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Koulutusmateriaali eli Eettinen toimintakyky -

henkinen kestokyky -taskukirja – TAUSTAA 

Maavoimien operatiivisten ohjeiden mukaan 
kirkollinen toimiala vastaa poikkeusoloissa 
(tässä vapaasti lainaten ST-leimojen 
välttämiseksi) omalta osaltaan eettisen 
toimintakyvyn ja henkisen kestokyvyn 
ylläpitämisestä ja kehittämisestä 

 

Jotta tämä olisi paremmin mahdollista, 
MAAVE/ krov Vesa Aurén päätti ryhtyä 
kehittämään materiaalia, jota voitaisiin jakaa 
kaikille johtajille joukkoja perustettaessa 
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Eettisen toimintakyvyn taskukirja – MIKÄ? 
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Eettisen toimintakyvyn taskukirja – KUKA? 
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Eettisen toimintakyvyn taskukirja – SISÄLTÖ 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

6 

Eettisen toimintakyvyn taskukirja – SISÄLTÖ 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

7 

Eettisen toimintakyvyn taskukirja – SISÄLTÖ 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

8 

Eettisen toimintakyvyn taskukirja – SISÄLTÖ 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

9 

Eettisen toimintakyvyn taskukirja – SISÄLTÖ 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

10 

Eettisen toimintakyvyn taskukirja – SISÄLTÖ 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

11 

 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

12 

 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

13 

 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

14 

 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

15 

 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

16 

 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

17 



23. toukokuuta 

2018 

KOKEILUKÄYTTÖ JA 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731       

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

18 



23. toukokuuta 

2018 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731 

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

19 

KOKEILUKÄYTTÖÖN OTTAMINEN JA 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

• Eettisen toimintakyvyn ja henkisen kestokyvyn 

taskukirjan koekäyttö Maavoimissa 2016-2017 

(MM16349) 

• Samassa asiakirjassa MAASK:lle annettiin 

tutkimustehtävä, jossa tarkoituksena oli 

vertailevan tutkimuksen avulla selvittää muun 

muassa aineiston merkitystä, hyödyllisyyttä ja 

kehittämistarpeita 

• Vastuu tutkimuksesta annettiin suoraan 

MAASK:n Lappeenrannan sotilaspastorille 
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KOKEILUKÄYTTÖ KAINUUN PRIKAATISSA 

• KAIPR:ssa taskukirja otettiin kokeilukäyttöön 

• Eettisen toimintakyvyn ja henkisen kestokyvyn 

taskukirja jaettiin KAIPR:n 1. tuliasemapatterin 

kaikille 2/2016 varusmiesjohtajille  

– Sotpast Heikki Korva koulutti tuliasemapatterin 

kokelaat, jotka vuorostaan perehdyttivät 

ryhmänjohtajat asiaan  

– Ryhmänjohtajat pitivät miehistölle opetustuokiot 

sotpast Korvan ennalta valitsemista taskukirjan 

teemoista  

• Toisessa vaiheessa taskukirja jaettiin samassa 

yksikössä myös 1/2017 miehistölle 
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TUTKIMUKSEN TOTEUTUS (1) 

• Tutkimuksen toteutus kyselynä kesällä 2017 

• KAIPR (MN12528) ja MAASK (MN15232) 

• Kyselyn valmistelu yhteistyönä PE KOULOS 

(krov ST Janne Aalto) ja PV TUTKLAIT 

toimintakykyosaston (prof Kirsi Valkeapää) 

kanssa 

• Tutkimusasetelma laajeni hieman ja oikeasti 

kysyttiin myös paljon sellaista, mikä tuotti uutta 

tietoa varusmiesten (eettistä) toimintakykyä 

koskevasta ajattelusta  
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TUTKIMUKSEN TOTEUTUS (2) 

