiirissä ja 

heidän keskuudessaan vallitsee hyvä yhteishenki, eli suomalaisen kulttuurin mukainen ”hyvä 

me-henki”. Operaatioalueiden toimintaa ei ainoastaan esitellä vaarallisena ja haastavana toi-

mintaympäristönä, vaan niitä kuvataan myös kauniina ja kokemuksia tarjoavina ympäristöinä 

monille eri henkilöstöryhmille ja eri alojen osaajille.  

Itseohjautuvuusteorian perustarpeiden täyttämisen mahdollisuuksien representointi 

Suurimman osan kuvista nähtiin representoivan kyvykkyyden tarpeen täyttämisen mahdolli-

suutta (124 kuvaa). Kyvykkyyden tarpeen täyttämisen mahdollisuus jaettiin oman osaamisen 

käytännön toimeenpanemiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. Kyvykkyyden tarpeen täyt-

tämisen mahdollisuuden representointi tulee ilmi kuvien työn kuvaamisen kautta. Suurimmas-

sa osassa kuvia representoitiin käytännön työn tekemistä eri tehtävissä, ammattitaidon hyö-

dyntämistä ja minäpystyvyyttä eri tehtävissä. Kuvajulkaisut representoivat pääsääntöisesti 

alueella tehtävää työtä ja konkreettista rauhanturvaamista sen monin eri tavoin tehtävästä riip-

puen. Kaikki kuvien tulkitsijat eivät varmasti koe pystyvänsä täyttämään kyvykkyyden tun-

netta kaikkien kuvien perusteella, vaan omaa mahdollista osaamista representoivat kuvat tar-

joavat todisteita tarpeen täyttämisen mahdollisuudesta oman osaamisen puitteissa.  
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Yhteenkuuluvuuden tarpeen täyttämisen mahdollisuutta representoitiin yhdessä olemisen ja 

yhteisöllisyyden avulla. Työ ja elämä operaatioalueella kaukana omasta lähipiiristä ja per-

heestä haastavissa turvallisuusolosuhteissa voi olla yksilölle raskasta ja vierasta. Yhteisölli-

syyden ja yhdessä olemisen representoinnilla luodaan kuvien katsojille kuvaa yhtenäisestä ja 

hyvähenkisestä porukasta, ja näin tarjotaan mahdollisuus täyttää yhteenkuuluvuuden tarvetta.  

Autonomian tarpeen täyttämisen mahdollisuuden represennoinnin osalta on samankaltainen 

tarkoitus. Julkaistaessa omaehtoista toimintaa representoivia kuvia, luodaan käsitystä siitä, 

että operaatioissa palvellessa on mahdollisuus myös päästä tekemään sellaisia asioita, jotka 

ovat itselle vapaaehtoisia. Esimerkiksi liikuntaa ja vapaa-ajan eri viettotapojen voidaan katsoa 

representoivan autonomian tarpeen täyttämisen mahdollisuutta. Omaehtoisen toiminnan ku-

villa luodaan viestiä, ettei kaikki toiminta operaatioalueilla ole pakon sanelemaa ja käskettyä. 

Hyvän tekemisen tarpeen alaluokan auttamisen representoinnilla kuvataan myös suomalaisten 

joukkojen käytännön avunantamista ja hyväntekemistä alueella. Sotilaallinen kriisinhallinta 

tähtää paikallisten olojen ja yleisen turvallisuustilanteen parantamiseen. Tällainen voi ensiker-

talaiselle tai palveluksessa olevan lähipiirille olla kuitenkin hyvinkin abstrakti käsite ymmär-

tää ja sitoa käytäntöön. Auttamisen alaluokan sosiaalisen median kuvat tarjoavat esimerkkejä 

siitä, miten konkreettista hyvää pääsee tekemään paikallisia auttaakseen.  

Kuvat, jotka eivät representoineet itseohjautuvuusteorian perustarpeiden täyttämisen mahdol-

lisuutta, jätettiin omaksi muut kuvat -luokakseen. Muut kuvat tarjoavat hakeutumismotivaa-

tiota tukevaa materiaalia seikkailun ja erilaisen kokemuksen mahdollistajana. Ne kuvailevat 

operaatioalueiden luontoa, maisemia ja eksotiikkaa. Ne julkaistaan herättelemään ja vahvis-

tamaan tunnistettua seikkailun halua ja irtiottoa arjesta.   
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Edellä esitellyt tutkimuksen tulokset syntyivät aikaisemmin kuvatun kolmivaiheisen analyysin 

pohjalta. Tuloksina esiteltiin, miten vuoden 2020 kuvajulkaisut olivat jakautuneet operaatioi-

den kesken, mitä toimijoita ja toimintaa representoitiin ja mitä itseohjautuvuusteorian perus-

tarpeiden täyttämisen mahdollisuuksia kuvat representoivat. Tässä luvussa esitellään johto-

päätökset, miten nämä kuvajulkaisut tuloksien pohjalta itseohjautuvuusteorian valossa tukevat 

hakeutumismotivaatiota. Pohdinnassa käsitellään myös sitä, mitä kuvissa ei esiinny, mitä ku-

vaajat ja Maavoimien viestintäsektori on jättänyt julkaisemasta ja mitä merkitystä niillä on 

hakeutumismotivaation tukemisessa. 

