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1 JOHDANTO 

Suomen osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin on ollut Puolustusvoi-
mien hallinnoimaa toimintaa jo vuodesta 1956. Siitä lähtien kriisinhallinta-
operaatioiden nimet, alueet, paikat ja tarkoitukset ovat muuttuneet. Joil-
lakin alueilla operaatiot ovat kestäneet vuosikymmeniä, eikä rauha ole vie-
läkään taattu. Suomalaiset rauhanturvaajat ovat aktiivisia miehiä ja naisia, 
jotka ovat hankkineet erilaista kokemusta sekä koulutusta ja tuovat niitä 
parhaansa mukaan esille kriisinhallintaoperaatioissa. He haluavat tukea 
siellä, missä avuntarve on suurta ja jossa konfliktin aiheuttamaa epäva-
kautta pyritään tasapainottamaan. He huolehtivat, että maailman epäva-
kaissa kolkissa säilyisi rauha, jotta epävakauden järkyttämä yhteiskunta 
pääsisi takaisin jaloilleen. 
 
Mutta kuka huolehtii rauhanturvaajista? Paljon puhutaan palveluksen jäl-
keisestä ajasta, johon onkin keskitetty resursseja useissa eri maissa, kuten 
myös Suomessakin. Jos kriisinhallintaoperaatiossa sattuu jotakin, siihen 
liittyvät oireet voivat alkaa usein jo paikan päällä, ja asioiden läpikäyminen 
vasta kriisinhallintaoperaation jälkeen voi olla jo viivästynyttä. Ray (2010) 
tuo esille sairaanhoitajien tärkeyden rauhanturvaajaoperaatioissa, ja sai-
raanhoitajien tulisi kohdata rauhanturvaajien vaikeatkin kokemukset ai-
dosti, arvokkaasti sekä sensitiivisesti. Kriisinhallintaoperaatiossa tapahtu-
vaa tukea ja sen arvoa on tutkittu vähän, ja tämä opinnäytetyö tekeekin 
juuri siitä syystä aiheeseen katsaukseen. 
 
Tässä opinnäytetyössä paneudutaan rauhanturvaajien psykososiaaliseen 
tukeen kriisinhallintaoperaation aikana. Opinnäytetyössä selvitetään 
stressiä ja sen vaikutusta ihmiseen sekä rauhanturvaamiseen, joiden lisäksi 
stressistä avataan rauhanturvaamisessa sekä sodassa esiintyvää ilmiötä, 
joka on taistelustressi. Opinnäytetyössä käydään läpi myös traumaattisen 
kriisin polkua, traumaperäistä stressihäiriötä ja sen esiintyvyyttä rauhan-
turvaajien keskuudessa. Erilaiset selviytymiskeinot ja voimavarojen tär-
keys esitellään myös opinnäytetyössä, johtamisen merkitystä unohta-
matta.  
 
Opinnäytetyön tutkimuksellinen osuus koostuu Rauhanturvaajaliitolle teh-
dystä kyselystä. Kyselyssä on pyritty selvittämään edellä mainittuja osa-
alueita ja perehtymään, millaista rauhanturvaajien kokema psykososiaali-
nen tuki on ja millaiset ovat heidän valmiutensa kohdata mahdollisesti vai-
keita tilanteita.  
 
Tässä opinnäytetyössä esiintyvät seuraavat vakiintuneet lyhenteet: EU = 
Euroopan unioni, Etyj = Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, Nato = 
North Atlantic Treaty Organization eli Pohjois-Atlantin liitto, UM = Ulkomi-
nisteriö ja YK = Yhdistyneet kansakunnat. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä kriisinhallintaoperaatiossa 
olleiden rauhanturvaajien kokemuksia niin jaksamisesta kuin psykososiaa-
lisesta tuesta kriisinhallintaoperaation aikana. Lisäksi opinnäytetyössä tut-
kitaan, minkälaista psykososiaalinen tuki on ollut kriisinhallintaoperaati-
ossa rauhanturvaajien mielestä ja millaista tukea he ovat tarvittaessa saa-
neet.  
 
Tavoitteena on, että tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön myötä rauhan-
turvaajien psykososiaaliseen tuen tarpeeseen on tehty uudenlainen kat-
saus, joka arvioi käytössä olevia työkaluja, terveydenhuollon ammattilai-
silta saatua apua ja sen koettua merkityksellisyyttä. Opinnäytetyön tekijän 
tarkoituksena on myös selvittää rauhanturvaajien omia henkisiä valmiuk-
sia ja taitoja käsitellä erilaisia tilanteita, kuten perheestä erossa olemista, 
operaatiomaan ilmaston aiheuttamia haasteita, konflikteja sotilaiden vä-
lillä, sairastumisia ja loukkaantumisia.  
 
Opinnäytetyön tarkemmin määriteltynä tutkimustehtävänä on selvittää, 
millaista on rauhanturvaajien kokema psykososiaalinen tuki kriisinhallinta-
operaatiossa. Tutkimustehtävästä on johdettu myös tutkimuskysymys, 
joka kysyy, millaisia jaksamista suojaavia ja uhkaavia aiheuttavia tekijöitä 
rauhanturvaajat kokivat kriisinhallintaoperaation aikana. Tutkimustehtä-
vän määrittely löytyy tarkemmin luvussa 9. 

3 RAUHANTURVAAMINEN 

Rauhanturvaaminen tai sotilaallinen kriisinhallinta on joko YK:n, EU:n, Ety-
jin tai poikkeuksellisesti jonkin muun järjestön tai maan johtama operaa-
tio, jossa keskeisenä tavoitteena on turvallisuuden säilyttäminen sekä kan-
sainvälisen rauhan saavuttaminen (laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta 
211/2006).  Puolustusvoimat on lakisääteisesti velvoitettu kouluttamaan, 
valvomaan ja toteuttamaan Suomen osallistumista operaatioihin. Suomen 
operaatioissa saa olla lain mukaan 2000 rauhanturvaajaa kerrallaan (Puo-
lustusvoimat, n.d.a.). 

 
Suomi on osallistunut aktiivisesti erilaisiin rauhanturvaamis- ja kriisinhal-
lintaoperaatioihin jo vuodesta 1956. Suomi on pysynyt kaiken aikaa soti-
laallisesti liittoutumattomana, mutta on sekä Naton rauhankumppanuus-
maa että Euroopan Unionin jäsen. Monet Suomen osallistumista operaati-
oista ovatkin nykyään Nato- ja EU-johtoisia, kun samalla Suomen läsnäolo 
sekä aktiivisuus ovat vähentyneet YK:n operaatioissa. (YK, 2017) 
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3.1 Operaatioita perustavat ja ylläpitävät liitot 

EU (2018a) eli Euroopan unioni toimii Euroopan alueella koostuen useista 
Euroopan valtioista. EU:n tavoitteena on edistää ennen kaikkea rauhaa, 
kansalaisten hyvinvointia sekä tukea eurooppalaisia arvoja. EU:lle tärkeitä 
arvoja ovat: 
 
- Ihmisarvo 
- Vapaus 
- Demokratia 
- Tasa-arvo 
- Oikeusvaltioperiaate 
- Ihmisoikeudet. 
 
EU pyrkii vaalimaan näitä arvoja ja edellyttää jäsenmailtaan tiettyjä kritee-
rejä, kuten esimerkiksi näiden arvojen täyttymistä EU:n vaatimalla tasolla. 
EU on noussut toisen maailmansodan jälkeisinä aikoina perustetusta ta-
loudellisesta liitosta ainutlaatuiseksi liitoksi, joka kattaa kaikkiaan 28 Eu-
roopan valtiota. (EU, 2018a) 
 
EU on aktiivisesti mukana kriisinhallintaoperaatioissa. EU:lla ei ole omaa 
armeijaa, mutta se käyttää sovitusti sekä tehtäväkohtaisesti EU-maiden 
omia sotilasjoukkoja, joiden tehtävänä on mm. aseidenriisuntatoimet joko 
maan sisällä tai maiden välillä, humanitaarisen avun tuottaminen ja väes-
tön evakuointi, sotilasasioihin liittyvä tuki ja neuvonta, rauhanturvaaminen 
ja konfliktien estäminen sekä varsinainen kriisinhallinta, joka kattaa rau-
hanpalauttamisen sekä konfliktin jälkeisen tilan vakauttamisen. (EU, 
2018b) 
 
Nato (2017) eli North Atlantic Treaty Organization, joka tarkoittaa suo-
meksi Pohjois-Atlantin liittoa on järjestö, joka puolustaa jäsenmaitaan niin 
poliittisilla kuin sotilaallisilla osa-alueilla. Järjestö pyrkii aina ensisijaisesti 
ratkaisemaan kriisit rauhanomaisin keinoin. Natolla on kuitenkin valmiu-
det vastata sotilaalliseen uhkaan, mikäli diplomaattiset keinot eivät enää 
auta. Nato toteuttaa myös kriisiapua jäsenmaissaan, jotka ovat kohdan-
neet esimerkiksi luonnonkatastrofin.  
 
Nato tekee myös jatkuvaa yhteistyötä järjestöön kuulumattomien maiden 
kanssa sekä eri kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Tällöin jäsenmaat 
äänestävät päätöksestä järjestää tarvittavaa apua. Naton toiminta edellyt-
tää jäsenmaiden konsensusta. Konsensuksen myötä jäsenmaat voivat osal-
listua vapaaehtoisesti järjestettävään operaatioon tai jonkin maan avun-
tarpeen tukemiseen. (Nato, 2017) 
 
YK (2018a) eli Yhdistyneet Kansakunnat perustettiin toisen maailmanso-
dan jälkeen ajatuksella, että järjestö estäisi maailmaa lankeamasta uusiin 
maiden välisiin sotiin. Järjestössä kansakunnat toimivat yhteistyössä 
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pyrkien löytämään rauhanomaiset ratkaisut kohdattuihin haasteisiin sekä 
lujittamaan yhteistyötä maiden välillä.  
 
Alkuun YK:n tehtävänä ei ollut puuttua maiden sisäisiin konflikteihin tai so-
tiin, mutta uuden näkemyksen mukaan yksilön hyvinvointi on keskeisessä 
asemassa maan sisällä. Mikäli maa ei kykene puolustamaan tai suojele-
maan omia kansalaisiaan, kokee kansainvälinen yhteisö velvollisuudek-
seen puuttua tilanteeseen ja suojella yksilöitä maan kohtaamilta vaikeuk-
silta.  YK:ssa tunnistetaan puutteellisten elinolojen ja heikon ihmisoikeus-
tilanteen olevan yhteydessä turvallisuusuhkien syntymiseen, mikä on 
edesauttanut YK:n puuttumista maiden huonoon tilanteeseen. YK:n viisi 
päätoimialuetta ovat rauhan ja turvallisuuden takaaminen, kehityksen 
edistäminen, ihmisoikeuksien suojeleminen ja parantaminen, humanitaa-
rinen toiminta sekä kansainvälinen oikeus. (YK, 2018b) 
 
Eri operaatiot voivat toimia eri toimijoiden johtamana, eikä yksiselitteistä 
lähtökohtaa operaation johtajalle ole. Tänä päivänä yhteistyö eri liittojen 
ja järjestöjen välillä on niin korostunut, että harvassa operaatiomaassa toi-
mitaan enää yksin. Lisäksi samassa maassa voi toimia useampi operaatio 
samaan aikaan (esim. Afganistanin kaksi Nato-johtoista operaatiota), 
mutta myös siten, että samassa maassa toimii myös useamman operaati-
oita vetävän toimijan kokoonpano. Esimerkiksi Somaliassa ja Malissa toi-
mivat niin EU:n kuin YK:n alaiset operaatiot, ja Kosovossa vielä Natollakin 
on edellisten lisäksi oma operaatio johdettavana. Ja vaikka operaatiojoh-
tajia ja itse operaatioita olisi useita, ne voivat silti kyseisen maan sisällä 
toimia tiiviissä yhteistyössä. (UM, 2018) 

3.2 Rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan käsitteistä 

Jo 1990-luvulta lähtien operaatioiden kohdemaat ovat haastaneet rauhan-
turvaamisen käsitteen, sillä konfliktit ovat muuttuneet enemmän yksittäis-
ten maiden sisäisistä eri maiden välisiksi ja rauhanturvaamisen keskeisin 
osa eli rauha voi puuttua kokonaan tilanteesta. Operaatioiden aseistus on 
tänä päivänä entistä raskaampaa, ja Naton rooli sotilaallisena järjestönä on 
jatkuvasti näkyvämpi erilaisissa operaatioissa. Nykyään ei myöskään osa-
puolten suostumusta pidetä välttämättömänä operaation käynnistämi-
selle, kun aiemmin sen katsottiin olevan rauhanturvaamisen keskiössä. 
(YK, 2017) 
 
Vuonna 1995 Suomessa uudistettiin rauhanturvalakia, jonka myötä rau-
hanturvaamisen rinnalle nousi uudenlainen termi, kriisinhallintaoperaatio. 
Nämä operaatiot käsittävät laajemmat osallistumisoikeudet erilaisiin rau-
hanturvaoperaatioihin, ja vuonna 2006 päivitetyn lain myötä Suomi voi 
osallistua myös ilman YK:n mandaattia erilaisiin kriisinhallintaoperaatioi-
hin. (YK, 2017) 
 
Lisäksi määrittelyä vaatii siviilikriisinhallinnan ja sotilaallisen kriisinhallin-
nan välinen ero. Siviilikriisinhallintaa voidaan toteuttaa alueilla, joilla 
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yhteiskunnan keskeisissä toiminnoissa kaivataan ulkopuolisen toimijan tu-
kea ja vahvistamista. Tällaisia ovat esimerkiksi kohdemaan poliisitoiminta, 
rajavartiointi, tullilaitos, hallinto sekä oikeuslaitos. Ulkoministeriö päättää 
operaatioista, joihin Suomen asiantuntijoita osallistuu sekä vastaa osallis-
tumisesta syntyvistä kuluista, kun taas sisäministeriö vastaa siviilikriisinhal-
linnassa tapahtuvasta toiminnasta ylläpitämällä, kehittämällä sekä koordi-
noimalla kansallisia valmiuksia. Toiminnalla tarkoitetaan pääasiassa tark-
kailua sekä kouluttamista. Suomen aktiivisuus siviilikriisinhallinnan ope-
raatioissa on väkilukuun suhteutettuna Euroopan suurin. (UM, n.d.) 
 