• Vertailuasetelman toteuttamiseksi tutkimukseen 

osallistuvat yksiköt valittiin siten, että toisessa 

yksikössä eettisen toimintakyvyn ja henkisen 

kestokyvyn taskukirjaa oli ollut 

koulutuskäytössä ja toisessa ei 

• Kyselytutkimus tehtiin Kainuun prikaatissa 

kahdessa eri joukkotuotantoyksikössä 

palvelleille (1. TASPTRI ja TJ/VPTRI) ja pian 

kotiutumassa olleille varusmiehille 



23. toukokuuta 

2018 

KYSELYLOMAKE 

 

Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731      

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 

 

 

23 



23. toukokuuta 

2018 

a) täysin eri mieltä 

b) jonkin verran eri mieltä  Mitä mieltä olet? 

c) en osaa sanoa    VASTAA a), b), c), d) tai e) 

d) jonkin verran samaa mieltä 

e) täysin samaa mieltä 

1. Sodassa kaikki on sallittua. 

2. Osaan kaikissa tilanteissa tehdä eron oikean ja väärän tai hyvän ja pahan välillä. 

3. Haluan pohtia myös sodankäyntiin liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. 

4. Eettinen toimintakyky ja henkinen kestokyky ovat osa sotilaan ammattitaitoa ja siksi 

niitä pitää kehittää kuten muutakin sotilaan osaamista. 

5. Sodan herättämien tunteiden kohtaaminen on (olisi) minulle hyvin vaikeaa. 

6. Tunnen useita sellaisia tapoja, joiden avulla voin käsitellä rankkojakin tunteita. 

7. Ryhmä-/joukkuetoverini auttavat minua selviytymään vaikeissa tilanteissa. 

8. Otan mahdollisuuksien mukaan aina huomioon läheiset ihmiset ja toverieni tarpeet. 

9. Ne, jotka jakavat yhteisen kokemuksen, osaavat myös tukea toisiaan henkisesti.  

10. Sodan ajan joukon suorituskyky on parempi, kun joukon yhteishenki on hyvä. 
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väärin = a)  Onko väittämä väärä vai oikea?   

oikein = b)   VASTAA JOKO a) = väärin TAI b) = oikein 

21. Sodankäynti on oikeutettua, jos sitä käydään laillisen esivallan johdolla suuremman 

tuhon estämiseksi ja heikompien puolustamiseksi, tavoitteena rauhan palauttaminen.  

22. Vaikka ihmisen tappaminen on rauhan aikana rikos, sodassa omaa joukkoa kohti 

hyökkäävän vihollistaistelijan saa ampua. 

23. Vihollisen haavoittuneista on huolehdittava samoin periaattein kuin omista. 

24. Vangiksi otetun vihollissotilaan ei tarvitse ilmoittaa mitään muuta kuin oma nimensä. 

25. Siviilejä ja suojeltuja kohteita vastaan saa hyökätä, jos siitä on omalle joukolle taktista 

hyötyä. 

26. Kansainvälistä suojatunnusta (kuten punaista ristiä) ei tarvitse kunnioittaa, jos vihollinen 

käyttää sitä väärin sotilaallisiin tarkoituksiin. 

27. Ylimääräinen voiman käyttö ja kostaminen on sallittua vain niissä tilanteissa, joissa 

vihollinen on aloittanut erityistä julmuutta osoittavan toiminnan. 

28. Taistelukyvytön vihollinen riisutaan aseista ja hänet luovutetaan omalle esimiehelle. 

29. Antautuneen vihollisen saa surmata, jos vankien asiallista siirtoa ja kohtelua ei voida 

taata. 

30. Sotavankien käyttäminen ihmiskilpinä on kiellettyä silloinkin, kun niin toimimalla voitaisiin 

merkittävästi vähentää omia tappioita. 
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a) täysin eri mieltä 

b) jonkin verran eri mieltä  Mitä mieltä olet? 

c) en osaa sanoa    VASTAA a), b), c), d) tai e) 

d) jonkin verran samaa mieltä 

e) täysin samaa mieltä 

Rankkojen kokemusten ja tunteiden käsittelyssä minua 

auttavat… 

  

31. hiljaisuus ja oma rauha. 

32. tunteiden tukahduttaminen ja niiden unohtaminen. 

33. asiasta puhuminen luotettavien ystävien kanssa. 

