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Alkava väitöksen jälkeinen tutkimus: 
tutkimussuunnitelman esittelyä

• Millaista (kansalais)toimintaa on naisille tarjottava valmius- ja 
turvallisuuskoulutus Suomessa? 

• Mikä motivoi suomalaisia naisia osallistumaan naiserityiseen vapaa-ajalla 
tapahtuvaan valmius- ja turvallisuuskoulutukseen? 

• Mikä on (maanpuolustusorientoituneeseen kansalaistoimintaan 
suuntautuneiden, ei-reserviläisten) naisten osuus suomalaisen 
yhteiskunnan turvallisuustyönjaossa (ks. Tallberg 2017)?

• Osallistuva havainnointi useissa Naisten Valmiusliiton NASTA- ja 
PikkuNasta-harjoituksissa 2018-2019

• Ryhmähaastattelut eri puolilla Suomea; kouluttajien ja luottamushenkilöiden 
haastattelut 2018-2019 



Tutkimuksen kohde: Naisten Valmiusliitto jäsenjärjestöjensä 
yhteistyömuotona osana suomalaista kansalaisyhteiskuntaa

Jäsenjärjestöt (ks. www.naistenvalmiusliitto.fi):
• Finlands svenska Marthaförbund rf
• Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
• Maanpuolustuskiltojen liitto ry
• Maanpuolustusnaisten Liitto ry
• Marttaliitto ry
• Päällystön Naisten Liitto ry
• Reserviläisliitto ry
• Sotilaskotiliitto ry
• Suomen Lottaperinneliitto ry
• Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry



Tutkimuskysymykset ja -menetelmät I

Osallistuva havainnointi:
• Millaista on kansalaistoiminta, jossa (enimmäkseen ei-reserviläis-) 

naisille annetaan valmius- ja turvallisuuskoulutusta? Millaisia taitoja 
Naisten Valmiusliiton kursseilla opitaan? Millaisia sosiaalisia suhteita 
ja verkostoja siellä muodostuu?

Ryhmä- ja kouluttaja- ja luottamushenkilöhaastattelut:
• Miten Naisten Valmiusliiton kurssitoimintaan osallistuvat naiset 

hahmottavat osansa ”yhteiskunnallisessa turvallisuustyönjaossa” 
(Tallberg 2017) ja turvallisuusosallistumisessa? Vaikuttaako tähän 
• Hoivavastuu läheisistä? (lapset, vanhukset) 
• Ammatti, professio ja/tai viranhaltija-asema? (esim. naisvaltaisilla sosiaali-, 

terveydenhuolto- tai kasvatusalalla)



Tutkimusetiikka

• Osallistuva havainnointi Naisten Valmiusliiton harjoituksissa / kursseilla:

• Tiedotan tutkimuksestani ja roolistani kursseilla etukäteen kurssikirjeessä ja 
sosiaalisessa mediassa ja sekä kurssilla sen alkaessa

• Ryhmähaastatteluihin ilmoittautuminen ja osallistuminen on vapaaehtoista

• Ryhmähaastattelujen osallistujista raportoidaan tutkimuksessa vain 
maakunta/alue ja osallistujien iät ikäryhmittäin tunnistettavuuden välttämiseksi

• Sekä ryhmä- että asiantuntijahaastatteluissa haastateltavalla on oikeus 
kieltäytyä haastattelusta tai vetäytyä siitä missä vaiheessa hyvänsä

• Haastattelutallenteet ja -litteroinnit säilytetään lukituissa tiloissa ja/tai 
salasanoin suojatuissa tallennusvälineissä



Teoreettinen kehys

• Relationaalinen sosiologia (esim. Dépelteau 2008); 
transaktionaalinen näkökulma sosiaalisiin suhteisiin v. sosiaaliset 
suhteet itsessään olemassa olevina, tuottavina entiteetteinä (ks. 
Archer 2013)

• Ontologisen turvallisuuden käsite relationaalisen sosiologian 
kehyksessä (Pratt 2017)

• Epävarmuuden hallinta turvallisuuskoulutuksen muodossa
• Yksilötasolla (kotitaloudet, läheisverkostot)

• Lähiyhteisötasolla (kylä, kaupunginosa, kunta)

• Ryhmä- ja rakennnetasolla (sukupuoli, professiot, mahdollinen kriisiajan 
tehtävä)



Hahmotettavissa oleva tutkimusala: 
Sosiaalitieteellinen turvallisuustutkimus

• Sosiaalitieteellinen turvallisuustutkimus: sosiaalipolitiikka, 
sosiaalityö, sosiologia, sosiaalipsykologia jne. yhteisöjen ja 
yksilöiden turvallisuuden ja resilienssin näkökulmasta

• Miten eri sosiaali- ja terveys- ja kasvatusalan professioille
annetussa (täydennys)koulutuksessa varaudutaan 
onnettomuus-, häiriö- ja kriisitilanteisiin? 

• Esim. lääkärit, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat, 
opettajat, varhaiskasvatus

• Sosiaalityön rooli kriisitilanteissa ks. Rapeli (2017)



Kiitos!

Linda Hart, VTT, sosiologia

linda.hart@alumni.helsinki.fi

https://lindahartscholar.wordpress.com
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