Sotilaallinen kriisinhallinta on toimintatapana ollut jo 1950-luvulta lähtien 
esillä eri operaatioissa. Keskeistä ovat konfliktien alati monimutkaistuvat 
tilanteet, jotka ovat vaatineet operaatioon osallistuvilta mailta kansallista 
puolustuskykyä sekä erityisosaamista. Vaikka sotilaallinen kriisinhallinta 
onkin kokoonpanoltaan erilainen verrattuna siviilikriisinhallinnan koulu-
tus- ja tarkkailupainotteiseen näkökulmaan, enenevissä määrin myös soti-
laallisten kriisinhallintaoperaatioiden ohelle on noussut yhteiskunnan ra-
kentamisen tukemista kohdemaassa erityisesti turvallisuusrakenteita tar-
kastellessa. (UM, n.d.) 

3.3 Suomalaisen rauhanturvaajan yleiset kelpoisuusehdot 

Rauhanturvaajaksi voi hakeutua kuka tahansa Suomen kansalainen, joka 
on suorittanut varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen palveluk-
sen. Joihinkin erityistehtäviin voi hakeutua myös ilman palveluksen suorit-
tamista. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja operaatioissa toimivat joukot 
koostuvat niin palkatusta henkilöstöstä kuin reserviläisistä. (Puolustusvoi-
mat n.d.b.) 
 
Yleisinä kelpoisuusehtoina Suomen kansalaisuuden sekä varusmiespalve-
luksen lisäksi Puolustusvoimat listaa: 
 
- hyvin arvosanoin suoritetun varusmiespalveluksen  
- moitteettomat elämäntavat ja puhtaan rikosrekisterin 
- hyvän terveyden ja fyysisen kunnon (BMI alle 30, juostava Cooperin 

testissä vähintään esikunta-, valvonta- ja tukitehtäviin 2300 m, opera-
tiivisiin tehtäviin 2500 m) 

- ei voimakasta allergista yliherkkyyttä millekään ulkoiselle tekijälle  
- vähintään B-luokan ajokortti, joka on myönnetty EU- tai ETA -maassa. 
 
Monenlainen erityisosaaminen katsotaan eduksi tehtäviin hakiessa. Esi-
merkiksi terveydenhuoltoalan koulutus, sähköalan koulutus ja erilaiset eri-
koisluvat, kuten ADR, sähköpätevyys-/sähköturvallisuuskurssi sekä C-luo-
kan ajokortti voivat olla hyödyllisiä asioita tuoda esille rauhanturvaajaksi 
hakiessa. Jokainen rauhanturvaajaksi hakeutuva vastaa omasta osaamises-
taan ja sen mahdollisesta riittävyydestä operaatiossa. 
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3.4 Sairaanhoitajat rauhanturvaajina 

Sairaanhoitajat ovat tärkeä osa kriisinhallintaoperaatioita. Sairaanhoita-
jien toiminta perustuu omaan ammattitaitoon, joka on siviilielämässä han-
kittua. Puolustusvoimien (2016) julkaisemassa artikkelissa kerrotaan sai-
raanhoitajista rauhanturvaajina Afganistanissa. Sairaanhoitajat voivat ha-
keutua rauhanturvaajaksi kuten kuka tahansa varusmiespalveluksen tai va-
paaehtoisen naisten palveluksen suorittanut henkilö. Sairaanhoitajien työ-
kokemus erityisesti ensihoidollisista tehtävistä antaa hyvät valmiudet toi-
mia kriisinhallintaoperaatiossa sairaanhoitajan tehtävissä. 
 
Sairaanhoitajan työ rauhanturvaajana vastaa siviiliammatissa toteutetta-
vaa työtä; ensihoitoryhmä päivystää, toimii ikään kuin työterveyden ja sai-
raanhoidon yksikkönä omalle kriisinhallintajoukolle ja järjestää potilaskul-
jetukset (Puolustusvoimat, 2016). Puolustusvoimien (2013) teettämän sai-
raanhoitajien rekrytointiin tarkoitetulla Youtube-videolla kuvaillaan sai-
raanhoitajien arkea Libanonissa. Sairaanhoitajien päivystystyön ohella 
muita tehtäviä kriisinhallintaoperaatiossa voivat olla partioihin ja saattuei-
siin osallistumista, ja päivät voivat vaihdella keskimääräisen kahdeksan 
tunnin työpäivästä pidempään tai lyhyempään. 
 
Suomalainen hoitotyön osaaminen onkin herättänyt mielenkiintoa ope-
raatiomaissa, ja heitä pyydetäänkin usein koulutustehtäviin. Taustalla vai-
kuttaa keskeisesti suomalaisten reserviläisten hankkima osaaminen sivii-
liammatissa, joita Puolustusvoimat voi operaatioon lähettäessään hyödyn-
tää aktiivisesti. Monien muiden maiden kriisinhallintajoukkojen lääkintä-
henkilöstön osaaminen voi olla suppeampaa, kun Suomessa sairaanhoita-
jien siviiliammatti mahdollistaa laajemman tehtävä- sekä potilaskirjon. 
(Puolustusvoimat, 2016)  
 
Keskeinen teema on, että työtä tehdään kansainvälisissä olosuhteissa, ja 
huollosta kokonaisuudessaan vastaa operaatiota vetävä valtio. Tämä tar-
koittaa usein eri valtioiden perustamia kenttäsairaaloita, joissa toimivat 
kyseisen valtion lääkärit ja hoitohenkilökunta. Suomalaiset sairaanhoitajat 
ja muu terveydenhuollon henkilökunta voi työskennellä joko omassa yksi-
kössään tai hyvinkin tiiviissä yhteistyössä kenttäsairaalan kanssa. (Puolus-
tusvoimat, 2016) 
 
Kriisinhallintaoperaatiot ovat myös hyvin poikkeuksellinen ympäristö toi-
mia, sillä toisinaan tehtävien toteuttamiseen voi liittyä merkittäväkin uhka. 
Yle (2016) kertoi suomalaisesta sairaanhoitajasta Ari Waljakasta, jolla on 
useampi kriisinhallintaoperaatio takana. Yle haastatteli Waljakan koke-
muksista kriisinhallintaoperaatioissa. Waljakka totesi, että useiden ope-
raatioiden myötä tiukkojakin paikkoja on osunut kohdalle, kuten pommilla 
varustetun auton osuminen omaan saattueeseen. 
  
Puolustusvoimien (2016) artikkelissa haastatellut sairaanhoidon ammatti-
laiset ja rauhanturvaajat kertoivat samansuuntaisista kokemuksistaan; 
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aiemmin Suomessa autosta olisi noustu onnettomuuspaikalla heti ulos ja 
lähdetty auttamaan, mutta kriisinhallintaoperaatiossa varovaisuutta on 
noudatettava ja huomioitava mahdollinen aseellinen uhka. Tästä syystä 
myös sairaanhoitajat kulkevat taisteluvarustus päällä liikkuessaan tukikoh-
dan ulkopuolella. 
 
Sekä Puolustusvoimien (2016) artikkelissa, Puolustusvoimien (2013) julkai-
semassa Youtube-videossa että Ylen (2016) uutisessa haastateltavat totea-
vat yhteen ääneen, että tiimipelaaminen on erittäin keskeistä ja yksin ei 
joudu olemaan. Omin päin ratkaisujen tekemiselle ja niiden toteuttami-
selle tai muulle ryhmähenkeä uhkaavalle toiminnolle ei ole operaatioissa 
sijaa. Lisäksi Puolustusvoimien (2013) julkaisemassa Youtube-videossa 
haastateltava sairaanhoitaja kuvailee, että moniammatillinen tiimi myös 
terveydenhuollon puolella on erittäin hyvä ja tärkeä asia.  

3.5 Syväjohtamisen malli Puolustusvoimissa 

Puolustusvoimat (n.d.c) hyödyntää opetusmateriaalissaan syväjohtamisen 
mallia, joka perustuu neljään kulmakiveen: luottamukseen, oppimiseen, 
innostukseen sekä arvostukseen. Jokainen on keskeinen hyvän johtamisen 
kannalta, ja jokaisessa hyvässä johtajassa löytyy näitä ominaisuuksia. Luot-
tamusta tarvitaan, jotta johdettava joukko kykenee toteuttamaan sille an-
netun tehtävän ja toimimaan johtamansa henkilön alaisuudessa. Johtajan 
tehtävänä on innostaa johdettava joukko suoritettavan tehtävän pariin. 
Hyvä johtaja arvostaa alaistensa osaamista ja kykyä suoriutua tehtävästä 
ja osaa kohdata joukon jäsenet yksilöllisesti. Lisäksi niin johtaja kuin joh-
dettava joukko voivat kaikki saada uusia oppimiskokemuksia siitä, miten 
tehtävä suoriutui ja miten joukko kokonaisuutena toimi. Johtaja osaa myös 
antaa palautetta rakentavasti ja motivoivasti siten, että uusi oppimiskoke-
mus voi syntyä. 
 
Syväjohtamisen ydinsanomana on, että ihminen on valmennettu niin hy-
vin, että hän kykenee kaikissa toimintaympäristöissä itseohjautuvasti ke-
hittymään omissa vuorovaikutustaidoissaan. Kuvassa 1 havainnollistetaan 
Puolustusvoimien (n.d.c) laatimaa syväjohtamisen mallia: 
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Kuva 1. Syväjohtamisen malli. 

Syväjohtamisen mallissa lähdetään liikkeelle valmiuksista, joissa keskei-
senä tekijänä toimii ammattitaito. Tätä ammattitaitoa sovelletaan käytän-
nössä, joka näkyy käyttäytymisessä. Käyttäytymiseen vaikuttavat passiivi-
nen ja kontrolloiva johtaminen, joista passiivinen edustaa sellaista johta-
mistapaa, jossa johtaja on johtanut joukolleen tehtävän etukäteen, ja teh-
tävää suorittaessa johtaja pääasiassa valvoo tehtävän toteuttamista, eikä 
varsinaisesti puutu toimintaan. Kontrolloiva johtaja taas pyrkii ohjeista-
maan kesken tehtävän ja haluaa herkästi pitää langat käsissään. Tämä 
yleensä ilmaisee johtajan luottamuksen puutetta alaistensa kykyyn hoitaa 
tehtävä alustavien ohjeiden mukaisesti. Näiden kahden johtajuuden muo-
dot tasapainottelevat käyttäytymisen kohdalla. 
 
Lisäksi käyttäytymisessä näkyvät ihmisen yksilöllinen kohtaaminen, älylli-
nen stimulointi ja inspiroiva tapa motivoida, jotka kaikki yhdessä kielivät 
johtajan taidoista tutustua omiin alaisiinsa ja heidän vahvuuksiinsa sekä 
heikkouksiinsa ja hyödyntää heidän taitojaan parhaansa mukaan. Sopiva 
alaisten haastaminen tehtävää kohti sekä motivointi saavat alaisista par-
haat puolet esiin. Luottamuksen rakentaminen tapahtuu tutustumisen 
ohella; sitä mukaa kun johtaja tutustuu alaisiinsa, hän antaa aina itsestään 
jotakin alaisilleen. Tällainen vuorovaikutuksellinen yhteistyö on omiaan ra-
kentamaan luottamusta. 
 
Käyttäytymisen seuraukset johtavat joukossa nähtävään vaikutukseen, 
joka esitellään kuvan 1 ylimpänä kohteena. Vaikutuksessa nähdään 
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johtamiskäyttäytymisen tulos: joukon tehokkuus, tyytyväisyys ja yrittämi-
sen halu toimivat mittareina siinä, miten hyvin johtaja on käyttäytymisel-
lään ja ammattitaidollaan saanut joukon toimimaan. 
 
Sininen nuoli edustaa ulkoista palautetta, jonka johtaja saa joukolta. Täl-
löin hän ikään kuin palaa käyttäytymisensä arviointiin ja pohtii saamaansa 
palautetta ja sen merkitystä. Tämän pohdinnan jälkeen siirrytään keltaista 
nuolta eli sisäistä palautetta pitkin takaisin valmiuksiin ja ammattitaitoon, 
jotka rakentuvat käyttäytymisestä ja sen vaikutuksista saadusta palaut-
teesta. Tämä kiertokulku toimii Puolustusvoimien johtamisen perustana. 
 
Puolustusvoimat painottaa johtamisen kehittämisen tärkeyttä määrittele-
mällä vastaavan mallin ja seuraamalla sen avulla varusmiesjohtajien kehit-
tymistä. Mallia on kehitetty ja hyödynnetty varusmiesten koulutuksessa jo 
jonkin aikaa. Syväjohtamisen malli antaa mahdollisuuden tarkastella joh-
tajuuden tärkeyttä myös rauhanturvaajien keskuudessa. Puolustusvoimien 
toimiessa rauhanturvaajien kouluttajana nousee vääjäämättä kysymys, 
hyödynnetäänkö syväjohtamisen mallia myös rauhanturvaamisen tehtä-
vissä. Malli on valmiina ja siihen liittyvät koulutusmenetelmät, mutta löy-
tääkö malli konkreettisesti paikkansa osana rauhanturvaajien koulutta-
mista? 

4 STRESSIN MONINAISET MUODOT 

Stressi saatetaan liittää usein negatiiviseksi koettuun olotilaan ja lukuisiin 
eri epämiellyttäviin oireisiin, jotka jokainen voi tunnistaa itsestään stres-
saantuneena. Stressin tarkoitus on kuitenkin lyhytkestoisena muotona pa-
rantaa suoritusta ja auttaa ihmistä keskittymään haastavaan tehtävään 
(Mattila, 2018).  
 