34. tunteiden purkaminen toiminnalla, esimerkiksi fyysisen rasituksen avulla 

35. ajattelu ja järjen käyttäminen. 

36. suunnitelmat siitä, että vääryydet on vielä joskus mahdollista kostaa. 

37. luova toiminta, kuten piirtäminen tai kirjoittaminen tai musiikin kuuntelu. 

38. ympärillä olevien hyvien asioiden tiedostamien ja niiden jakaminen myös kaverien 

kanssa. 

39. symbolinen toiminta, kuten taistelutoverin kuoleman jälkeinen hiljainen hetki. 

40. turvautuminen ihmistä suurempiin voimiin ja toivo kuolemanjälkeisestä elämästä. 
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Moraalisen motivaation mittari 

• Kyselyn toisena osana (11-20) käytettiin Matti Ylénin 

väitöskirjaansa varten laatimaa moraalisen motivaation mittaria, 

jonka teoreettinen perusta nojautuu filosofi Charles Taylorin 

esittämiin ajatuksiin moraalisesti heikosta ja vahvasta 

arvostelijasta.  

• Mittari lainattiin tutkimukseen suoraan Taija Tuomisen 

psykologian alan pro gradu -työstä Kadettien eettinen 

toimintakyky ja identiteetti (Tampereen yliopisto 2009), mutta 

kaikkia mittarin kysymyksiä täydennettiin asiaa selventävillä 

johdannoilla.  

• Mittarissa oli kaksi vastausvaihtoehtoa, joiden sisältö oli 

erikseen määritelty kussakin kysymyksessä.  

• Koska moraalisen motivaation mittari oli kokonaisuutena vaativa 

vastattava, se sijoitettiin kyselyssä toiseksi, heti alussa olevien 

helppojen ja aihepiiriin johdattelevien kysymysten jälkeen. 
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2018 

Kumpi vaihtoehto kuvaa omaa toimintaasi?         VASTAA JOKO a) TAI b) 

11. Moraaliset kysymykset käsittelevät sitä, mikä on oikein ja mikä väärin, tai mikä   

on hyvää ja mikä pahaa. 

A) Keskustelu moraalisista kysymyksistä on minusta haastavaa ja kiinnostavaa. 

B) Koen keskustelun moraalisista kysymyksistä enimmäkseen hyödyttömäksi. 

 

12. Moraalisesti arvokkailla ja hyvillä päämäärillä tarkoitetaan niitä tavoitetta tai 

ihanteita, jotka ohjaavat omaa tai joukon toimintaa, esimerkiksi ajatusta siitä, että 

haluaa asettaa toisen tai yhteisen edun oman edun edelle. 

A) En oikein osaa sanoa ainakaan omalla kohdallani, mitkä ovat moraalisesti arvokkaita 

ja hyviä päämääriä. 

B) Omassa elämässäni minulle on selvää, mitkä ovat moraalisesti arvokkaita päämääriä 

ja miten saavuttaa ja perustella ne. 

 

13. Moraalin pysyvyys tarkoittaa sitä, että ihminen toimii samantapaisissa oikeaa 

ja väärää koskevissa valintatilanteissa aina pääasiassa samalla tavalla. 

A) Moraalini saa olla mitä tahansa tai muuttua miten paljon tahansa, mikäli siitä ei ole 

suoranaista haittaa kenellekään toiselle. 

B) Moraalini ei saa muuttua tai olla mitä tahansa vain siksi, että sattuisin haluamaan sitä 

jostakin syystä; moraali tai sen muutos pitää aina perustella hyvin ja harkitusti. 
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Perushypoteesi ja aineiston käsittely 

• Kyselyssä keskityttiin samoihin teemoihin, jotka olivat esillä 

taskukirjassa. Osa kysymyksistä oli suoraan taskukirjasta. 