6.1. Johtopäätökset - miten sosiaalisen median kuvat tukevat hakeutumismo-

tivaatiota? 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli, miten sosiaalisen median kuvat tukevat hakijan 

motivaatiota hakeutua sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Kuvajulkaisuja lähdettiin ana-

lysoimaan itseohjautuvuusteorian ohjaamana. Itseohjautuvuusteorian perustarpeiden autono-

mian, kyvykkyyden, yhteenkuuluvuuden ja hyvän tekemisen tarpeen täyttämisen mahdolli-

suuksien representointi kuvilla voidaan tulkita sisäisen motivaation vahvistamisena. Taustalla 

oli Koskisen (2020) Puolustusvoimille tuottaman tutkimuksen mukaisesti, että kuvat voivat 

vahvistaa hakijan henkilökohtaisia arvoja ja oletuksia palveluksesta sotilaallisissa kriisinhal-

lintaoperaatioissa.  

Teoriaan nojaten (Deci & Vansteenkiste 2004) kuvien katsojat eivät tietoisesti etsi sosiaalisen 

median kuvajulkaisuista mahdollisuuksia päästä täyttämään perustarpeitaan. Ihmiset pyrkivät 

hakeutumaan sellaisiin tavoitteisiin ja toimintoihin, jotka tukevat heidän tarpeitaan ja ovat 

heille tärkeitä. Samalla näitä asioita toteuttaessaan heidän perustarpeensa täyttyvät (Deci & 

Vansteenkiste 2004, 25.) Toteuttaessaan omia tavoitteitaan he kokevat toimintansa mielek-

käiksi ja niitä toteuttamalla he täyttävät ohessa perustarpeitaan ja kokevat positiivisia vaiku-

tuksia (Deci & Ryan 200a, 230).  

Kuvajulkaisut ovat kuvan ottajan ja Maavoimien viestintäsektorin valitsema viesti, jonka he 

haluavat operaatioalueelta lähettää. Kuvaajan valitsema ja rajaama otos on valittu pala ja kat-

sontakulma todellisuuteen operaatiosta. Valokuvilla on aina jokin viesti, mikä halutaan sen 

tulkitsijoille välittää. Kuvaaja tekee ratkaisun siitä, mitä valokuvaan sisällyttää ja mitä jättää 

kuvaamatta. Seppäsen mukaan valokuva onkin aina kuva menneestä. Kuvaaja voi tietoisesti 

tavoitella kuvallaan tiettyjä vaikutelmia ja samalla jättää pois toisia tulkintavaihtoehtoja. Ku-

van tulkinta on loppujen lopuksi katsojan käsissä. Valokuva on artefakti, jossa sen katsomisen 

nykyisyys ja kuvan esittämä menneisyys kohtaavat. (Seppänen 2014, 99.)  
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Tutkimuksen teoriaosuudessa todettiin, ettei itseohjautuvuusteoria ei ota kantaa siihen, miten 

sisäinen motivaatio muodostuu. Eikä tässä tutkimuksessa pyritäkään vastaamaan siihen, miten 

potentiaalisten hakijoiden sisäinen motivaatio hakeutua muodostuu. Itseohjautuvuusteoria 

tarjoaa välineitä tarkastella olosuhteita ja tilanteita, jotka herättävät tai ylläpitävät sisäistä mo-

tivaatiota ja toimia (Ryan & Deci 2000, 70).   

Nämä aineiston kuvat voidaan itseohjautuvuusteorian valossa luokitella representoivan perus-

tarpeiden täyttämisen mahdollisuuksia kuvan 13 mukaisesti. Kuvia tarkasteltiin välineinä he-

rättää ja vahvistaa olemassa olevaa motivaatiota hakeutumiseen. Teorian ja aineiston pohjalta 

luodut alaluokat tarkentavat kunkin tarpeen täyttämisen mahdollisuuden konkreettisempaa 

representaation kohdetta.  

Representoimalla mahdollisuutta täyttää kyvykkyyden tarvetta muodostetaan kuvien katsojille 

kuvaa siitä, että omien taitojen ja kykyjen käyttäminen operaatioalueella on mahdollista. 

Maavoimien esikunnan tavoitteena on ollut edistää sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin 

hakeutumista sosiaalisen median avulla (Maavoimien esikunta 2020, 3). Kuten aiemmin to-

dettu, sosiaalisen median kuvajulkaisut ovat osaltaan rekrytointiviestintää, joilla kuvataan 

operaatioiden käytännössä tapahtuvaa työtä ja toimintaa. Näin ollen kuvissa henkilöiden käy-

tännön osaamista, kykyjä ja minä pystyvyyttä representoidaan paljon. Tunnetta siitä, että omia 

kykyjä ja taitoja eri tehtävissä pääsee käyttämään, on syytäkin esiintyä sellaisessa materiaalis-

sa, jolla pyritään houkuttelemaan hakijoita hakeutumaan.  