Ihminen tarvitsee stressiä selviytyäkseen vaikeista tilanteista ja säilyttääk-
seen suorituskykynsä. Äkillisessä tilanteessa ihmisen primitiivinen tehok-
kuus ottaa tilanteen kontrolliinsa; esimerkiksi vakavan onnettomuuden sa-
tuttua aivoihin kiirii tieto kivusta ja vammasta ennen kuin kerkeämme itse 
asiaa varsinaisesti tiedostamaan. Verisuonten supistuminen ja kivun het-
kellinen lievittyminen tapahtuvat välittömästi. Tämä reaktio johtuu siitä, 
ettei tilannetta yksinkertaisesti keretä analysoida, vaan aivomme keskitty-
vät tilanteesta selviytymiseen. (Hedrenius & Johansson, 2016, ss. 74–75) 
 
Stressiin liittyy olennaisesti taistelu, pakeneminen, jähmettyminen ja alis-
tuminen, kukin täysin omana ratkaisukeinonaan eri tilanteissa (Hedrenius 
& Johansson, 2016, s. 76; Palosaari, 2008, s. 26). Taistelemiseen ja pakene-
miseen tarvitsemme stressin suorituskykyä parantavaa ominaisuutta. Jäh-
mettyminen tapahtuu tilanteissa, joissa ihminen analysoi tilannetta ennen 
varsinaista reaktiota, päätöksentekoa tai tilanteissa, joissa toimintakyky la-
mautuu sietokyvyn ylittämisen takia. (Hedrenius & Johansson, 2016, s. 76) 
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Alistuminen on kaikista epämiellyttävin muoto. Sitä on havaittu hiirillä ti-
lanteissa, joissa pakeneminen tai taisteleminen ei ole enää pelastautumi-
sen kannalta mahdollista, vaan hiiri ikään kuin hyväksyy kohtalonsa. Tällöin 
hiiren lihakset rentoutuvat täysin ja hiiri voi maata täysin paikallaan. Kun 
ihminen kohtaa vastaavan tilanteen, joka toistuu ja pitkittyy, hermoston 
parasympaattinen puoli ottaa kehossa hallinnan. Parasympaattisen her-
moston tunnusmerkki on alistumisen käynnistyminen. Ihmisen alistuessa 
käsien ja jalkojen vastarintaa ilmaiseva liikehdintä loppuu, katse jää tyh-
jäksi ja pysähtyneeksi sekä ruumiinlämpö alkaa laskea. Ihminen ei tällöin 
enää voi vastustella tai kieltää sanallisesti uhkaajaansa. (Hedrenius & Jo-
hansson, 2016, ss. 76–77; Palosaari, 2008, s. 58) 
 
Pitkäaikaisena stressin muoto kuitenkin muuttuu, kun tilanne ei pääse va-
pautumaan ja purkautumaan. Pitkäkestoinen stressi muuttaa vaikutuksia 
kielteisempään suuntaan. Tällöin alkaa ilmetä jokaiselle tuttuja merkkejä, 
kuten ahdistusta, levottomuutta, keskittymisvaikeuksia, lihassärkyjä, lihas-
jännitystä ja unettomuutta. Pitkäaikainen stressi ja erityisesti sellainen 
stressiä aiheuttava tilanne, jossa uhka säilyy pitkään joko niin ettei se lopu 
lainkaan tai toistuu yhä uudelleen, on keholle myös fysiologisesti haitalli-
nen tekijä; se muuttaa elimistön toimintatapaa uhkaavissa tilanteissa. Ti-
lanteen pitkittyessä aivot pyrkivät ratkaisemaan suuren kuormittavuuden 
luomalla uusia reittejä uhan kohtaamista varten. Lopulta tilanne uhkaa 
vääristyä: ihminen alkaa reagoida tavallisiin kosketuksiin säpsähtelynä tai 
aggressiivisesti sekä mahdollisesti käyttäytyä arvaamattomasti ja holtitto-
masti. Toisaalta taas jähmettyminen ja sisään päin kääntyminen ovat myös 
tyypillisiä pitkällisen stressin aiheuttamia mekanismeja. Pitkään jatkunut 
stressi voi myös nimenomaan traumatisoida kaikessa kuormittavuudes-
saan. (Hedrenius & Johansson, 2016, ss. 106–107) 

4.1 Stressin oirekuva 

Wuthnow (2016) erittelee stressiä aiheuttaneen tilanteen jälkeisen oire-
kuvan neljään eri päätyyppiin: kognitiiviseen, fysiologiseen, emotionaali-
seen sekä käyttäytymiseen. Jokainen on sidoksissa toisiinsa, ja ne vaikut-
tavat niin positiivisesti kuin negatiivisestikin stressin oirekuvan moninai-
suuteen ja tilasta selviytymiseen. 
 
Kognitiiviset vaikeudet voivat ilmetä sekavuutena, muistikatkoksina ja kes-
kittymisvaikeutena, jolloin ihmisestä saattaa tulla herkästi hajamielinen, 
epäjohdonmukainen. Toiminta voi pahimmillaan jäädä vajavaisiksi tai kes-
keytyä kokonaan. Eri tilanteet ja ihmiset reagoivat omalla tavallaan. Toisilla 
voi esiintyä vain lievää hämmennystä, hetken pysähdystä ja toiminnan pi-
kaista jatkumista, toiset taas voivat lamaantua täysin. (Wuthnow, 2016) 
 
Fysiologisia oireita voivat olla unettomuus, väsymys, gastroenterologiset 
vaivat kuten vatsakipu, ripuli, pahoinvointi tai ruokahaluttomuus. Lisäksi 
lihasjännitys ja lisääntynyt autonomisen hermoston toiminta ovat tyypilli-
siä fysiologisia oireita stressiä aiheuttaneen tilanteen jälkioireina. Tämäkin 
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on yksilöllistä; joillakin oireilu voi kestää monta päivää, toisilla menevät yh-
det yöunet tai vatsa menee vain hetkellisesti sekaisin. (Wuthnow, 2016) 
 
Emotionaaliset vaikeudet voivat olla moninaisia, kuten ahdistusta, asian 
kieltämistä, masennusta, vihaa sekä syyllisyyttä. Nämä puolestaan voivat 
heijastua käyttäytymiseen, kuten kuuntelemattomuuteen, sosiaalisista ti-
lanteista vetäytymiseen, tai yhtä hyvin aggressiiviseen käytökseen. (Wuth-
now, 2016) 

4.2 Taistelustressi 

Vaikka suuri osa suomalaisista rauhanturvaajista ei koskaan joudukaan tu-
litaisteluun operaatioidensa aikana (Leskinen, 2011, s. 54), taistelustressi 
on silti varteenotettava stressin muoto, joka voi pahimmillaan lamauttaa 
sotilasjoukon. Taistelustressi on nimensä mukaisesti taistelussa, sotatilan-
teissa sekä muissa epävakaissa tilanteissa esiintyvä stressitila, joka pitkään 
jatkuessaan voi vaikuttaa merkittävästi sotilaan toimintakykyyn. (Puolus-
tusvoimat, n.d.d) 
 
Taistelustressin puhkeamiselle tunnusomaista on vakavan stressitilanteen 
kehittyminen joko äkisti ja lyhyen hetken aiheuttamana, tai tilanteen jat-
kuessa ja stressin kasautuessa useita päiviä, johon ei liity välttämättä var-
sinaista suoraa vihollistulitusta. Taistelustressi vaikuttaa kuitenkin käytän-
nössä ainakin varsinaisen taistelun ylitse. (Puolustusvoimat, n.d.d) 

4.2.1 Taistelustressin aiheuttavia tekijöitä 

Puolustusvoimat (n.d.d) jaottelee stressin aiheuttajia taistelukentällä kol-
meen eri pääkategoriaan, joita ovat ympäristölliset, sosiaaliset sekä henki-
lökohtaiset tekijät.  
 
Ympäristöllisiä tekijöitä ovat  
- nälkä ja jano  
- kylmyys tai kuumuus 
- unen puute 
- fyysinen rasitus ja uupumus 
- suunnistusvirheet ja eksyminen 
- oman taistelutoiminnan virheet 
- puutteellinen aseistus ja/tai varustus 
- vihollisen toiminta ja erityisesti sen ylivoimaisuus ja yllätyksellisyys 

 
Sosiaalisia tekijöitä ovat 
- stressin lähteet aiemmasta elämästä 
- yhteydenpitovaikeudet siviilielämään 
- tilannetietojen puutteellisuus 
- tuen puute ryhmässä 
- joukkuehengen puute sekä 
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- johtajien ammattitaidottomuus ja tästä johtuva luottamuspula johta-
jiin.  
 

Henkilökohtaisia tekijöitä ovat  
- ikä 
- heikko fyysinen suorituskyky 
- kokemattomuus taistelutoiminnassa 
- aiempi psyykkinen häiriö 
- puutteelliset taidot vähäisen kouluttamisen ja harjoittelemisen myötä 
- taistelun oikeutukseen liittyvä uskon puute 
- luottamuspula palvelustovereita ja johtajia kohtaan 
- varusteiden koettu riittämättömyys 
- toivottomuuden ja päättymättömyyden tunteet tehtävään liittyen  
- tulikaste (haavoittuneen tai kuolleen näkeminen ensi kertaa). (Puolus-

tusvoimat n.d.d) 
 
Puolustusvoimat (n.d.d) listaa erityisen rankoiksi tilanteita, joissa on itse 
suojauduttava hyvin, mutta samalla vihollisen tuleen vastaaminen on hy-
vin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi 
tykistötulen keskittäminen ja ilmapommitukset. Oman toiminnan virheet, 
kuten merkitsemättömään miinakenttään joutuminen tai lyhyeksi jäänyt 
keskitys voidaan myös kokea hyvin stressaavina.  

4.2.2 Taistelustressin merkkejä taistelevassa yksilössä ja joukossa 

Puolustusvoimat (n.d.d) esittelee stressin merkkejä, joita voi havaita kans-
sataistelijassa. Tällaisia merkkejä ovat harkitsemattomuus, henkinen taan-
tuminen, äkkipikaisuus tai kiihtyneisyys, levottomuus, tupakoinnin merkit-
tävä lisääntyminen, unettomuus, puheen laadussa tapahtuvat muutokset, 
ruokahaluttomuus tai lisääntynyt ruokahalu, ruokailumääräysten noudat-
tamatta jättäminen, riskialttius ja turhien riskien ottaminen, kielteinen 
asenne tehtäviin ja kuriin, tilannearviovirheet sekä äkilliset tunteenpur-
kaukset.  
 
Lisäksi kokonaisessa joukossa voi Puolustusvoimien (n.d.d) mukaan näkyä 
taistelustressin merkkejä. Joukossa stressi voi näyttäytyä esimiesten toi-
mintojen ylitarkkana seuraamisena, huhujen levittämisenä, joukkohengen 
laskemisena, kokonaisvaltaisesti huonontuneena sotilaallisena suoritusky-
kynä, riitelynä, käskyjen perusteettomana kyseenalaistamisena ja arvoste-
luna, lääkärin vastaanotolle hakeutumisen lisääntymisenä, pikkuasioista 
valittamisena, tilannetta koskevien tiedustelujen merkittävänä lisääntymi-
senä, tekosyiden siivittämänä tilapäisenä rintamalta poistumisena ja suo-
ranaisena karkuruutena.  
 
Kanssataistelijassa ja joukossa havaittuihin muutoksiin tulisi johtajien 
puuttua välittömästi, jotta joukon toimintakyky ei merkittävästi heiken-
tyisi. Puolustusvoimat (n.d.d) arvioi, että hyvinkin harjoitelleen joukon kes-
kuudessa noin viidesosa sotilaista voi saada erilaisia itsenäiseen 
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toimintakykyyn vaikuttavia ja jopa lamauttavia oireita, kun kyseessä on va-
kava stressitilanne. Edellä mainitut oireet voivat näyttäytyä eri tavoin eri 
tilanteissa, ja osa oireista voi heikentää vaivihkaa toimintakykyä, kun taas 
toiset oireet voivat lamauttaa äkisti ja kokonaan. 

4.2.3 Johtamisen ja kouluttamisen merkitys 

Puolustusvoimien (n.d.c) koulutusmateriaalissa esitellään myös otteita Ve-
teraanitutkimuksen kyselystä vuodelta 1998. Pelottavimmiksi tilanteiksi 
veteraanit olivat kuvailleet voimakasta ja jatkuvaa tykistökeskitystä, josta 
samaa mieltä olivat 57,6 % vastanneista. Toisena merkittävänä pelotta-
vana tilanteena pidettiin tiedon puutetta ja tilanteen epäselvyyttä, missä 
samaa mieltä olivat 33,0 %. Tunnetta siitä, ettei viholliselle mahda mitään, 
kokivat vain 5,1 % vastanneista, vaikka Suomen varuste- ja miehistötilanne 
ei ollut sotien aikaan mairitteleva ja Venäjän ylivoimaisuus ei ollut jäänyt 
kenellekään epäselväksi. Voisiko vastausta selittää hyvä johtajuus? 
 
Veteraanitutkimuksessa kysyttiin myös hyvän taistelunjohtajan ominai-
suuksia sotakokemusten perusteella. Arvostetuimpia ominaisuuksia olivat 
rohkeus ja pelottomuus sekä rauhallisuus ja maltillisuus. Samansuuntais-
ten ominaisuuksien havaittiin olevan tilanteen keskiössä myös World 
Trade Centerin lentokoneiskuissa syyskuun 11. päivänä vuonna 2001. Mo-
net ihmiset viivyttelivät rakennuksesta poistumista, koska tilanne tuntui 
heistä epäselvältä. Ne, jotka kuitenkin poistuivat rakennuksesta ripeästi, 
kertoivat poistuvasta joukosta nousseen epävirallisen johtajan, joka rau-
hallisuudellaan ja määrätietoisella otteellaan johdatti ihmiset turvaan ra-
kennuksesta. (Puolustusvoimat n.d.c; Hedrenius & Johansson, 2016, ss. 
63–64) 
 
Wood, Foran, Britt ja Wright (2012) tutkivat vastoinkäymisten kautta ta-
pahtuvaa positiivista kasvua sekä yksikön johtajuuden yhteyttä taistelulle 
altistumisen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten vähentämisessä ja eh-
käisemisessä. Asetelmassa tarkasteltiin myös traumaperäisen stressihäi-
riön oireiden ilmenemistä yhdessä taistelualtistuksen kanssa. Tutkittava 
joukko koostui 583 Irakin sodasta palanneista veteraaneista.  
 
Tutkimus osoitti, että mikäli sotilailla oli kykyä prosessoida vastoinkäymisiä 
positiivisen kasvun myötä ja ryhmissä esiintyi korkeita määriä aliupseereja, 
traumaperäisen stressihäiriön oireita koki selvästi harvempi sotilas. Lisäksi 
vastoinkäymisten prosessoinnilla positiivisella kasvulla näytti olevan yh-
teys taistelualtistuksen ja traumaperäisen stressihäiriön oireiden pusku-
roinnissa, mutta prosessointi oli toimivaa ainoastaan johtavan upseerin ja 
tämän tarjoaman tuen alaisuudessa.  