• Siksi myös tutkimuksen perushypoteesina käytettiin 

ajatusta siitä, että taskukirjaa käyttäneet varusmiehet 

vastaisivat jossain määrin ”paremmin” eli  

– suhtautuisivat eettisiin kysymyksiin myönteisemmin,  

– olisivat vahvempia arvostelijoita moraalisen motivaation mittarin 

avulla tarkasteltuna,  

– tuntisivat sotilaan säännöt paremmin ja  

– käyttäisivät laajempia henkisen kunnon ylläpitämiseen liittyviä 

menetelmiä 

• Tutkimusaineistoa käsiteltiin Excel-ohjelmalla 

• Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä laadullista arviointia että 

tilastollisia menetelmiä 

– keskiarvo ja -hajonta, korrelaatiotarkastelut 
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23. toukokuuta 

2018 

Vastausten määrä ja vastausprosentti 

• Kyselyyn saatiin KAIPR:ssa yhteensä 135 vastausta 

– tuliasemapatterista saatiin 86 vastausta ja  

– tulenjohto- ja viestipatterista 49 vastausta  

• Vastauksista poistettiin kaikki sellaiset lomakkeet, joiden 

laatua tai luotettavuutta oli syytä epäillä.  

– oli käytetty ohjetta laajempaa vastausasteikkoa 

– vastaaminen perustui geometristen kuvioiden luontiin (esim. sik-sak-

kuviot tai suorat) 

– joissa kaikissa tai ainakin suuressa osassa vastauksista oltiin 

varmuuden vuoksi joko samaa tai eri mieltä 

• 1. TASPTRI:n vastauksista hylättiin 22 lomaketta (26 %) ja 

TJ/VPTRI:n vastauksista 3 lomaketta (6 %) 

• Vastausten kokonaismäärästä analysoitaviksi jäi siis 110 

lomaketta eli todelliseksi vastausprosentiksi saatiin 81 % 

Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731     

- “Sinä olet hyvä ja selviät kyllä!” - 
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Vastaajien taustatiedot = erilaiset yksiköt 

ja tarpeen mukaan valitut varusmiehet 

• Taustakysymykset (41-44) oli sijoitettu kyselyn loppuun ja ne 

koskivat sukupuolta, ikää, sotilasarvoa ja siviilikoulutusta 

• TASPTRI:ssa kaikki miehiä, TJ/VPTRI:ssa kuusi (12 %) 

naista, vastaajien kokonaismäärästä (n=135) naisia oli 4 % 

• TASPTRI varusmiesjohtajia 16 henkeä (19 %), TJ/VPTRI vm-

joht oli 11 henkeä (22 %), kokonaismäärästä vm-joht 20 %. 

• Suurin osa vastaajista syntynyt vuonna 1996 (17 %) tai 1997 

(70 %). Vanhimmat ”1991 tai aiempi” (3), nuorimmat 1998 (3) 

• keski-ikä TASPTRI:ssa 20 vuotta, TJ/VPTRI:ssa 21 vuotta 

• Siviilikoulutukseltaan tyypillisimmin ammattiopiston tutkinnon 

suorittaneita, yo- tai sitä korkeamman tutkinnon suorittaneita 

TASPTRI 28 % kaikista vastaajista ja TJ/VPTRI:ssa 43 % 

kaikista vastaajista (ja koulutetummat ovat myös vanhempia) 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731       
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2018 

Eettistä pohdintaa koskevat mielipiteet (1) 
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Eettistä pohdintaa koskevat mielipiteet (2) 

• Kaikkein suurimpia yksiköiden väliset erot olivat 

kysymyksissä 3 (vastausten aritmeettiset keskiarvot 

asteikolla 1-5: TAS 2.9 - TJ/V 3.5) ja 4 (TAS 3.5 - TJ/V 4.1). 

Tulenjohto- ja viestipatterin vastaajat olivat siis selvästi 

motivoituneempia pohtimaan eettisiä kysymyksiä ja pitivät 

henkistä kestokykyä tärkeämpänä osana sotilaan 

ammattitaitoa kuin tuliasemapatterin vastaajat.  

• Lisäksi tulenjohto- ja viestipatterin vastaajat pitivät sekä 

oikean ja väärän erottamista kaikissa tilanteissa (TAS 3.5 - 

TJ/V 3.3) että sodan herättämien tunteiden kohtaamista 

(TAS 3.0  - TJ/V 3.3) vaikeampana kuin tuliasemapatterin 

vastaajat.  