Kyvykkyyden tarve on perustarve tuntea itsensä hyödylliseksi ja osaavaksi (Ryan & Deci 

2017, 11). Kuvatodisteet siitä, että omaa osaamistaan haastavissa olosuhteissa ja haastavissa 

tehtävissä pääsee käyttämään, ovat hakeutumismotivaation tukemisen kannalta tärkeitä. Oman 

osaamisen jatkuva kehittäminen erilaisilla harjoitteilla, koulutuksilla ja kertauksilla viestivät 

myös kyvykkyyden tarpeen täyttämisen mahdollisuudesta. Liian yksinkertaiset ja helpot teh-

tävät turhauttavat, ja henkilön onkin koettava olevansa riittävän haastavassa työssä pitääkseen 

yllä mielenkiintoa (Martela & Jarenko 2014, 30).  Rekrytointiviestinnän näkökulmasta onkin 

tärkeää, että myös operaatioalueilta viestitään henkilöstön jatkuvasta aktiivisesta itsensä kehit-

tämisestä.   
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Yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden representointi on tärkeä osa tukemaan hakeutumismo-

tivaatiota. Sotilaallista kriisinhallintaa toteutetaan kaukana kotimaasta, rajoitetuissa toimin-

taympäristöissä ja haastavissa olosuhteissa. Martelan ja Jarenkon mukaan tunne siitä, että ih-

minen kuuluu johonkin joukkoon ja on yhteisön hyväksytty ja pidetty jäsen, on tärkeä osa 

sisäisen motivaation muodostumista. Tämä korostuu erityisesti siinä, kun tehtävät ja olosuh-

teet ovat haastavia ja raskaita (Martela & Jarenko 2014, 30.) Sotilasympäristön tyypillinen 

yhteen hitsautuminen on tyypillistä ja varmasti monelle hakijalle tuttua vähintäänkin varus-

miespalveluksen ajalta. Tämän mielikuvan vahvistaminen representoimalla yhteenkuuluvuutta 

ja yhdessäoloa on tärkeä osa mietittäessä kuvien keinoja tukea hakeutumismotivaatiota.  

Sotilaallinen kriisinhallinta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Hakeutuminen tehtäviin nojaa 

jo vahvasti henkilöiden omaan haluun palvella operaatioissa. Palvelus operaatioissa kestää 

kuitenkin useammasta kuukaudesta vuoteen ja työn luonteeseen kuuluu jatkuvassa valmiudes-

sa oleminen. Perinteinen kahdeksasta neljään -työ kotimaassa ei vastaa operaatioalueen työtä, 

vaikka itse työtehtävää hoidettaisiinkin virka-ajalla. Kuvat mahdollisuudesta toteuttaa omaeh-

toista vapaavalintaista toimintaa esimerkiksi vapaa-ajalla ovat tärkeä motivaation vahvistaja. 

Itse hyväksytty, omien halujen ja arvojen kanssa yhtenevä toiminta on autonomian tarpeen 

täyttämisen kannalta merkityksellistä toimintaa (Ryan & Deci 2017, 10). Tällaiseksi voidaan 

laskea jatkuvassa palveluksessa olemisessa laskea omaehtoinen operaation vapaa-ajalla vietet-

ty toiminta. Hakeutumismotivaation näkökulmasta on myös tärkeää viestiä, ettei operaatioalu-

eella kaikki toiminta ole vain työn tekemistä. Päivittäistä elämää ja olemista avataan kuvien 

avulla selventäen työn kokonaisvaltaista kuvaa.  

Representoimalla hyvän tekemistä ja tässä tapauksessa tarkemmin vielä auttamisen konkretiaa 

luodaan käsitystä siitä, että hyvän tekemisen tarvetta on mahdollisuus täyttää operaatioissa. 

Myös aikaisempi tutkimus tukee auttamisen tarpeen täyttämisen olevan keskeistä hakeutumi-

selle. Kivistö nosti auttamisen halun omassa väitöskirjassaan yhdeksi keskeiseksi syistä ha-

keutua rauhanturvatehtäviin (Kivistö 2016, 105). Rauhanturvaamisen perimmäisenä tarkoi-

tuksena on parantaa toimialueiden tilannetta, ihmisoikeuksia ja ehkäistä konfliktien laajene-

mista. Työtä ja siihen hakeutumista voidaan jo itsessään pitää hyvän tekemisenä, ja näin ollen 

henkilö pyrkii jo hakeutuessaan täyttämään tätä tarvetta. Konkreettisten auttamisen kuvien 

representoinnilla kuitenkin annetaan kuvien katsojille todisteita mahdollisuuksista päästä te-

kemään hyvää paikallisten ihmisten keskuudessa esimerkiksi jakamalla COVID-

suojavarusteita. Representoimalla hyvän tekemisen tarpeen täyttämisen mahdollisuutta kuvilla 

auttamisesta, vahvistetaan olemassa olevaa motivaatiota. Hyvän tekeminen on erillinen ihmi-

sen hyvinvointia ja sitä kautta sisäistä motivaatiota vahvistava tekijä (Martela & Ryan 2015, 