 
Kouluttamisen merkitys on keskeinen, vaikka sitä ei syväjohtamisen mal-
lissa mainitakaan. Oppiminen on prosessi, jota tapahtuu läpi syväjohtami-
sen mallin (Kuva 1, s. 8), mutta myös kaikissa elämän osa-alueilla. Kivistö 
(2016) kuvailee rauhanturvaajien toimintakyvyn kontekstissa erityisesti 
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esille nousevan koulutusteeman. Riittävä rauhanturvaajalle tarjottu koulu-
tus voi edistää toimintakykyä, ja tästä Puolustusvoimilla onkin vastuu.  
 
Kivistö (2016) esittää myös kysymyksen, onko rauhanturvaaja ensisijaisesti 
sotilas, oman ammattikuntansa edustaja vai yksinkertaisesti kansalainen. 
Roolin määritys vaikuttaa suoraan siihen, mitä rauhanturvaajalta odote-
taan, miten hänen toimintakykynsä säilyy hyvänä läpi palveluksen sekä mi-
ten organisaatio kykenee hyödyntämään yksittäisen rauhanturvaajan 
osaamisen parhaansa mukaan. 

5 TRAUMAATTINEN KRIISI 

Traumaattinen tai akuutti kriisi on reaktio tilanteeseen tai tapahtumaan, 
jossa henkilön fyysinen tai psyykkinen toiminta joutuu kovaan muutokseen 
Yksilö voi kokea muutoksen ahdistavana, dramaattisena tai jopa perusta-
vanlaatuisena Traumaattisen kriisin tunnusomaisina piirteinä näyttäytyvät 
sen yllättävyys ja voimakkuus, johon ihminen ei ole voinut valmistautua, 
eivätkä parhaimmatkaan käsittelytaidot välttämättä tuo riittävää apua krii-
sin käsittelemiseen. (Wuthnow, 2016) 
 
Erilaisia traumaattisia kriisejä aiheuttavia muutoksia voivat olla esimerkiksi 
läheisen ihmisen kuolema, niin pienet kuin suuret onnettomuudet tai va-
kava sairastuminen niin omalla kuin läheisen kohdalla. Lisäksi äkillinen tai 
pitkäaikainen taloudellinen ahdinko tai väkivallan uhriksi joutuminen voi-
vat olla laukaista traumaattisen kriisin. (Antervo, 2017; Suomen mielenter-
veysseura, n.d.) 

 
On syytä huomioida, että yksittäinen edellä mainitun kaltainen tapahtuma 
ei välttämättä aiheuta yhdelle minkäänlaisia oireita, kun taas toiselle se voi 
tietää traumaattista kriisiä. Vaikka traumaattiseen kriisin yleiset stressipe-
räiset oireet, kuten jännitys, paineen tunne, ristiriita ja kireys voivat näyt-
täytyä, ne eivät itsessään välttämättä tarkoita, että ihminen kärsisi trau-
maattisesta kriisistä. (Wuthnow, 2016) 
 
Traumaattinen kriisi voidaan karkeasti jaotella neljään eri vaiheeseen: 
 
Ensimmäinen vaihe eli shokkivaihe tulee välittömästi, kun stressaava ti-
lanne on ohi. Olo voi olla täysin turta, mutta keho on edelleen yliaktiivi-
sessa tilassa (Antervo, 2017). Shokkivaiheelle on ominaista, että ihminen 
menee täysin lukkoon ja voi kieltää tapahtuneen. Shokkivaihe suojaa ih-
mistä: se auttaa ihmistä toimimaan vielä silloin, kun tilanne on päällä ja 
kokemus itsessään on ollut niin järkyttävä, että tilanteen käsittelemiselle 
ei ole sillä hetkellä tilaa, saati kapasiteettia. Osa lamaantuu täysin shokki-
vaiheessa, osa taas jatkaa toimintaa mekaanisesti vähentäen tunteet mini-
miin. (Palosaari, 2008, ss. 54–57; Suomen mielenterveysseura, n.d.) 
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Toisessa vaiheessa eli reaktiovaiheessa shokkivaiheen suojaava meka-
nismi alkaa lievittyä ja tapahtunut alkaa piirtyä ihmisen mieleen. Reaktio-
vaiheessa avun tarve on erittäin suurta, sillä ihmisen prosessoidessa aktii-
visesti sekä shokkivaiheen että reaktiovaiheen välillä tunteet voivat olla hy-
vin voimakkaita sekä ristiriitaisia. Ensimmäistä kertaa voivat nousta myös 
ajatukset oman jaksamisen ja käsittelykyvyn rajallisuudesta sekä kuormit-
tavuuden määrästä. Prosessiin kuuluu keskeisesti tilanteeseen palaaminen 
erilaisten ärsykkeiden kautta, kuten hajun tai paikan laukaisemana, jolloin 
muistikuvat voivat tulvahtaa hyvin selkeinä mieleen. (Antervo, 2017; Palo-
saari, 2008, ss. 63–65; Suomen mielenterveysseura, n.d.) 
 
Kolmas vaihe eli käsittelyvaihe tarkoittaa nimensä mukaisesti vaihetta, 
jolloin tapahtumaa aletaan käsittää sekä jäsentää. Kokonaiskuva on voinut 
vähitellen jo muodostua. Faktat nousevat tuntemusten rinnalle. Koska 
traumaattinen kriisi tuo lähestulkoon aina tullessaan muutosta, tässä vai-
heessa ihminen alkaa ymmärtää, mitä muutos merkitsee. Tapahtuneen hy-
väksyminen vie kuitenkin vielä aikaa. Oma identiteetti, uskomukset ja va-
kaumukset ovat voineet joutua koetukselle. (Antervo, 2017; Suomen mie-
lenterveysseura, n.d.) 
 
Neljäs vaihe eli uudelleen suuntautumisen vaihe tapahtuu viimeisenä 
traumaattisen kriisin vaiheista. Tapahtuma ei ole enää jatkuvasti päällim-
mäisenä mielessä, vaikka voikin esille noustessaan tuottaa hetkellistä tus-
kaa. Tapahtumaan liittyvät asiat ovat siirtyneet perusteelliseen käsittelyyn. 
Tapahtuma on löytänyt ihmisen henkilökohtaisessa elämässä paikan ja tul-
lut osaksi elämänkokemusta. Uusien voimavarojen löytyminen voi olla 
traumaattisen kriisin myötä mahdollista, mutta samalla voi ilmetä myös 
uusia ahdistuksen tunteita. Uusien teemojen ymmärtäminen vaatii myös 
omat käsittelynsä, eikä niitä tule vähätellä, saati haudata. (Palosaari, 2008, 
ss. 65–67; Suomen mielenterveysseura, n.d.) 

6 TRAUMAPERÄINEN STRESSIHÄIRIÖ 

Traumaperäinen stressihäiriö syntyy tilanteesta, jossa henkilö on joutunut 
erittäin uhkaavaan tilanteeseen tai kokenut erittäin ahdistavan tapahtu-
man tai tapahtumasarjan. Traumaperäisessä stressihäiriössä trauman ai-
heuttamat vaikutukset jäävät päälle eikä käsittelyprosessi käynnisty trau-
maattisen kriisin vaiheita mukaillen. Traumaperäisestä stressihäiriöstä kär-
sivä henkilö jää ikään kuin jumiin traumansa kanssa. (Ponteva, 2018) 
 
Traumaperäinen stressihäiriö tunnetaan englanninkieliseltä nimeltään 
PTSD eli posttraumatic stress disorder. Lyhenne on yleisesti käytössä kan-
sainvälisessä kirjallisuudessa, ja esimerkiksi Käypä hoito -suositus (2014) 
käyttää kyseistä termiä suosituksessaan.  
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6.1 Oirekuva 

Tyypillisiä oireita ovat trauman uudelleen kokeminen esimerkiksi toistu-
vina ja ahdistavina muistikuvina, takaumina, tapaukseen liittyvinä paina-
jaisunina, joiden lisäksi henkilö saattaa kokea voimakasta ahdistusta ta-
pahtunutta muistuttavissa tilanteissa. Lisäksi henkilö voi pyrkiä välttele-
mään traumaa muistuttavia tilanteita, ihmisiä, paikkoja ja ajatuksia. Oirei-
luun voi liittyviä traumaan liittyvien keskeisten tapahtumien muistamatto-
muutta. (Ponteva, 2018; Käypä hoito -suositus 2014) 
 
Oirekuvaan kuuluvat myös erilaiset fysiologiset oireet, jotka ilmenevät 
traumaa muistuttavien tapahtumien tuomien ärsykkeiden myötä. Psyykki-
nen yliherkistyminen ja ylivireys ovat myös tyypillisiä oireita, joihin sisälty-
vät unettomuus erinäisine ongelmineen (nukahtamattomuus, unessa py-
symisen vaikeus), ärtyneisyys ja äkilliset vihanpurkaukset, jatkuva varuil-
laan oleminen, erilaiset keskittymisvaikeudet sekä säpsähtely. Myös nega-
tiiviset tunteet ja kognitiiviset häiriöt luetaan nykyään traumaperäisen 
stressihäiriön oirekuvaan mukaan. (Ponteva, 2018; Käypä hoito -suositus 
2014) 

6.2 Diagnostiikka ja hoito 

Oireilun tulisi olla kestänyt vähintään 4 viikkoa, mutta traumasta saisi olla 
enintään 6 kuukautta aikaa, jotta diagnostiikka ja traumaperäisen stressi-
häiriön mahdollinen aiheuttaja saadaan selville. 6 kuukauden jälkeen mah-
dollinen trauma voi jäädä pelkäksi arvailuksi (Ponteva, 2018). Sen sijaan 
Käypä hoito -suositus (2014) kuvaa vastaavan 6 kuukauden jälkeen alka-
neen oireilun viivästyneeksi oireiden alkamiseksi, eikä suosituksessa erik-
seen mainita Pontevan toteamaa diagnostiikan heikentymistä.  
 
Oireilu vaikuttaa merkittävästi sosiaalisiin suhteisiin, työelämään ja muihin 
oleellisiin elämän osa-alueisiin, ja näitä vaikutuksia pidetään edellytettä-
vinä tekijöinä traumaperäisen stressihäiriön diagnostiikassa (Ponteva, 
2018; Käypä hoito 2014). 
 
Traumaperäinen stressihäiriö voidaan hoitaa psykoterapian ja lääkehoidon 
keinoin. Ponteva (2018) toteaa, että psykoterapian tulisi olla ensisijainen 
hoitomuoto, mutta usein lääkehoidon ja psykoterapian yhdistelmässä saa-
daan myös hyviä tuloksia aikaiseksi. Myös Käypä hoito -suositus (2014) tu-
kee ajatusta psykoterapian ja psykososiaalisen tuen ensisijaisuudesta, ja 
lääkehoitoon tulisi suhtautua pidättäytyvästi. 
 
Käypä hoito -suosituksen (2014) mukaan hoidon on perustuttava inhimilli-
seen ja tunkeilemattomaan kontaktiin, joka luo turvaa huolehtimalla niin 
fyysisistä kuin psyykkisistä perustarpeista. Uhrin välittömiin tarpeisiin ja 
huolta herättäviin aiheisiin tulisi vastata tarjoamalla käytännön neuvoja. 
Samalla tulisi luoda yhteydet perheeseen, sosiaaliseen verkostoon ja 
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paikallisiin auttamisjärjestelmiin, jotta avun saanti voidaan taata myös vä-
littömän avun jälkeen.  

6.3 Altistavat ja yhdessä esiintyvät tekijät 

 Häiriölle altistavat tekijät ovat Käypä hoito -suosituksen (2014) mukaan 
seuraavat: 
 
- ikä 
- aiempi mielenterveyden häiriö, joka heikentää kykyä käsitellä stressiä 

ja sopeutua sen vaikutuksiin 
- poikkeavan voimakas vaikutus, joka on johtunut häiriön aiheuttamasta 

stressitapahtumasta 
- aiemmat muut erityisen psyykkisesti kuormittavat elämänkokemukset 
- elämäntilanne ja sosiaalisen verkoston heikkous 
- aiempi stressihäiriö 
- naissukupuoli. 
 
Traumaperäisten stressihäiriöstä kärsivien henkilöiden alkoholin käytön 
alttius on Pontevan (2018) mukaan kohonnut. Käypä hoito -suositus (2014) 
listaa lisäksi erilaisten masennustilojen, ahdistuneisuushäiriöiden, lääkkei-
den väärinkäytön sekä persoonallisuushäiriöiden olevan yleisimpiä trau-
maperäisen stressihäiriön ohella esiintyviä häiriöitä tai tekijöitä. Käypä 
hoito -suositus (2014) toteaa myös, että traumaperäisen stressihäiriön 
ohella esiintyy hyvin usein toinenkin psyykkinen häiriö, mutta traumape-
räisen stressihäiriön diagnostiikan laadun ei tulisi kärsiä toisen häiriön vai-
kutuksesta. Traumaperäinen häiriö voidaan todeta itsenäisesti. 

6.4 Traumaperäinen stressihäiriö rauhanturvaajilla 

Leskinen & Isosomppi (2011) toteavat, että rauhanturvaajien keskuudessa 
esiintyvän traumaperäisen stressihäiriön esiintyvyyttä on vaikea mitata. 
Syynä ovat erilaisten tutkimusmenetelmien, asetelmien ja käsitteiden 
määrittelyn vaihtelevuus, mutta ennen kaikkea eri kriisinhallintaoperaati-
oiden luonteet.  
 
Operaatiot voivat olla vaativuudeltaan ja laadultaan hyvin erilaisia. Ajan-
kohta voi myös ratkaista merkittävästi sen, miten eri ihmiset ovat samassa 
operaatiossa kokeneet operaation ympäristönä. Operaatio voi olla tun-
nettu ”rentona” paikkana rauhanturvaajien keskuudessa, mutta myös ren-
noiksi mielletyissä operaatioissa tilanne voi äkisti muuttua rajuksi ja vaa-
ralliseksi. 
 