• Muissa kysymyksissä yksiköiden väliset erot olivat pieniä 

tai mitättömiä. 
Sotilaspastori Jukka Seppänen, GSM 0299 460 731       
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Moraalista motivaatiota koskeva tarkastelu (1) 
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Moraalista motivaatiota koskeva tarkastelu (2) 

• Tulenjohto- ja viestipatterin tuloksissa siviilikoulutuksen ja 
moraalisen motivaation välillä oli selvä ja merkitsevä 
positiivinen korrelaatio (r=0,30; n=46; 1-suuntaisen testin p-
arvo = 0.02) 

 

• Taija Tuomisen tutkimuksessa kadettien (KadK93 ja 94, yht. 
177 henk.) saaman moraalisen motivaation pistemäärän 
keskiarvo oli 5,71 (sd = 2.1). Suurin osa (68,4%) sai 
keskitasoisia (4-7) pistemääriä, matalia (1-3) sai 13,0% ja 
korkeita (8-10) 18,6% kadeteista 

• Kadettien saamat pistemäärät ovat korkeampia kuin tämän 
tutkimuksen perusyksiköiden keskiarvot 

• Kun kadettien pisteitä verrataan varusmiesjohtajiksi 
koulutettujen ylioppilaiden (joita voidaan ensisijaisesti pitää 
vertailuryhmänä kadeteille) pistemääriin, voidaan havaita että 
pistemäärät olivat suunnilleen samalla tasolla (TAS 5,14 – 
KADK:t 5,71 - TJ/V 6,13) 
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Sotilaan säännöt (1) 

• Sotilaan sääntöjen pohjalta laaditut kysymykset osoittautuivat 
varsin hyvin osatuiksi 

 

• Kaikkein helpoin oli kysymys siitä, saako omaa joukkoa kohti 
hyökkäävän vihollisen ampua 
– ”oikein”; vastausten aritmeettinen keskiarvo TAS 1,80 - TJ/V 1,84; 

tulosten käsittelyssä ”oikein”-vastauksen lukuarvo oli 2  

• Helpoiksi osoittautuivat myös kysymys siitä, saako siviilejä ja 
suojeltuja kohteita vastaan saa hyökätä, jos siitä on omalle 
joukolle taktista hyötyä 
– ei saa eli ”väärin”; TAS 1,30 - TJ/V 1,17; tulosten käsittelyssä ”väärin”-

vastauksen lukuarvo oli 1 

• sekä toteamus siitä, että sodankäynti on oikeutettua, jos sitä 
käydään laillisen esivallan johdolla suuremman tuhon 
estämiseksi ja heikompien puolustamiseksi, tavoitteena rauhan 
palauttaminen  
– ”oikein”; TAS 1,72 - TJ/V 1,85 
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Sotilaan säännöt (2) 

• Vaikeimmat kysymykset olivat väitteet siitä, että ylimääräinen 
voiman käyttö ja kostaminen on sallittua vain, kun vihollinen on 
aloittanut erityistä julmuutta osoittavan toiminnan 
– ”väärin”; TAS 1,66 - TJ/V 1,50 

• ja että vihollisen haavoittuneista on huolehdittava samoin 
periaattein kuin omista  
– ”oikein”; TAS 1,49 - TJ/V 1,65  

• Vaikeaksi osoittautui myös väite siitä, että vangiksi otetun 
vihollisen sotilaan ei tarvitse ilmoittaa mitään muuta kuin oma 
nimensä 
– tämä oli ainoa kysymys, jossa TASPTRI:n vastaajat olivat selvästi 

parempia => koska pelkkä looginen päättely ei riittänyt oikeaan 
vastaukseen, asiaa koulutustuokioissa käsitelleet tiesivät paremmin 
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Tärkeimmät henkistä toipumista edistävät 

menetelmät 

Suurimmillaan yksiköiden väliset 
erot olivat tunteiden 

tukahduttamisesta ja niiden 
unohtamista (nro 32; TAS 2,91 - 
TJ/V 2,58; tulosten käsittelyssä 
”eri mieltä” olevat vaihtoehdot 
saivat pienempiä numeroita) 

sekä ajattelua ja järjen 
käyttämistä koskevissa 

kysymyksissä (nro 35; TAS 3,56 
- TJ/V 3,84), joissa molemmissa 

tulenjohto- ja viestipatterin 
vastaajat olivat ”parempia” 
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Perusyksiköiden väliset erot 