12). 
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Tarkasteltaessa aineiston kuvien representaatioita herää kuitenkin ajatus siitä, että kuvat ovat 

julkaistu vain siksi, koska kuvaaja on sattunut olemaan paikalla. Toisen näkökulman kautta 

aineistoa ei tarkasteltaisikaan siltä näkökannalta, että sitä julkaistaisiin tukemaan kuvien kat-

sojissa motivaatiota hakeutua. Ennemminkin kuvia julkaistaisiin, koska alueelta on raportoi-

tava jotakin ja kuvaaja olisi otettu mukaan pääsääntöisesti vain paraateihin, harjoitteluihin ja 

ampumaradalle. Kuvat olisivatkin todisteita vain siitä, missä kuvaaja on ollut mukana, eikä 

varsinaisesti siitä mitä on tehty. Tähän vaikuttaa luonnollisesti aikaisemminkin mainittu ope-

raatioturvallisuus ja kuvaamiseen liittyvät rajoitteet. Kaikesta operatiivisesta toiminnasta ei 

voida julkaista kuvia tai niiden kuvaamista ei voida sallia turvallisuuteen vedoten. Aineiston 

kuvat kuitenkin painottuivat niiden toimintojen ja toimijoiden representoitiin, joita on helppo 

kuvata.   

Pohdittaessa kuvien käyttöä edistämään hakeutumista rauhanturvaoperaatioihin on syytä 

huomioida kuvajulkaisujen konkreettinen sisältö ja erityisesti tausta siitä, mitä on representoi-

tu. Osa julkaisuista varmasti toimii motivaatiota tukevina välineinä, mutta osa saattaa luoda 

toisenlaista mielikuvaa. Henkilön omilla kokemuksilla ja asenteilla on merkitystä kuvien tul-

kinnassa. Esimerkiksi aikaisemmin operaatiossa palvelleen rauhanturvaajaveteraanin hakeu-

tumismotivaatio tuskin vahvistuu urheilukuvien tai paraatikuvien katselusta. Ensikertalaisella 

taas näkökulma voi olla toinen. Maavoimien viestintäsektorin onkin syytä tulevaisuudessa 

tarkastella omia tavoitteitaan, mitä julkaisuilla halutaan saada aikaan ja mikä on julkaisujen 

tarkempi kohderyhmä hakeutumisen edistämistä ajatellen. Keitä julkaisuilla tavoitellaan ha-

keutumaan ja millä keinoilla siihen pyritään?  

6.2. Pohdinta kuvajulkaisujen diskurssista – mitä ei kuvata? 

Kuvajulkaisujen luomaa diskurssia on nyt käsitelty tutkimuksessa siitä näkökulmasta, että 

kuvat toimivat rekrytointimateriaalina tehtäviin hakeutuville henkilöille. Kuvat raottavat soti-

laallisen kriisinhallinnan rajoitettua toimintaympäristöä, toimintaa ja toimijoita kuvien katso-

jille. Kuvien totuudenmukaisuutta ja paikkansapitävyyttä on haastavaa arvioida, ellei ole 

omakohtaista kokemusta kyseisellä operaatioalueella toimimisesta. Kuvat representoivat va-

lokuvaajien valintoja, operaatioalueella toimivien esimiesten ja Maavoimien viestintäsektorin 

ohjeistuksia siitä, mitä alueelta tulisi kuvata.  
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Maavoimien Facebook-sivulla julkaistujen kuvien hakeutumista edistäviä tekijöitä onkin syy-

tä pohtia laajemmalta näkökulmalta. Ulkoministeriön mukaan kriisinhallinnalla pyritään va-

kauttamaan konfliktialueiden tilannetta, vähentämään inhimillistä hätää ja luomaan edellytyk-

siä konfliktialueiden kehitykselle (Ulkoministeriö 2022). Yksittäisen hakijan katsoessa jul-

kaistuja kuvia pingistä pelaavista tai urheilukilpailuissa ajoneuvoja työntävistä suomalaisista 

sotilaista on hakijan kenties vaikea kuvitella, miten toiminta operaatioalueella tähtäisi ulko-

ministeriön asettamiin tavoitteisiin. Ajatus naisten ja lasten aseman parantamisesta partioimal-

la tyhjää vyöhykettä tai seisomalla paraatissa leirin sisäpuolella jää yksittäisten ihmisten tul-

kinnaksi kriisinhallinnasta. Tässä tapauksessa taas aikaisemmalla kokemuksella sotilaallisesta 

kriisinhallinnasta on merkitystä kuvien sisältöjen tulkinnassa.  

Pohdittaessa kuvajulkaisujen vaikutusta hakeutumismotivaatioon ja sen vahvistamiseen on 

syytä pohtia myös sitä, mitä kuvissa ei kuvata. Rekrytointiviestinnässä houkuteltaessa ihmisiä 

hakeutumaan avoimiin työtehtäviin harvoin korostetaan tai mainostetaan työn varjopuolia. 

Esimerkiksi varusmiespalvelusta mainostetaan usein räväköillä videoilla, joissa toimitaan 

yhteistyössä helikopterien ja erikoisvarusteiden kanssa. Todellisuudessa kuitenkin harva va-

rusmies edes näkee helikopteria palveluksensa aikana. Kuvan ottaja tekee tietoisen päätöksen 

rajata jotakin ulos kuvasta kuvaushetkellä, toisin sanoen jättää kuvaamatta tiettyjä asioita. 