Leskinen & Isosomppi (2011) kuitenkin arvelevat, että traumaperäistä 
stressihäiriötä esiintyy 2-8  % rauhanturvaajista. Eräässä heidän esille nos-
tamassa tutkimuksessa rauhanturvaajien kumppanit saattoivat kärsiä se-
kundaarisesta stressistä eli stressistä, jota auttaja alkaa kokea auttamisen 
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ohella. Traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsivän rauhanturvaajan puo-
liso kärsi merkittävästi useammin myös erilaisista stressioireista. 
 
Sareen ym. (2010) toteuttivat systemaattisen katsauksen tutkiakseen, 
onko rauhanturvaamisen ja erilaisten oireiden, kuten kärsimyksen, mielen-
terveysongelmien sekä itsemurha-alttiuden välillä merkittävää yhteyttä. 
Katsaus käsittää 68 valikoitua ja vertaisarvioitua artikkelia. Katsauksessa 
todetaan, että joissain tutkimuksissa löydettiin korkeampia tasoja kärsi-
myksen ja traumaperäisen stressihäiriön esiintyvyydessä. Suurin osa tutki-
muksista kuitenkin oli tullut siihen tulokseen, ettei entisten rauhanturvaa-
jien joukosta löytynyt kohonnutta itsemurha-alttiutta.  
 
Traumaattiset tapahtumat operaation aikana, operaatioiden määrä, en-
nen operaatiota ilmenevät persoonalliset ominaisuudet tai häiriöt ja ope-
raation jälkeiset stressitekijät korreloivat kärsimyksen ja traumaperäisen 
stressihäiriön esiintyvyyttä. Tutkimuksissa huomattiin myös, että ymmär-
ryksellä operaation tarkoituksesta, operaatioiden jälkeisillä sosiaalisilla 
verkostoilla sekä positiivisella käsityksellä kotiinpaluusta oli alentava vai-
kutus kärsimyksen esiintymisen todennäköisyyteen. (Sareen ym., 2010) 

 
Population Health and Public Health Practice Staff, Institute of Medicine 
U.S. Staff ja National Academy of Sciences (2006) tuovat esille, että erään 
tutkimuksen mukaan ainakin 17  % Irakissa palvelleista amerikkalaissoti-
laista koki mielenterveysongelmaan viittaavia oireita 3 kuukautta palveluk-
sen jälkeen, ja 12  % koki traumaperäiseen stressihäiriöön liittyviä oireita.  

6.5 Terveyspalvelujen käyttö traumaperäistä stressihäiriötä sairastavalla 

Maguen ym. (2012) tutkivat sukupuolten välisiä terveyspalvelujen käytön 
eroja Irakin ja Afganistanin veteraaneilla, joilla oli traumaperäinen stressi-
häiriö. Tutkimus kattoi kaikki yhdysvaltalaiset veteraanit vuosilta 2001-
2010, jotka olivat ainakin kerran käyneet veteraaneille suunnatussa kes-
kuksessa mielenterveysongelmien takia. Aineistosta jätettiin pois ne hen-
kilöt, jotka eivät mielenterveysongelmistaan huolimatta hakeutuneet kos-
kaan veteraanikeskukseen sekä ne henkilöt, jotka kuolivat tutkimuksen ai-
kana. Aineistoon valittiin keskeisesti ne henkilöt, joilla oli traumaperäinen 
stressihäiriö. Valittu joukko koostui 159 705 henkilöstä. 
 
Tutkimuksessa havaittiin, että naisten ja miesten välillä oli merkittäviä 
eroja siinä, minkälaisia traumaperäisen stressihäiriön liitännäissairauksia 
heillä ilmeni sekä miten he käyttivät terveyspalveluja suhteessa näihin sai-
rauksiin. Ne henkilöt, jotka kärsivät traumaperäisestä stressihäiriöstä ja 
masennuksesta, hakeutuivat terveyspalvelujen pariin aktiivisemmin ja 
käyttivät palvelujen tarjontaa kattavammin kuin henkilöt, jotka kärsivät ai-
noastaan traumaperäisestä stressihäiriöstä. Samansuuntaisia havaintoja 
tehtiin henkilöistä, jotka kärsivät niin traumaperäisestä stressihäiriöstä 
kuin alkoholismin oireista: he hakeutuivat myös enemmän palvelujen pa-
riin kuin henkilöt, joilla oli vain traumaperäinen stressihäiriö. Merkille 
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pantavaa on, että masennusta esiintyi naisten keskuudessa huomattavasti 
enemmän (72 %) kuin miesten keskuudessa (57 %), mutta vastaavasti al-
koholismin oireista kärsi miehistä selvästi useampi (29 %) kuin naisista (8,2 
%).  
 
Sukupuolten välisiä eroja nähtiin myös varsinaisessa terveyspalvelujen 
käytössä. Naiset käyttivät useammin hätäensiavun palveluja kuin miehet; 
kun taas miehet näyttivät saavan enemmän sairaalahoitoa traumaperäistä 
stressihäiriötä ja sen mahdollisia liitännäissairauksia hoidettaessa. Naiset 
hakivat pääasiassa huomattavasti useammin apua. Naisten yksilöllinen ak-
tiivisuus oli kuitenkin melko samalla tasolla kuin miesten, sillä molemmat 
sukupuolet käyttivät traumaperäisen stressihäiriön hoitoon käytettäviä is-
tuntoja vain kolme kertaa vuodessa, kun suositus olisi yhdeksän. Tutkimus 
huomauttaakin, että voi hyvin olla, että tälle ryhmälle yhdeksän istuntoa 
ei välttämättä olekaan niin tarpeellinen, vaan kolmekin voi olla riittävä. 
 
Tutkimus ei vedä suoria johtopäätöksiä siitä, mikä on keskeisesti taustalla 
naisten aktiivisemmassa hakeutumisessa terveyspalvelujen pariin trauma-
peräisen stressihäiriön myötä. Tutkimuksessa kuitenkin arvellaan, että nai-
silla saattaisi olla jonkinlaisia esteitä sairaalahoitoon hakeutumiselle, kuten 
paineita perheestä huolehtimisesta. Naiset saattavat myös hakeutua var-
haisemmassa vaiheessa ja useammin avun piiriin kuin miehet, mikä näyt-
täytyy naisten avun tarpeen kasvavana määränä. 
 
Population Health and Public Health Practice Staff, Institute of Medicine 
U.S. Staff ja National Academy of Sciences (2006) toivat teoksessaan esille, 
että Irakissa palvelleet amerikkalaissotilaat hakeutuivat mielenterveyspal-
velujen piiriin vuoksi vastaanotolle huomattavasti useammin, kuin Afganis-
tanissa sekä Bosniassa palvelleet. Jopa 35 % Irakissa palvelleista hakeutui 
amerikkalaisen veteraaniasianosaston (The Department of Veteran Af-
fairs) palvelujen piiriin mielenterveyteen liittyen ongelmien takia. 

7 KRIISITYÖ JA PSYKOSOSIAALINEN TUKI 

Kriisityö tarkoittaa nimensä mukaisesta kriisissä toteutettavaa akuutin vai-
heen työtä, johon STM (2009) esittää keskeisimmiksi tavoitteiksi traumati-
soituneen ihmisen resilienssin eli psyykkisen kestävyyden ja sitkeyden tu-
kemisen, itseluottamuksen ja -arvostuksen vahvistamisen sekä järkyttävän 
kokemuksen jäsentelyn auttamisen. Kriisityö tapahtuu tilanteissa, joissa 
suuronnettomuus, yhdyskuntaonnettomuus tai muu täysin poikkeava, 
mullistava ja järkyttävä tilanne on tapahtunut. Tällaisten tapahtumien 
myötä voidaan olettaa, että osa ihmisistä mitä todennäköisimmin tarvitsee 
apua tilanteen käsittelemiseen ja kriisistä selviytymiseen. Psykososiaalisen 
tuen alle luetaan psyykkinen tuki, sosiaalipalvelut- ja työ sekä hengellinen 
tuki, jota tuottaa evankelisluterilainen kirkko 
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Kriisityön tavoitteena on, että mahdollisesti tukea tarvitsevat ihmiset tun-
nistettaisiin varhaisessa vaiheessa ja he saisivat soveltuvaa apua siten, että 
he selviytyvät kriisistä. Saari (2014) kuvaa psyykkisen kestävyyden kehittä-
misen olevan yksi suomalaisen kriisityön tavoitteista. Omien voimavarojen 
tunnistaminen ja tukeminen on olennaista. Inhimillisen kärsimyksen lievit-
täminen sekä ihmisten työ- ja toimintakyvyn tukeminen ovat avainase-
massa. (STM, 2009, s. 11)  
 
Berkowitz ym. (2010) ovat tehneet oppaan, jossa käsitellään taitoja mielen 
toipumiseen. Opas on käännetty suomen kielelle THL:n toimesta. Oppaan 
tavoitteet mukailevat kriisityön tavoitteita; altistuneiden mielentervey-
destä on huolehdittava katastrofin sattuessa, altistuneiden kykyä huolten 
ja tarpeiden ilmaisuun tulisi kehittää sekä perheille, lapsille ja nuorille tulisi 
opettaa taitoja toipumiseen. 
 
STM (2009) kuvailee julkaisussaan ”Traumaattisten tilanteiden psykososi-
aalinen tuki ja palvelut” psykososiaalisen tuen tarkoittavan kattotermiä 
kaikelle toiminnalle, joka koostuu suuronnettomuuden, yhdyskuntaonnet-
tomuuden tai muun erityistilanteen vastatoimista niin ihmisiin kohdistu-
vien seuraamusten rajoittamisen tarkoituksella kuin psyykkisen stressin 
torjumisella ja lievittämisellä.  Käypä hoito -suositus (2014) toteaa, että 
valtaosalla traumaattisten tilanteiden uhreista psyykkistä ennustetta aut-
tanevat parhaiten varhain aloitettu ja tehokkaasti järjestetty psykososiaa-
linen tuki liitännäispalveluineen.  
 
STM (2017) määrittelee uudemmassa julkaisussa psykososiaalisen tuen 
akuutin kriisityön ja sosiaalipäivystystyön yhdistelmäksi. Vuodesta 2011 
psykososiaalinen tuki ja muiden palvelujen järjestäminen ovat olleet osa 
lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa traumaattisten tilan-
teiden jälkihoidossa.  

 
Myös ei-palvelumuotoiset psykososiaalisen tuen lähteet, kuten perhe ja 
ystävät, toimivat omana psykososiaalisen tuen verkostona, eikä tätä tule 
missään tapauksessa vähätellä tukea rakentaessa ja ylläpitäessä. Perhe ja 
lähipiiri on muutenkin syytä pitää myös palveluiden välittömässä piirissä, 
sillä traumatisoituneen henkilön perhe ja lähiomaiset tarvitsevat usein 
myös itse tukea selviytyäkseen tapahtumasta ja auttaakseen traumatisoi-
tunutta läheistään toipumaan. (STM 2009, s. 12) 

7.1 Defusing-purkukeskustelu ja debriefing-jälkipuinti 

Jos työyhteisössä kohdataan usein järkyttäviä tapahtumia, työkyvyn säilyt-
tämisestä huolehditaan käyttämällä apuna defusing-purkukeskusteluja 
(Saari, Kantanen, Kämäräinen, Parviainen, Valoaho & Yli-Pirilä, 2009, s. 77). 
Tällaisia työympäristöjä ovat esimerkiksi sairaalat ja pelastuslaitokset. Vai-
kean ja/tai kuormittavan pelastustehtävän jälkeen terveydenhuolto- ja pe-
lastushenkilöstölle voidaan järjestää defusing-purkukeskustelu, jonka tulisi 
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tapahtua jo tapahtumapäivänä tai viimeistään vuorokauden kuluessa. 
(Ponteva, 2018) 

 
Purkukeskustelu alkaa johdannolla, jolla pyritään muovaamaan keskuste-
lun ilmapiiri avoimeksi ja turvalliseksi. Johdantoon kuuluvat henkilöiden ly-
hyt esittely sekä keskustelun periaatteiden sopiminen. Johdantovaihetta 
seuraa läpikäyntivaihe, jossa jokainen saa kertoa lyhyesti omista kokemuk-
sista ja tuntemuksistaan, jotka elävät päällimmäisenä. Vetäjä huolehtii jo-
kaiselle puheenvuoron ja kannustaa niitäkin osanottajia puhumaan, jotka 
vaikuttavat hiljaisemmilta. Pakottamaan ei kannata kuitenkaan ryhtyä vä-
hääkään, jotta keskustelun hedelmällisyys ei tuhoutuisi. (Saari ym., 2009, 
ss. 77–78) 
 
Purkukeskustelun loppuvaiheessa eli informointivaiheessa vetäjän tehtä-
vänä on tehdä yhteenveto käydystä keskustelusta. Oleellista on myös poh-
tia tulevaisuutta sekä arjen kohtaamista. Joskus tapahtuma on ollut poik-
keuksellisen rankka, jolloin on syytä tarjota kyseiselle yksilölle henkilökoh-
taista keskusteluapua. Purkukeskustelun päätteeksi ryhmää informoidaan, 
mihin voi jatkossa olla yhteydessä, jos tapahtuma jää edelleen vaivaamaan 
tai myöhemmin nousee kysymyksiä tai epämiellyttäviä tuntemuksia. (Saari 
ym. 2009, ss. 77–78) 

 
Ponteva (2018) ja Käypä hoito -suositus (2014) huomauttavat, ettei deb-
riefing-jälkipuinnilla ole osoitettu olevan ehkäisevää vaikutusta traumape-
räisen stressihäiriön myöhemmässä puhkeamisessa. Lisäksi Käypä hoito -
suositus (2014) ilmaisee yksittäisen debriefing-istunnon olevan traumape-
räisen stressihäiriön ehkäisyn kannalta hyödytön, ja voi pahimmillaan jopa 
aiheuttaa stressioireiden lisääntymistä.  
 
Pender ja Anderton (2016) tutkivat kvalitatiivisessa tutkimuksessaan 
CISD:n (Critical Incident Stress Debriefing = traumaattisen kriisin deb-
riefing) käyttöä ja toimivuutta ryhmäinterventioissa, joissa oli tapahtunut 
traumaattinen kriisi. Tutkimusta varten haastateltiin 16 mielenterveyden 
ohjaajaa ja 14 vertaistukiohjaajaa, jotka kuvailivat ryhmän toimintaa suun-
nittelusta toimintaan ja prosessointiin.  
 