• Tutkimuksen kaikkien neljän osan perusteella ja alussa 

tehdyn perushypoteesin vastaisesti juuri 

vertailuyksikön eli TJ/VPTRI:n vastaajat osoittautuivat 

”paremmiksi” eli pohtivammiksi eettisiksi ajattelijoiksi 

• Myös motivaatiossa oli selvä ero: TASPTRI:ssa 

hylkäysprosentti oli 20 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 

TJ/VPTRI:ssa. Motivaation ero näkyi todennäköisesti 

myös analyysiin mukaan valikoituneissa vastauksissa  

• Asiaa koskeva koulutus ja taskukirjan jakaminen eivät 

siis automaattisesti tehneet tuliasemapatterista 

vertailuyksikköä motivoituneempaa ja ”parempaa”! 
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Siviilikoulutuksen merkitys eettiselle ajattelulle 

• Siviilikoulutus osoittautui kaikkein tärkeimmäksi 

taustavaikuttimeksi, olihan perusyksiköiden välillä selvä 

viidentoista prosenttiyksikön ero ylioppilaiden 

suhteellisessa määrässä 

– Lukio-opintoihin valikoituu peruskoulun jälkeen henkilöitä, joiden 

voidaan olettaa olevan teoreettisemmin suuntautuneita ja 

pohtivampia 

– Lukion oppisisällöt etiikan kursseineen voivat myös vaikuttaa 

nuoriin ja kehittää heidän tapaansa ajatella 

• Siviilikoulutuksen merkittävyyttä kaikkein tärkeimpänä 

selittävänä tekijänä tukee molempien perusyksiköiden 

vastauksiin sisältyvä siviilikoulutuksen ja moraalisen 

motivaation välinen positiivinen korrelaatio 

– TJ/VPTRI:n vastauksissa korrelaatio oli tilastollisesti merkitsevä 
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Muita johtopäätöksiä 

• Tulokset osoittavat myös, että varusmiehet osaavat 

sotilaan säännöt keskimäärin varsin hyvin 

• Eettisen toimintakyvyn ja henkisen kestokyvyn 

ylimääräinen koulutus ja taskukirjan käyttäminen ei 

näkynyt rinnakkaisessa, yhtenä ajanhetkenä tehdyssä 

vertailussa, koska varusmiesten valikoituminen 

yksiköihin nosti esiin muut selittävät tekijät 

– Koulutuksen tuottamasta mahdollisesta muutoksesta voidaan 

saada tietoa vain pitempiaikaisena seurantana toteutettavan (ja 

tarvittaessa niin ikään vertailevan) pitkittäistutkimuksen avulla 

• Tulosten perusteella ei toisaalta voi tehdä mitään 

johtopäätöksiä tuliasemapatterissa tapahtuneen 

koulutuksen (epä)onnistumisesta tai sen tuloksista 
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Tässä esitetyt case-tutkimuksen tulokset löytyvät myös PVAH-asiakirjan 

EETTINEN TOIMINTAKYKY JA HENKINEN KESTOKYKY -

TASKUKIRJAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT TUTKIMUSTULOKSET 

(MN29400 - 22.12.2017) liitteestä (Osa II – vertaileva case-tutkimus) 

 

Tutkimuslomake on asiakirjan EETTISEN TOIMINTAKYVYN JA 

HENKISEN KESTOKYVYN TASKUKIRJAN KOKEILUKÄYTTÖÖN 

LIITTYVÄ KYSELYTUTKIMUS RESERVIUPSEERIKOULUSSA (MN15232 

- 27.06.2017) liitteenä. 