Toinen rajaus tapahtuu kuvien julkaisuvaiheessa Maavoimien esikunnan viestintäsektorilla. 

Viestintäsektori valitsee heille operaatioalueilta tuotetuista kuvista, mitä Maavoimien Face-

book-sivulla julkaistaan, eli mitä operaatioista kerrotaan sosiaalisessa mediassa (Maavoimien 

viestintäsektori 2021). 

Kuvajulkaisuissa sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioista ei esimerkiksi kuvata suomalais-

ten ahtaita majoitustiloja, vesisateessa toimimista, vatsatautien sairastamista, tylsyyttä työteh-

tävien välillä tai epäselviä ja turhauttavia tilanteita muiden kansallisuuksien rauhanturvaajien 

kanssa. Myös kaikki nämä ovat arkipäivästä elämää ja totuutta eri operaatioissa. Samalla ta-

valla sotilaallisessa kriisinhallinnassa on hyviä ja huonoja hetkiä kuin missä tahansa muissa-

kin töissä. Täysin eriävän näkökulman ”huonoon päivään” kuitenkin antavat vielä vakavam-

mat ongelmat, kuten maastosta löytyvät miinat ja räjähteet, partioajoneuvojen liikkeenestämi-

nen ja kivittäminen tai mahdolliset kranaatti-iskut tukikohtiin. Nämäkään tapahtumat eivät ole 

harvinaisuus eri rauhanturvaoperaatioissa, joihin Suomi osallistuu.  
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Operaatioalueiden vaarallisuuta, haasteita ja todellisuuden mukana tuomia rajoitteita ei kuvis-

sa niiden katsojille kuvata. Jo pelkästään paikallisten olojen ja elinolosuhteiden kuvaaminen 

on vähäistä, vaikka näiden parantaminen tulisi olla koko toiminnan keskiössä. Nämä todelli-

suudet välittyvät potentiaalisille hakijoille vain kertomuksina alueella olleilta läheisiltä ja tut-

tavilta. Jätetäänkö näiden uhkien ja haasteiden kuvaaminen tarkoituksella pois vai jäävätkö ne 

ikään kuin vahingossa? On toisaalta ymmärrettävää, ettei kameraa kaiveta esille, kun ajoneu-

voa kohti heitetään kiviä vihaisen väkijoukon toimesta tai kun henkilöstö suojautuu kranaatti-

iskuilta. Kyseiset esimerkit ovat kuitenkin normaaleja työnkuvaan kuuluvia tapahtumia soti-

laallisessa kriisinhallinnassa ja niitä esiteltäessä tällaisesta tulisi olla jotakin mainintaa, jos 

toimintaa ja elämää operaatioissa pyritään esittelemään.  

6.3. Pohdinta tutkimuksen luotettavuudesta ja eettisyydestä 

Kuten aiemmin on jo todettu, motivaation tutkiminen on haastavaa sen ollessa subjektiivinen 

käsite. Eri ihmisiä motivoivat eri tekijät ja tässä tutkimuksessa esitetty motivaation tukemisen 

yleistäminen on haastavaa. Kuvien tulkinta on myös yksilöllistä. Eri ihmiset voivat tulkita 

samaa valokuvaa eri tavalla riippuen heidän henkilökohtaisista kokemuksistaan, asenteistaan 

ja maailmankatsomuksestaan. Kansainväliseen kriisinhallintaan negatiivisesti suhtautuva 

henkilö saattaa nähdä kuvissa aivan eri asioita kuin potentiaalinen tehtävistä kiinnostunut ha-

kija. Myös aikaisemmalla henkilökohtaisella kokemuksella voi olla merkitystä sille, miten 

kuvia tulkitaan. Operaatioalueella ollut henkilö tulkitsee kuvia erilaisesta lähtökohdasta, kuin 

alueella käymätön henkilö. Henkilöt antavat kuvien sisällölle myös eri merkityksiä aikaisem-

man käsityksensä ja kokemuksensa pohjalta.  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan avoin subjektiviteetti ja tutkijan itsensä keskeisenä työ-

välineenä toimimisen myöntäminen on oleellista (Eskola & Suonranta 2005, 210). Tutkijan 

oman kokemusperän, käsitysten ja näkemysten vaikutus omien tulkintojen tekemisessä on 

tunnustettava ja tiedostettava. Tutkijana minulla on henkilökohtainen kokemusperäni ja käsi-

tykseni sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa palvelemisesta, jotka perustuvat omaan ko-

kemukseeni. Näillä on merkitystä kuvia tulkittaessa ja niiden representaatioiden pohdinnassa. 

On syytä kuitenkin erottaa tutkimuksen aineistosta valitulla analyysilla poimittavien tulosten 

merkitys omista käsityksistä ja henkilökohtaisista näkemyksistä.  
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Tutkimuksessa olen pyrkinyt tarkastelemaan aineistoa objektiivisesti. On kuitenkin todettava 

luonnollinen fakta, ettei aineistoa analysoitaessa päästä yksittäisen tutkijan toimesta täysin 

puhtaasti objektiiviseen tulkintaan. Omien kokemusten ja näkökulmien heijastuminen omasta 

kriisinhallintapalveluksesta kuvien tulkinnassa on lähes väistämätöntä. Tutkimuksessa käytet-

ty teoriaohjaava sisällönanalyysi itseohjautuvuus teorian valossa parantaa kuitenkin luotetta-

vuutta. Tulokset ja johtopäätökset on sidottu teoriaan, joka ei ole tutkija itsensä luoma tai ra-

kentama.   