Tutkimuksessa havaittiin, että ryhmän johtajalla tulisi olla useita eri hy-
väksi havaittuja taitoja, jotta ryhmän toiminta saataisiin onnistumaan toi-
votulla tavalla. Näitä olivat mm. keskustelun selkeä aloittaminen ja lopet-
taminen, ryhmän jäsenten osallistumaan rohkaiseminen, jäsenten avautu-
misen hallinta ja tahdittaminen, eettisten haasteiden hallinta ja tarvitta-
essa terapiasuunnitelman muuttaminen ryhmän suojelemiseksi. Tärkeäksi 
koettiin, että ryhmää johtaneet johtivat keskustelua ja tasapainottivat sitä 
kaikille mahdollisimman sopivaksi. Esimerkiksi liian graafiset kuvaukset ta-
pahtumista tuli jättää minimiin erityisesti silloin, kun ryhmän jäsenten ko-
kemukset tilanteesta vaihtelivat merkittävästi.  
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Vaikka Pender ja Anderton (2016) tunnistavatkin tutkimuksessaan deb-
riefing-menetelmään viime aikoina kohdistuneen kritiikin, he haluavat ko-
rostaa, että CISD on tarkoitettu nimenomaan psykoedukatiiviseksi ryhmä-
toiminnaksi, jossa käsitellään emotionaalisesti latautunutta aihetta. Jos 
ryhmä ajautuu neuvonpidoksi tai terapiaryhmäksi, CISD:n perimmäinen 
tarkoitus voi kärsiä merkittävästi ja olla keskeisenä syynä ryhmätoiminnan 
epäonnistumiselle. Tämä voi olla omiaan herättämään ajatuksia siitä, että 
CISD olisi mahdollisesti enemmänkin traumatisoiva kuin lievittävä koke-
mus. Pender ja Anderton (2016) korostavatkin, että kyse olisi mahdollisesti 
juuri edellä mainitusta psykoedukatiivisen näkökulman kadottamisesta 
ryhmätoiminnassa. 
 
Healy ja Tyrrell (2012) selvittivät tutkimuksessaan, oliko debriefing-mene-
telmä tarpeellinen hoitohenkilökunnan ja ensivasteen keskuudessa. Tutki-
mukset osoittivat erikseen debriefing-menetelmän relevanssin ja stressin 
vähentämisen tärkeyden hoitohenkilökunnassa ja ensivasteessa, mutta 
näiden aspektien yhteyttä ei ollut aiemmin tutkittu.  
 
Tulokset osoittivat, että suurin osa vastanneista (84 %) piti debriefing-me-
netelmää tärkeänä tai hyvin tärkeänä, mutta 62  % vastanneista kertoi, että 
he eivät koskaan olleet saaneet mahdollisuutta osallistua debriefing-me-
netemän mukaiseen ryhmään. 37  % vastanneista oli osallistunut deb-
riefing-keskusteluun. Valtaosa vastanneista kuvaili, että vastaavia keskus-
teluja järjestettiin vain hyvin traumaattisten tapahtumien takia, kuten pe-
diatrisessa tai traumaattisessa kuolintapauksessa.  
 
Debriefing-keskusteluun osallistuneista 39 % vastanneista kertoi keskuste-
lun järjestyneen 24 tunnin sisällä tapahtuneesta. 26  % vastanneista kertoi 
järjestymisen tapahtuneen viikon kuluessa. Lähes puolet vastanneista (48 
%) ei tiennyt, oliko heidän työskentelemässään sairaalassa virallisia ohjeis-
tuksia debriefing-keskustelun järjestämiseen ja vain 14  % tiesi, että oli. 39 
% vastanneista puolestaan totesi, ettei heidän työskentelemässään sairaa-
lassa ollut lainkaan ohjeistusta aiheesta. 
 
Healyn ja Tyrrellin (2012) tutkimuksessa todetaan, että vaikka debriefing-
menetelmää voidaan pitää soveltuvanakin toimintamallina traumaattisten 
kriisien kohdalla, menetelmää ei osata juuri käyttää tehokkaasti eikä sen 
tarvetta tunnisteta riittävän hyvin. Samansuuntaisia tuloksia antoivat 
myös Pender ja Anderton (2016) omassa tutkimuksessaan, jossa tulosten 
ja kritiikin valossa he arvelivat ongelmien johtuneen huonosta ryhmänoh-
jauksesta ja debriefing -keskustelumetodin huonosta tuntemisesta. Tämä 
herättääkin kysymyksen, perustuuko kritiikki pikemminkin metodin yksin-
kertaiseen väärinkäyttöön ja ymmärtämättömyyteen vai voidaanko mene-
telmää pitää oikeasti vahingollisena. Käypä hoito -suosituskin (2014) to-
teaa nimenomaan yksittäisen istunnon olevan vahingollinen, mutta olisiko 
Penderin ja Andertonin (2016) ehdottamassa, tiukasti psykoedukatiivi-
sessa mallissa enemmän perää menetelmän toimivuuden kannalta. 
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7.2 Resilienssi ja stressinhallinta 

Stressinhallinta pohjautuu keskeisesti resilienssin eli psyykkisen kestävyy-
den ja sitkeyden kehittämiseen ja vaalimiseen. Resilienssin vahvuus perus-
tuu siihen, minkälaista kuormitusta ihminen on joutunut sietämään elä-
mänsä aikana. Resilienssi ei ole ominaisuus, jossa kaikki elämän osa-alueet 
eläisivät aina yhtä vahvoina. Tästä voidaan kuvata esimerkkinä vastoin-
käymisiä läpikäyvä ihminen, joka kykenee työelämään täysipainoisesti, 
muttei ylläpitämään ihmissuhteitaan. Vastoinkäymiset muokkaavat re-
silienssiä läpi elämän, ja voimavarat sekä vahvuudet nousevat usein esiin 
vastoinkäymisten edessä. Tämä herättää parhaimmassa tapauksessa tun-
teen pärjäämisestä uusien vastoinkäymisten kohdalla. (Joutsenniemi & 
Lipponen, 2015)  
 
STM (2009, s. 13) esittää hyvän resilienssin kehittymisen edellytykset, joita 
ovat sopivassa suhteessa esiintyvät vastoinkäymiset ja vaikeudet elämän 
aikana ja niihin saatu oikeanlainen apu ja opastus. Avun myötä ihminen 
luontevasti ajattelee, että apua saa vastoinkäymisiinsä. Itsellä vahvistuu 
luottamus omiin kykyihin selviytyä hankalistakin vaiheista. 
 
Schok, Kleber, ja Lensvelt-Mulders (2010) toteavat, että resilienssi saa ai-
van liian vähän painoarvoa ihmisten selviytymiskykyä arvioitaessa, ja että 
noin 1500 entisen rauhanturvaajan otannassa he havaitsivat resilienssin 
olevan ratkaiseva tekijä stressinhallinnassa. Mitä suuremmaksi rauhantur-
vaajat olivat arvioineet koetun uhan, sen itsevarmemmiksi he olivat it-
sensä kokeneet ja sitä enemmän he olivat arvostaneet ystäviään ja perhet-
tään. He kokivat myös tulleensa avarakatseisemmiksi. Tutkimuksessa ha-
vaittiin, että itsetunto, optimismi sekä kontrollin kokemus omasta itsestä 
tukevat uhkaavien tilanteiden käsittelyä. 
 
Kivekäs (2014) kuvailee näytönastekatsauksessaan, että ryhmämuotoista 
kognitiivis-behavioraalista stressinhallintaohjelmaa on vuosien varrella 
useamman tutkimuksen myötä hyödynnetty ja pyritty selvittämään ohjel-
man vaikuttavuutta kolmesta kuukaudesta vuoden mittaiseen aikaväliin. 
Huomattavaa on, että interventioryhmissä havaittiin useammassa tutki-
muksessa keskimäärin melko pientä, mutta kuitenkin havaittavissa olevaa 
muutosta stressinhallintaan ja erilaisiin mitattuihin arvoihin, kuten 
amylaasin tuotantoon (liittyy oleellisesti parasympaattisen hermoston ak-
tivaatioon) ja kortisolitasoihin. Mittauksia tehtiin yhdessä tutkimuksessa 
myös depressio-oireita mittaavalla CES-D-kyselyllä. Kivekäs toteaakin, että 
ryhmämuotoisella kognitiivis-behavioraalisella stressinhallintaohjelmalla 
saattaa olla lieventävä vaikutus depressioon sekä työperäiseen stressiin. 

7.3 Voimavarat stressinhallinnan tukena 

Mattila (2018) listaa erilaisia tapoja huolehtia omasta stressistä ja keinoja 
lievittää sitä konkreettisin menetelmin. Mattilan mukaan stressiä 
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aiheuttavan huolen voi jakaa esimerkiksi perheen ja läheisten ihmisten 
kesken, jolloin taakka voi tuntua kevyemmältä kannettavaksi.  
 
Asioiden murehtiminen on hedelmällistä vain tiettyyn pisteeseen asti, ja 
on suositeltavaa murehtia konkreettisia asioita ja selventää päässään mah-
dollisimman objektiivisesti sekä useista näkökulmista, mikä voisi olla mu-
rehdittavissa asioissa avuksi. Liiallinen murehtiminen voi sen sijaan olla hy-
vin haitallista. Se voi altistaa ahdistukselle ja masennukselle sekä murehti-
minen voi johtaa liialliseen syömiseen tai juomiseen. (Mattila, 2018) 
 
Mattila (2018) suosittelee kymmenen sellaisen asian listaamista, jotka te-
kevät itselle hyvää. Ne voivat olla esimerkiksi mielekkäitä harrastuksia, lii-
kuntamuotoja tai tavat viettää aikaa. Tähän listaan kannattaa palata aina, 
kun stressi uhkaa ottaa itsestä otteen. Mielekkäiden asioiden tekeminen ja 
suoranainen irtiotto ovat omiaan lieventämään stressin oireita. 
 
Liike on lääke, kaikuu ytimekäs lause monien terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden suusta ja varsin hyvästä syystä. Liikunnalla on todettu yhteys 
masentuneisuuden, ahdistuksen ja stressin lievittämisessä, sekä liikunta 
erittää endorfiineja, jotka yhdistetään mielihyvän tuottamiseen. Liikunta 
olisi hyvä aloittaa pienistä askelista, jos liikunta ei ole jo harrastuksena. Lii-
kunnan mielekkyys on oleellisinta motivaation säilyttämisessä sekä stres-
sin lievittämisessä. (Mattila, 2018) 
 
Erilaiset mielen harjoitukset, kuten optimismiin kannustavat metodit (lis-
taa kolme hyvää asiaa jokaisena päivänä) sekä hyvien tekojen toteuttami-
nen ovat myös Mattilan (2018) mukaan keskeisiä stressin lievittämisen kei-
noja. Huumoria ja ihmissuhteiden hoitamista ei pidä unohtaa, sillä huu-
mori lievittää jännitteitä ihmisten välillä. Ihmissuhteita liian moni pitää it-
sestäänselvyytenä, eikä huomioi toisia riittävästi. Kun hoitaa ihmissuh-
detta, terveessä suhteessa saa aina jotakin positiivista takaisin päin. 
 
Alkoholi ja monet muut päihteet voivat pahentaa stressin oireita, sillä ne 
tuovat vain hetkellisen hyvän olon tunteen, joka hieman pidemmän käytön 
jälkeen häviää, ellei nautittuja määriä suurenna. Ne eivät hoida stressin 
varsinaista lähdettä tai mukaile elimistön omien hormonien toimintaa, 
vaan toimivat keinotekoisena lievittäjänä. (Mattila, 2018) 
 
Huonoihin työoloihin on syytä puuttua; työssä jaksaminen on monelle kyn-
nyskysymys tänä päivänä, joten miksei tulisi panostaa paikkaan, jossa viet-
tää lähemmäs kolmasosan aikuiselämästään. Kiusaaminen, ergonomiset 
ongelmat, työn kuormittavuus, huono työn suunnittelu ja aikataulutus 
ovat tekijöitä, jotka ovat omiaan lisäämään stressiä. Moneen näistä voi itse 
puuttua, tai käydä esimiehen puheilla asiasta. (Mattila, 2018) 

 
Perheen ja muiden tärkeiden ihmisten merkitys voimavaraisuudessa on 
erittäin keskeistä, ellei jopa essentiaalista. Kovassa stressissä tai jonkin hal-
litsemattoman ja voimakkaan tapahtuman seurauksena ihminen ei 



25 
 

 
 

ainoastaan pakene uhkaavaa tilannetta, vaan suuntautuu nimenomaan it-
selle tärkeiden ihmisten luokse. On osoitettu, että ihmiset ovat läheisiinsä 
hyvin sidoksissa, sillä Hedreniuksen ja Johanssonin (2016) mukaan lähei-
sistä eroon joutuminen aiheuttaa huomattavasti enemmän pahempaa tus-
kaa ja stressiä, kuin itseen kohdistuva mahdollinen fyysinen uhka. Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen (2013) TAM-projektissa havaittiin, että hyvät 
välit vanhempien kanssa, nuoruuden seurustelusuhde sekä hyvä itsetunto 
olivat omiaan ehkäisemään masennusta myös vanhemmalla iällä. 

7.4 Kriisityö työyhteisössä ja oppilaitoksissa 

Suomessa monilla työpaikoilla laaditaan kriisisuunnitelmia kriisitilanteisiin 
varautumiseksi. Valmius- tai kriisisuunnitelmat sisältävät usein toiminta-
kaavion, joka auttaa kriisitilanteen sattuessa toimimaan johdonmukaisesti, 
ripeästi ja tehokkaasti. Suunnitelman tulisi sisältää pääpiirteinen toiminta 
ja huomioida todennäköisimmät riskit. Tällöin toiminnan suunnitteluun ei 
tarvitse käyttää aikaa varsinaisen tilanteen sattuessa, vaan aika sekä kriisi-
työssä toimivat henkilöt saadaan resursoitua mahdollisimman pian. Työ-
paikalla järkyttäviä ja kriisiksi muodostuvia tilanteita voivat olla esimerkiksi 
työntekijän äkillinen kuolema, työpaikkaan kohdistunut pommiuhka, va-
kava työpaikkakiusaaminen, onnettomuus tai sairaskohtaus työyhteisössä. 
(Palosaari, 2008, ss. 115–116) 
 
Työturvallisuuskeskus TTK (2013) suosittaa kriisi- tai muutosryhmän perus-
tamista muutoksen tai kriisin sattuessa työpaikalla. Ryhmää muodostaessa 
tulisi myös jakaa vastuualueet eri ihmisten sekä toimijoiden välillä, ja mu-
kaan olisi hyvä tuoda niin henkilöstöhallinnosta, työterveyshuollosta, työ-
suojelusta, työnantajan kuin työyhteisön puolelta edustajia mukaan ryh-
mään. Myös Palosaari (2008) tuo esille valmius- ja kriisiryhmien olevan 
olennainen osa monen organisaation tai yrityksen valmius- tai kriisisuun-
nitelmaa.  
 
Hynnisen ja Upannen (2006) mukaan vuonna 2002 tehdyssä tutkimuksessa 
kriisiryhmien vetäjät kunnissa olivat 90 % tapauksista terveydenhuollon 
ammattilaisia. Psykologi (55 %) ja sairaanhoitaja (29 %) olivat yleisimmät 
ryhmien vetäjät kunnissa. Lähes kaikilla vetäjillä oli vähintään peruskoulu-
tus kriisityöhön, ja joka viidennellä tämän lisäksi pidempi erikoiskoulutus 
kriisityössä.  
 
Vuoden 2002 tutkimuksessa selvisi myös, että ensimmäisen vuorokauden 
aikana traumaattisesta tapahtumasta vain noin kolmasosassa kunnista oli 
saatavilla psyykkistä ensiapua. Psykologista jälkipuintia järjestettiin 98  % 
kunnista, ja jälkipuinnin jälkeistä seurantaa 82  % tapauksista. Muutos vuo-
teen 2005 oli ilmeinen samaisessa tutkimuksessa; välitöntä psyykkistä en-
siapua oli saanut vuonna 2005 jo yli puolet (56 %), mutta psykologista jäl-
kipuintia 94  % ja jälkipuinnin jälkeistä seurantaa vain 64  %. (Hynninen & 
Upanne, 2002, s. 21) 
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Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto (n.d) on toteuttanut kriisitoimintasuun-
nitelman, jossa kuvaillaan toimintaa eri kriisitilanteiden syntyessä ja niiden 
aikana. Suunnitelmassa on huomioitu psykososiaalinen tuki ja sen järjestä-
minen sekä tarkat raamit siitä, miten kukin henkilö toimii tilanteessa ja 
kuka on kenestäkin vastuussa. Kriisitoimintasuunnitelma mukailee Ope-
tushallituksen (2016) luomaa kriisisuunnitelman mallia.  
 
Kriisitilanteessa tiedottaminen ja tuen antaminen on ensiarvoisen tärkeää, 
ja sitä toteuttavat alkuun kriisihallinnasta vastaavat henkilöt. Työterveys-
huolto huolehtii varsinaisesta debriefing eli jälkipuinnin osuudesta koulu-
tetun ammattihenkilön järjestämänä. Työyhteisön jäsenten välinen tuki on 
myös merkittävä tekijä kriisistä toipuessa, ja tämän merkitystä tulee koros-
taa työyhteisölle. (Saari ym., 2009, s. 74 & 76) 

7.5 Kriisityö kriisinhallintaoperaatiossa 

Porin prikaati (2015) esittelee Rauhanturvaajan oppaassa operaatiossa toi-
mivia ryhmiä ja henkilöitä, jotka voivat toteuttaa kriisityötä ja/tai tarjota 
psykososiaalista tukea operaation aikana. Joukkoon kuuluva lääkintähen-
kilöstö on oleellinen voimavara palvelushyvinvointia ja -turvallisuutta aja-
tellessa, ja suuremmissa joukoissa on myös lääkäri. 
 
Suurempien joukkojen osana toimii myös sotilaspappi, jonka toimialaa 
ovat henkinen ja eettinen toimintakyky. Sotilaspappi vastaa niin uskonnol-
lisiin ja kulttuurisiin huoliin ja kysymyksiin, kuin yleismaailmallisiin teemoi-
hin, jotka askarruttavat rauhanturvaajan mieltä. Sotilaspapilla on ehdoton 
vaitiolovelvollisuus. (Porin prikaati, 2015, s. 36) 
 
Sosiaalikuraattori kuuluu Porin prikaatin vakinaiseen henkilöstöön ja on 
rauhanturvaajien tukena. Myös operaatioissa voi tavata suomalaista sosi-
aalikuraattoria operaation mukaan, kuten esimerkiksi Libanonissa jo vuo-
desta 2013. Sosiaalikuraattorin tehtävänä on toimia tukihenkilönä henki-
lökohtaisissa keskusteluissa psykososiaalisen tuen piirissä, kouluttaa ja an-
taa tietoa psykososiaalisen tuen asioista joukolle, osallistua kriisiryhmän 
suunnittelemiseen sekä toimintaan ja vetää kotiin valmistavia ryhmäkes-
kusteluja. Myös Porin prikaatilla on sosiaalikuraattori, johon voi ottaa yh-
teyttä niin ennen operaatiota, operaation aikana kuin sen jälkeen, mikäli 
omassa kriisinhallintajoukossa ei ole vastaavaa henkilöä. (Porin prikaati, 
2015, s. 37) 
 
Kaikissa operaatioissa, joissa on suomalaisjoukkoja, toimii myös kriisituki-
ryhmä. Tämä ryhmä aktivoituu tilanteissa, joissa suomalaisia rauhantur-
vaajia koskettaa jokin mahdollisesti traumaattinen tapahtuma. Kriisituki-
ryhmässä toimivat kriisityön asiantuntijat ja toimintaa johtaa joko sotilas-
pappi, lääkäri tai muu koulutettu ammattihenkilö. Tyypillisesti traumaatti-
sen tapahtuman jälkeen joko joukko omin toimenpitein, lääkintähenki-
löstö tai sotilaspappi järjestää defusing -purkukeskustelun. Jos debriefing -
jälkipuinnille koetaan tarvetta esimerkiksi useamman keskustelukerran 
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myötä, niitä toteuttavat tehtävään koulutetut henkilöt. (Porin prikaati, 
2015, ss. 36–37) 
 
Mattila, Crandall ja Goldman (2011) selvittivät tutkimuksessaan Yhdysval-
tain armeijan hyödyntämän erikoisryhmä COSC:n (Combat operational 
stress control unit = Operatiivisen taistelun aiheuttaman stressin hallin-
taan keskittyvä yksikkö) toimintaa Irakissa taistelleen amerikkalaissotilaan 
jaksamista sotilasalueella sekä kotona pärjäämistä kotiutumisen myötä. 
Tukea tarjottiin niin sotilaalle itselleen kuin tämän perheelle.  
 
Tutkimuksessa seurattiin yhden alikersantin (Yhdysvaltain vastine ase-
malle ”corporal”) kokemusta Irakista, kun vakavat tapahtumat niin perhe-
elämässä Yhdysvalloissa kuin sota-alueella Irakissa ajoivat hänet psyykki-
sesti hyvin kuormittuneeksi. Hän oli avautunut jonkin verran ahdistunei-
suudestaan palvelustoverilleen sekä pastorille, mutta varsinainen tilanne 
lähti avautumaan kunnolla COSCin tiimin psykologin kanssa keskustellessa. 
Alikersantti oireili mm. ajatuksen jatkuvalla katkeamisella, ruokahalun hei-
kentymisellä, voimakkaalla väsymyksellä sekä suurella toivottomuuden 
tunteella. Hän koki pettäneensä ryhmänsä jäsenet Irakissa, äitinsä odotuk-
set kotiinpaluusta sekä järkyttyneensä pahasti sivullisten kuolemista että 
oman kuoleman välittömästä vaarasta taistelukentällä. Hänellä ei esiinty-
nyt itsetuhoisia ajatuksia. 
 
COSCin tarjoamalla käyttäytymisterapialla ja johdon kanssa yhteistyössä 
tehdyllä suunnitelmalla alikersantti haluttiin vähitellen takaisin toiminta-
kykyiseksi sotilaaksi. Palvelusta kevennettiin aluksi, mutta samalla hänelle 
luotiin uskoa siitä, että oman ryhmän jäsenet ja johto tukisivat vaikeassa 
tilanteessa eivätkä pitäisi häntä ”rikkinäisenä sotilaana”. Toimintakyvyn 
palauttaminen alkoi päivittäisillä, hyvillä rutiineilla, jotka tukivat jaksa-
mista. Hän sai pienen lääkityksen unettomuuden hoitoon. Toimintakyvyn 
palauttaminen onnistui edellä mainituin keinoin sekä aktiivisen psykiatrin 
seurannan ansiosta, ja hänen onnistui palata täysipainoisesti palvelukseen.  
 
Committee on the Assessment of Ongoing Efforts in the Treatment of 
Posttraumatic Stress Disorder, Board on the Health of Select Populations 
& Institute of Medicine (2014) esittelevät teoksessaan amerikkalaisen ve-
teraaniasiainosaston (The Department of Veteran Affairs) sekä amerikka-
laisen puolustusministeriön, jotka hoitavat Yhdysvalloissa veteraanien 
henkisen tuen kartoittamisen sekä terveyspalvelujen järjestämisen ja yllä-
pitämisen. Committee ym. (2014) tuo esille, että Yhdysvaltain eri puolus-
tushaarojen mielenterveyspalvelujen järjestämisessä on eroja. Maavoi-
missa ja ilmavoimissa toimi kutakuinkin samanlainen resilienssiä tukeva ja 
kehittävä palvelumuoto, mutta merivoimissa toimi jo Mattilan ym. (2011) 
mainitsema COSC-tiimi.  
 
Committee ym. (2014) painottaa, että mielenterveyspalveluissa on paran-
tamisen varaa juurikin yhdenmukaisuuden kannalta, sekä traumaperäisen 
stressihäiriön paremman tunnistamisen ja hoidon suuntaamisessa. Nyt 
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hoito ja tuki keskittyy varuskuntiin sekä muihin yhteiskunnallisiin rakentei-
siin Yhdysvalloissa, mutta on ilmeisen vähäistä kriisinhallintaoperaatioissa. 

7.6 Psykososiaalinen tuki ja akuuttivaiheen kriisityö käytännössä 

Käytännön psykososiaalinen tuki ja akuutin vaiheen kriisityö muistuttavat 
pitkälti toisiaan, sillä samanlaiset keinot ovat molempien ulottuvuuksien 
käytettävissä. Suomessa akuuttia kriisityötä toteutetaan kattavasti. Yli 90 
% kunnista on hoitanut kriisityön palvelut joko luomalla oman kriisiryhmän 
tai ostanut kriisipalvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. (Paunonen-Il-
monen & Heinonen, 2014, s. 13) WHO (2011) on tuottanut psyykkisen en-
siavun oppaan kenttätyöntekijöille kriisialueilla. Oppaassa kuvaillaan ta-
poja lähestyä kriisissä olevaa ihmistä sekä huomioidaan esimerkiksi kult-
tuuriset erot, jotka voivat vaikuttaa asioiden ilmaisutapaan. Opas mukailee 
vahvasti traumaattisen kriisin vaiheita ja tarjoaa konkreettisia neuvoja, 
millaista apua traumaattisen kokenut ihminen tarvitsee missäkin vai-
heessa.  
 
Auttamisen menetelmissä mukaillaan traumaattisen kriisin vaiheita. Trau-
maattisen kriisin shokki- ja reaktiovaiheessa keskeisintä on traumatisoitu-
neen ihmisen kuunteleminen, käytettävissä oleminen, rauhoitteleminen ja 
läsnä oleminen. Ihminen voi kaivata tapahtumasta konkreettista tietoa, ja 
sitä on pyrittävä antamaan. Sanavalinnoissa voi kuitenkin huomioida ihmi-
sen psyykkisen tilan ja miettiä, miten faktoja voisi kertoa järkyttämättä 
enempää. (Palosaari, 2008, ss. 91–92; STM, 2009, s. 15) 
 
Alkuvaiheessa myös perustarpeista huolehtiminen on ensiarvoisen tärke-
ässä asemassa. Asioiden ja tapahtuman jäsentäminen tapahtuvat trauma-
tisoituneen ihmisen omilla ehdoilla, eikä asioihin tarvitse vielä akuuttivai-
heessa syvällisemmin paneutua. Yhteyttä perheeseen ja läheisiin on haet-
tava jo tässä vaiheessa. Hoitomuotona voidaan toteuttaa niin ryhmä- kuin 
yksilökeskusteluja. (STM, 2009, s. 15) 
 
Akuuttivaiheen väistyttyä tilalle nousee työstämis- ja käsittelyvaihe, jolloin 
erilaiset pidempiaikaiset terapiat astuvat kuvaan. Tällaisia ovat esimerkiksi 
kriisi- ja traumaterapia. Myös ammatillisesti johdettu vertaistuki voi olla 
joillekin oivallinen apu traumaattista kriisiä jäsentäessä. Työstämis- ja kä-
sittelyvaiheen avun tarpeen arviointi tulisi tapahtua jo akuuttivaiheen tuen 
ollessa käynnissä. (STM, 2009, s. 16) 
 
Uudelleen suuntautumisen vaiheessa vertaistuen muodoista voi saada 
vielä lisäapua sekä erilaiset kuntoutuskurssit voivat toimia hyvinä väylinä 
elämän jatkamisen menetelmiin, jotka ovat merkittäviä uudelleen suun-
tautumisen vaiheessa. Kriisi- ja traumaterapian loppuvaihe usein kattaa 
myös uudelleen suuntautumisen vaihetta, mikäli terapia on koettu mielek-
kääksi ja onnistuneeksi avun menetelmäksi ja siellä on haluttu jatkaa hoi-
tosuhdetta. (STM, 2009, s. 16) 
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8 OPINNÄYTETYÖN TIEDONHAUN PROSESSI 

Tiedonhaku tapahtui useiden eri tietokantojen kautta. Pyrkimyksenä oli 
löytää aiemmin tutkittua tietoa aiheesta tuottamaan esiymmärrystä aihee-
seen. Aihetta on tutkittu varsin laajasti erityisesti Yhdysvalloissa ja Kana-
dassa. Tästä löytyikin erilaisia tutkimuksia ja artikkeleita, joita pystyi hyö-
dyntämään työssä. Tiedonhaussa on hyödynnetty myös Hämeen ammatti-
korkeakoulun informaatikkoa, joka opasti eri tietokantojen käytössä ja sel-
vitti muutamien soveltuvien lähteiden myötä itsenäisen tiedonhaun al-
kuun pääsemisessä. 
 