Tutkimuksen luotettavuutta parantaa myös konnotatiivisen kuva-analyysin soveltaminen ana-

lyysin työkaluna. Kuvien varsinaisia taiteellisia syvempiä merkityksiä ei lähdetty avaamaan 

tai tarkastelemaan, vaan niiden yleisesti hyväksytty ilmimerkitys (konnotaatio) otettiin ana-

lyysissa huomioon eriteltäessä eri toimijoita ja toimintaa. Analyysin viimeisessä vaiheessa, 

semioottisen viestin tulkinnassa, nojattiin vahvasti yleisesti tunnustettavissa olevaan konnota-

tiiviseen tulkintaan. Näin ollen esimerkiksi kuvaa, jossa suomalaiset rauhanturvaajat lahjoitta-

vat COVID-19-torjuntavälineitä paikallisille, voitiin tulkita perustellusti paikallisten autta-

miseksi. On toki mahdollista, että jotkut ihmiset voivat henkilökohtaisten arvojensa tai maa-

ilmankuvansa perusteella tulkita tämän negatiiviseksi toiminnaksi, mutta yleisesti tarkastelta-

essa näin ei ole. Konnotatiivisen kuva-analyysin soveltaminen työkaluna kuvien tulkinnassa 

parantaa tutkimuksen toistettavuutta. Ilman selkeää analyysitapaa kuvista voitaisiin tulkita 

lähes rajattomasti eri värejä, merkkejä ja viivoja. Näille voitaisiin antaa tarkastelun lähtökoh-

dasta riippuen myös rajattomasti tulkintoja. 

Tutkimuksen luotettavuutta voitaisiin parantaa reliabiliteettia parantamalla. Aineiston sano-

taan olevan reliaabeli silloin, kun se ei sisällä ristiriitaisuuksia (Eskola & Suonranta 2005, 

213). Analyysissa osan kuvista tulkittiin sisältävän samoja toimijoita ja itseohjautuvuusteorian 

tarpeiden täyttämisen mahdollisuuksia yhdessä kuvassa. Esimerkiksi defibrillaattorin käytön 

kouluttaminen paikallisille sairaanhoitajille voitiin luokitella sekä kyvykkyyden että hyvän 

tekemisen tarpeen ilmenemisen alle. Ristiriitaisuuksien poistamiseksi Eskola & Suonranta 

esittävät indikaattorien vaihtoa, useamman havainnointi kerran tekemistä ja useamman ha-

vainnoitsijan käyttöä (Eskola & Suonranta 2005, 213–214). Tutkimuksen johtopäätöksien 

kannalta tällä ei ole kuitenkaan merkitystä, sillä molempien tarpeiden täyttämisen mahdolli-

suuden represennoinnin voidaan teorian valossa nähdä tukevan hakeutumismotivaatiota.  
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Tutkimuksen luotettavuutta ja toistettavuutta parantaa tehdyn analyysin yksityiskohtainen 

kuvaaminen. Analyysin kulussa kuvattiin yksiselitteisesti, miten tutkijana aineistoa käsiteltiin 

ja miten kuvia tulkittiin. Muodostettuja luokkia ja aineiston erittelyä ei toteutettu pelkästään 

tutkijan mielessä, vaan koko prosessi on taltioitu erillisenä taulukkona. Aineiston analyysin 

työkaluna käytetty Excel-taulukko on tutkijallaan hallussa ja siihen on mahdollista palata tar-

vittaessa uudestaan. Tällä mahdollistetaan analyysin ja luokittelun toistettavuus ja samaa tau-

lukkoa voitaisiin käyttää toisen tutkijan välineenä. 

Tutkimuksen analyysi on kuitenkin toteutettu yksittäisen henkilön eli tutkijan toimesta. Tu-

loksena syntyi itseohjautuvuusteoriaan nojautuva tulkinta kuvien motivaatiota tukevista kei-

noista. Aineistoa analysoitaessa jonkin muun teorian tai lähestymiskulman kautta voitaisiin 

saada erilaisia tuloksia. Myös eri henkilön tekemä analyysi saattaisi antaa eroavia tulkintoja. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat tutkijan analyysin pohjalta esitettyjä tuloksia siitä, mitä teki-

jöitä kuvat voivat käyttää teoriaan nojaten vahvistaakseen hakeutumismotivaatiota jo aiheesta 

kiinnostuneiden potentiaalisten hakijoiden keskuudessa. Tutkijan vaihtuessa sellaiseen toiseen 

henkilöön, jonka esiolettamus ja kokemukset sotilaallisesta kriisinhallinnasta ovat eroavia, 

voitaisiin saada eri näkökulmia aineistosta.   

Lopuksi on mainittava, että tämä tutkimus ei yrittänyt vastata siihen, miten kuvat motivoivat 

hakijoita. Motivaatio rakentuu yksilöllisesti ja koostuu kunkin henkilön kohdalla useista eri 

asioista. Ilman konkreettisia hakijoiden haastatteluja tai kyselyä on mahdotonta sanoa mitkä 

kuvat ovat olleet sellaisia, jotka ovat motivoineet hakeutumaan. Tämän tutkimuksen tarkoitus 

oli tutkia kuvien keinoja tukea oletettua olemassa olevaa motivaatiota itseohjautuvuusteorian 

tarpeiden täyttämisen näkökulmista. Kuvien tulkinnat olivat kuitenkin yksittäisen tutkijan 

valitun teorian pohjata perusteltuja näkemyksiä, eikä niitä voida välttämättä pitää yleistettävi-

nä kaikissa tapauksissa. Tutkimuksen tuloksena syntyi perusteltuja väitteitä siitä, millaisia 

kuvia voidaan käyttää tukemaan motivaatiota itseohjautuvuusteorian pohjalta. Se, motivoivat-

ko ne todella hakijoita, jää eri tutkimuksen aiheeksi ja hakijoiden henkilökohtaiseksi mielipi-

teeksi. 
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6.4. Jatkotutkimusaiheet ja kehitysehdotukset 

Sosiaalisen median käyttöä Puolustusvoimien rekrytoinnissa on syytä tutkia jatkossakin. Sosi-

aalisen median merkitys tämän päivän viestinnässä korostuu jatkuvasti ja sen käyttäjämäärät 

lisääntyvät. Sosiaalisen median helppous ja saatavilla olo ovat merkittäviä tekijöitä tiedon 

välittämisessä ja organisaation toiminnan avaamisessa. Afganistanin operaation vetäytymisen 

jälkeen Suomi tullee osallistumaan uusiin operaatioihin mahdollisesti Afrikan suunnalla. Näi-

den operaatioiden osalta kuvamateriaalien ja muun tiedotuksen osuus sosiaalisen median si-

sällöistä on vielä huomattavan pieni verrattuna suurempiin operaatioihin.  

Varsinaisen hakeutumismotivaation ja sosiaalisen median kuvajulkaisujen merkitystä toisiinsa 

on jatkossa syytä tutkia haastattelemalla informantteja, jotka ovat jo tehneet päätöksen ja ha-

keutuneet sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin. Näiden informanttien käsityksiä sosiaalisen 

median julkaisujen vaikutuksesta omaan hakeutumispäätökseen voitaisiin tutkia haastattele-

malla henkilöitä. Näin saataisiin konkreettista tietoa hakijoiden näkökulmasta, miten kuvat 

vahvistivat tai eivät vahvistaneet omaa hakeutumispäätöstä. Miten kuvat motivoivat hake-

maan, oliko kuvien sisällöstä apua hakeutumismotivaation syntymiseen tai tarjosivatko ne 

vahvistusta omalle ajatukselle hakeutua? Itseohjautuvuusteorian perustarpeiden täyttämisen 

mahdollisuuksia kuvien luoman vaikutelman perusteella voitaisiin myös kysyä haastateltavil-

ta, mitä he näkevät kuvissa. Kokevatko he kuvien representoivan mahdollisuutta päästä täyt-

tämään näitä psykologisia perustarpeita operaatioon hakeutumisella? Tämän kaltaisella tutki-

muksella voitaisiin saada arvokasta tietoa sosiaalisen median kuvajulkaisujen vaikutuksista 

hakeutumismotivaatioon. 

Toisena uutena tutkimusvaihtoehtona on tutkia myös sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatiois-

sa palvelleiden henkilöiden käsityksiä sosiaalisen median valokuvista. Ensikertalaiset, jotka 

haaveilevat rotaatioon hakemisesta ja pääsemistä, antavat näille kuville todennäköisesti erilai-

sia merkityksiä kuin rauhanturvaoperaatioissa käyneet veteraanit. Rauhanturvaajaveteraanien 

omien kokemusten peilaaminen operaatioalueilta julkaistuihin kuviin ja niiden motivaatioteki-

jöihin voisi olla yksi tutkimusaihe. Miten kuvat representoivat todellisuutta? Vastaako sosiaa-

lisen median kuvajulkaisut alueella tapahtuvaa konkreettista toimintaa? Mitä kuvissa heidän 

mielestään jätetään representoimatta? Tällaisella tutkimuksella voitaisiin saada uutta tietoa 

sosiaalisen median kuvajulkaisujen vaikutuksesta kuvien tulkitsijoihin ja sitä kautta kuvien 

sisältöä voitaisiin kehittää. 
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Kehitysehdotuksena Maavoimien viestintäsektorille edistämään sotilaallisiin kriisinhallinta-

tehtäviin hakeutumista ehdottaisin tutkimuksen pohjalta laajempien kuvajulkaisujen julkaisua 

operaatioista. Julkaisemalla kuvia enemmän myös sellaisista asioita, joita nyt kuvissa ei näy, 

parannettaisiin työn läpinäkyvyyttä. Kokemukset aiemmin operaatioissa palvelleilta ystäviltä 

ja läheisiltä tavoittavat varmasti hakeutumista miettivät henkilöt ja näin myös negatiiviset 

asiat nousevat esille. Viestimällä avoimemmin myös esimerkiksi operaatioissa elämisen haas-

teista luotaisiin realistisempaa kuvaa työstä eri operaatioista. Myös aikaisemmin operaatioissa 

palvelleita henkilöitä palvelisi enemmän realistisemmat kuvat päivittäisestä toiminnasta uu-

delleen hakeutumista pohdittaessa.  
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LIITE 1. Toimijoiden analyysiyksiköt 

 

Suomalainen sotilas = A

Suomalainen naissotilas = B

Ulkomaalainen operaation sotilas = C

Paikallismaan sotilas = D

Siviili = E

Maisema = F

Suomen lippu = G

PS-ajon = H

Ruoka = I

Askartelu = J

Polttouuni = K

Eläin = L  
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LIITE 2 Toiminnan analyysiyksiköt 

 

 

Partiointi

Urheilu

Paraati

Ruokakuvat

Lähikamppailu

JOUHA-koulutus

Ajoneuvot

Tapaamiset

Kotiin palaaminen

Huolto ja kunnossapito (ajon/kalusto)

Juhlatilaisuus

Tietokone/toimistotyö/sisäpalvelus

Yhteiskuva (moni maalainen)

Urheilukilpailut

Taidemaalaus

"Kotimaanterveis kuvat"

Ammuntaharjoittelu

"Lahjoitukset/avunanto paikallisille"

Uskonnolliset kuvat (pappi jne)

Edustusesittely (kalusto/aseet)

Maisemakuva luonto

Vapaa-ajan vietto

Kuva lipuista

Harjoittelu ulkomaalaisten sotilaiden kanssa

Poseerauskuva

Suojelukoulutus

Opetus/koulutus (paikallisten)

Lääkintäkoulutus

Raivauskoulutus

Eläinkuvat

Sammutuskoulutus

Kyltit

Taistelukoulutus

Todistukset

Kulttuurijuhlatilaisuus

Varastotyö/varasto henk. työt  
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LIITE 3. Esimerkki kuvaparit 

 

 

Kuvapari 1. Esimerkki toimijoista suomalaiset ja ulkomaalaiset (Maavoimien Face-

book-tili 2020) 

  

Kuvapari 2. Esimerkki toimijoista ulkomaalaiset rauhanturvaajat (Maavoimien Face-

book-tili 2020) 
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Kuvapari 3. Esimerkki toimijoista ulkomaalaiset paikalliset sotilaat (Maavoimien Fa-

cebook-tili 2020) 

 

Kuvapari 4. Esimerkki toimijoista ulkomaalaiset siviilit (Maavoimien Facebook-tili 

2020) 

 

Kuvapari 5. Esimerkki toimijasta materiaali (Maavoimien Facebook-tili 2020) 

 

Kuvapari 6. Esimerkki toimijasta maisema (Maavoimien Facebook-tili 2020) 
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Kuvapari 7. Esimerkki operatiivinen toiminta: partiointi ja vartiointi (Maavoimien Fa-

cebook-tili 2020) 

 

Kuvapari 8. Esimerkki  operatiivinen toiminta: tapaamiset (Maavoimien Facebook-tili 

2020) 

  

Kuvapari 9. Esimerkki  operatiivinen toiminta: kouluttaminen (Maavoimien Facebook-

tili 2020) 
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Kuvapari 10. Esimerkki operatiivista työtä tukeva toiminta: paraati ja edustus (Maa-

voimien Facebook-tili 2020) 

  

Kuvapari 11. Esimerkki toiminnasta operatiivisen työn tuki: harjoittelu (Maavoimien 

Facebook-tili 2020) 

 

Kuvapari 12. Esimerkki toiminnasta operatiivisen työn tuki: tukityö (Maavoimien Fa-

cebook-tili 2020) 



86 

 

 

Kuvapari 13. Esimerkki muu toiminnasta urheilukilpailu (Maavoimien Facebook-tili 

2020) 

 

Kuvapari 14. Esimerkki muu toiminnasta vapaa-aika (Maavoimien Facebook-tili 2020) 

 

Kuva 15. Esimerkki oman osaamisen käytännön toteuttamisesta (Maavoimien Face-
book-tili 2020) 
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Kuvapari 16. Esimerkki oman osaamisen kehittämisestä (Maavoimien Facebook-tili 

2020) 

 

Kuvapari 17. Esimerkki yhteisöllisyydestä (Maavoimien Facebook-tili 2020) 

 

Kuvapari 18. Esimerkki yhdessä olemisesta (Maavoimien Facebook-tili 2020) 
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LIITE 4. Vuoden 2020 kuvajulkaisujen jakautuminen vuoden sisällä 

 

 

Suomalaiset juhlapyhät, Puolustusvoimien juhlapäivät ja esimerkiksi kansainvälinen rauhan-

turvaajien päivä oli huomioitu julkaisuissa kyseisinä päivinä. Kesäkuuta ja heinäkuuta voi-

daan pitää tyypillisimpinä lomakuukausina ja tästä johtuen todennäköisesti myös Maavoimien 

viestintäsektorin tekemät päivitykset ovat olleet vähäisiä.  

 