Tutkimuksia ja esiymmärrystä etsiessä CINAHL, Theseus sekä Doria olivat 
ratkaisevat tietokannat, joista löytyi opinnäytetöitä, väitöskirjoja, pro 
gradu -tutkielmia sekä varsinaisia helmiä, kuten yksi systemaattinen kat-
saus. Lopulta valinta osui niihin tutkimuksiin sekä muihin kirjallisiin lähtei-
siin, jotka kaikista oleellisimmin nostivat työn luotettavuuden tasoa ja liit-
tyivät keskeisesti opinnäytetyön pääteemaan. 
 
Google-haku toimi aina uuden teeman polkuja etsiessä, jos esimerkiksi 
Finna tai CINAHL ei antanut selvää tulosta sellaisenaan. Google-haun 
myötä löytyi muutama oivallinen lähde, joita ei löydy varsinaisista tieto-
pohjaisista tietokannoista. Tällaisia olivat esimerkiksi Maavoimien tiedote, 
Puolustusvoimien Youtube-video sekä Ylen uutinen rauhanturvaajan koke-
muksesta. Google-haun avulla löytyivät myös isojen toimijoiden sivut, ku-
ten Nato, YK, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ulkoministeriö. Taulukko 1 
esittelee tiedonhaun. 

 
 

 Taulukko 1. Tiedonhaku. 
 

Tietokanta Hakusanat Rajaukset Tulokset Valitut Päivä-
määrä 

CINAHL stress AND 
peacekeeping 

vuosi: 2010- 
2018 
Scholarly (Peer 
Reviewed) Jour-
nals 
CINAHL with Full 
Text 

N=71 N=3 16.9.2018 

Doria rauhantur-
vaaja 

ei rajauksia N=41 N=2 13.4.2018 

Finna 
(HAMK) 

peacekeeping ei rajauksia N=28 N=1 13.4.2018 

Finna 
(HAMK 

stressi AND 
kriisinhallinta 

ei rajauksia N=9 N=1 15.5.2019 

Finna 
(HAMK) 

kriisityö AND 
työelämä 

aihe: kriisit N=17 N=1 15.5.2019 
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Finna 
(HAMK) 

kriisijohtami-
nen 

aihe: kriisijohta-
minen 

N=11 N=1 15.5.2019 

Finna 
(HAMK) 

akuutti* AND 
kriisityö 

ei rajauksia N=5 N=1 15.5.2019 

Finna 
(HAMK) 

kvantitatiivi-
nen tutkimus 

vuosi: 2007-
2018 
aineistotyyppi: 
kirja 
kieli: suomi 

N=38 N=7 12.12.2018 

Finna 
(HAMK) 

ensiapuopas vuosi: 2008-
2018 

N=28 N=1 30.8.2018 

Finna 
(Helsinki 
University) 

rauhanturvaa-
minen 

vuosi: 2010-
2016 

N=11 N=1 15.6.2018 

Medic Traumaperäi-
nen stressi-
häiriö 

vuosi: 2015-
2018 

N=15 N=2 7.5.2019 

ProQuest 
Ebook 
Central 

posttraumatic vuosi: 2014-
2018 

N=159 N=1 7.5.2019 

ProQuest 
Ebook 
Central 

posttraumatic 
AND war 

ei rajauksia 
 

N=6121 
(hakusanojen 
perusteella 
vain 1 todelli-
nen osuma) 

N=1 7.5.2019 

Ter-
veysportti 

traumaperäi-
nen stressi-
häiriö 

ei rajauksia N=135 N=2 11.9.2018 

Theseus rauhantur-
vaaja 

ei rajauksia N=20 N=3 13.4.2018 
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9 KYSELY RAUHANTURVAAJILLE PSYKOSOSIAALISESTA TUESTA 

Tässä luvussa esitellään varsinaisen tutkimuksellisen opinnäytetyön osat. 
Alkuun luvussa perehdytään tutkimuksellisen opinnäytetyön lähtökohtiin 
selventämällä, mitä vaaditaan hyvältä tutkimukselta ja millainen tutkimuk-
sellinen opinnäytetyö on rakenteeltaan. Tämän jälkeen paneudutaan tut-
kimusongelmaan ja tutkimuskysymyksen muodostamiseen, jota tuodaan 
teorian ja aiemmin tutkitun tiedon valossa esille. Tutkimusmenetelmäksi 
valikoitunut kvantitatiivinen tutkimus valottaa omassa kappaleessaan 
kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä tutkimusmenetelmiä sekä kirjalli-
suuden tarjoamaa tietoa kyseisen menetelmän toteuttamiseen onnistu-
neesti. Kappaleessa paneudutaan samalla kvantitatiivisen tutkimuksen va-
linnan syihin. 
 
Luku käsittelee myös kohderyhmää ja otantaa, jotka määrittelevät kyselyn 
laajuuden ja hallittavuuden. Kyselyssä esiintyvien kysymysten muodosta-
minen pohjautuvat tässä opinnäytetyössä aiemmin esiteltyyn teoriaan 
sekä muihin aihetta sivunneisiin tutkimuksiin. Aineiston eettisyys ja käsit-
tely kuuluvat myös keskeisesti tutkimukselliseen opinnäytetyöhön, ja tässä 
luvussa arvioidaankin ennen kyselyä huomioituja asioita esimerkiksi tun-
nistamattomuuteen ja aineiston asianmukaiseen tuhoamiseen liittyen. Ai-
neiston analyysi päättää luvun kuvailemalla aineiston analysoimista niin 
kyselylomakkeista kuin Excel-tiedostosta käsin. 

9.1 Yhteistyökumppanina Suomen Rauhanturvaajaliitto ry 

Tässä luvussa kuvaillaan yhteistyötä Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n 
kanssa. Luvussa kerrotaan myös yhteistyöprosessin alkamisesta ja kulusta 
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry:n kanssa. Luvussa esitellään prosessin vai-
heita sekä yhteydenpitoa liiton yhteyshenkilöiden kanssa. 
 
Suomen Rauhaturvaajaliitto ry toimi opinnäytetyön yhteistyökumppanina, 
ja heidän jäsenilleen osoitettiin kartoittava kysely. Kyselyn tarkoituksena 
oli selvittää rauhanturvaajien kokemuksia psykososiaalisesta tuesta heidän 
ollessaan operaatiossa ja kuvailla, millaista tuki operaatiossa oli sekä mil-
laista apua he saivat, jos kokivat tarvitsevansa apua. 
 
Opinnäytetyötä varten yhteistyökumppaniksi valikoitui Suomen Rauhan-
turvaajaliitto ry, joka on tunnustettu ja itsenäinen maanpuolustusjärjestö. 
Liitto ajaa suomalaisten rauhanturvaajien etuja ja toimii kriisinhallinnan 
asiantuntijana. Liitto toimii niin rauhanturvaveteraanien etujen kuin tällä 
hetkellä palveluksessa olevien palvelussuhteen ehtojen valvojana ja esit-
tää tarvittaessa muutospyyntöjä toimintaan eri toimijoille.  
 
Liitto osallistuu vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja toimii tiiviissä 
yhteistyössä esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Liitto 
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hyödyntää jäsenistönsä ainutlaatuista kansainvälistä kokemusta kotimaan 
puolustuksen ja kokonaisturvallisuuden kehittämiseen. 
 
Yhteistyö Suomen Rauhanturvaajaliiton kanssa  alkoi loppukeväästä 2018 
yhteydenotolla liiton puheenjohtajaan. Hän ohjasi olemaan yhteydessä 
vertaistukikoordinaattoriin, jonka kanssa aloitimme yhteistyön elokuussa 
2018. Häneltä sain vinkin olla yhteydessä vielä yhteen toimijaan, nimittäin 
Päijät-Hämeen rauhanturvaajiin, aktiiviseen paikallisyhdistykseen, joka jär-
jestäisi iltamia kerran kuukaudessa. Päijät-Hämeen rauhanturvaajien pu-
heenjohtajan kanssa sain sovittua tapaamisajaksi 2.10.2018, jolloin yhdis-
tys pitää kuukausittaisen iltamansa. Sovimme, että tulisin iltamaan paikan 
päälle, kertoisin opinnäytetyöstäni ja pyytäisin vastaajia kyselyyni. Vertais-
tukikoordinaattorin vetämä vertaistukiryhmä koostuu muutamasta kym-
menestä aktiivijäsenestä, jotka voisivat myös kyselyyn vastata. 
 
Kävin tapaamassa ja esittelemässä työtäni Päijät-Hämeen rauhanturvaa-
jille Lahdessa 2.10.2018. Sain puheenjohtajalta lämpimän vastaanoton ti-
laisuuteen ja työni tulosta jäätiin odottelemaan. Tilaisuudessa saamiani ky-
selyn vastauksia pidin koeotantana työlleni. Sain heiltä 41 vastausta, johon 
olin hyvin tyytyväinen. Koeotannan jälkeen lähetin kyselylomakkeeni säh-
köisen version linkin vertaistukikoordinaattorille. Yllätyin positiivisesti, kun 
löysin pian nimeni ja työni Rauhanturvaajaliiton sivuilta ja Twitteristä. Vas-
tauksia alkoi tulvia, ja lopullinen luku internet-vastauksia oli 170.  

9.2 Tutkimuksellisen opinnäytetyön lähtökohdat 

Tutkimuksellinen lähtöasetelma kumpuaa ammattikorkeakoulun tavoit-
teista, jotka eroavat olennaisesti yliopiston vaatimuksista. Ammattikorkea-
koulujen opinnäytetyön tutkimuksellinen ote painottuu työelämälähtöi-
syyteen, käytännönläheisyyteen ja alueelliseen kehitykseen (Vilkka, 2015, 
s. 16).  

 
Vilkan (2015) mukaan Anttila (2004) kuvailee yliopiston ja ammattikorkea-
koulun lähestymistavat tutkimukselliseen työhön erilaisiksi, mutta pitää 
sitä myös vahvuutena. Yliopistojen tuottaessa tieteellistä tutkimusta pu-
hutaan usein uuden teorian tai tiedon tuottamisesta, kun taas ammatti-
korkeakoulut keskittyvät uusien ja kehiteltävien toimintatapojen muodos-
tamiseen ammatillista kehittämis- ja tutkimustoimintaa noudatellen. Ka-
nanen (2008) toteaa kuitenkin, että molemmat instituutiot ovat korkea-
kouluja ja näin ollen vaatimukset tieteellisyydestä ovat kaikille opinnäyte-
työtä tekeville samat. Opinnäytetyön tavoitteena on aina tuottaa sellaisia 
ratkaisuja sekä tuloksia, joita voidaan pitää luotettavina sekä uskottavina.  
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Vilkan (2015) mukaan Econ (1989) määrittelisi tieteellisen tutkimuksen 
osa-alueita sekä ehtoja seuraavalla tavalla: 
 
- Tutkimuskohteen täsmällinen määrittely 
- Tutkimus tuottaa jotakin uutta, aiemmin sanomatonta 
- Tutkimuksen hyödyllisyys 
- Tutkimuksen tarjottava mahdollisuus julkiseen keskusteluun ja esitet-

tävä sille myös riittävät perusteet. 
 
Lisäksi Vilkka (2015) kuvaa tieteellisille tutkimuksille yhteisen vertailupe-
rustan. Vertailuperusta muodostuu nimenomaan tieteellisen tutkimuksen 
vaatimuksista, mistä tutkimus aina lähtee etenemään ja johon se lopulta 
aina palaa valmistumisen myötä. Tieteelliselle tutkimukselle on myös pe-
rustavanlaatuista kartoittaa aiempia, aiheeseen liittyviä tutkimuksia sekä 
hyödyntää kattavasti ja laadukkaasti teoreettista viitekehystä. Lisäksi hyvä 
tieteellinen käytäntö luo lisävaatimuksia hyvän tutkimuksen toteuttami-
selle; järjestelmällisyys, täsmällisyys ja kurinalaisuus ovat tutkimuksen te-
kemisen avainsanoja.  
 
Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen eli määrällinen, jotta vastauksia 
ja kokemuksia saataisiin mahdollisimman monta. Kvantitatiivinen eli mää-
rällinen tutkimus tavoittelee yleistämistä tutkittavasta kohteesta tai asi-
asta. Yleistettävyys pohjautuu hyvin valittuun tutkittavaan kohderyhmään, 
joka pyrkii edustamaan ja kuvastamaan koko joukkoa eli perusjoukkoa 
(Heikkilä, 2010, s. 16; Kananen, 2008, s. 10).  
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään löytämään tutkittavat muuttujat 
aiemmin määriteltyjen käsitteiden kautta, mittaamaan niitä, hyödyntä-
mään erilaisia tilastollisia menetelmiä sekä tutkimaan eri muuttujien väli-
siä yhteyksiä (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2009, s. 41; Vilkka, 2007, 
ss. 13–14; Heikkilä, 2010, s. 16).  
 
Tutkimusmenetelmää arvioidessa kvalitatiivisen sisällyttäminen osaksi tut-
kimuksellista opinnäytetyötä oli alkuun aikomus, mutta kvantitatiivinen 
menetelmä osoittautui järkevämmäksi vaihtoehdoksi juurikin suuremman 
aineiston vuoksi. Tämän katsauksen kyselylomakkeen kysymykset on py-
ritty muotoilemaan niin huolellisesti, että ne voisivat toimia riittävän avaa-
vina ja kattavina kokemuksina sellaisenaan. 

9.3 Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessin johdonmukainen läpivienti on oleellista tutkimuksen 
onnistumisen kannalta. Vilkka (2015) jakaa tutkimusprosessin viiteen ta-
soon: ideatasoon, sitoutumiseen, toteuttamiseen, kirjoittamiseen ja tie-
dottamiseen. Ideatasolla pohditaan ja lähdetään rakentamaan tutkimuk-
sen peruspilareita; tutkimusmenetelmiä, teoreettista viitekehystä, kustan-
nusarviota, aikataulutusta, eettisyyttä, arvoja ja strategiaa sekä tutkimus-
ongelmaa, -kysymyksiä ja tutkimuksen tavoitetta. 
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Sitoutumisessa panostetaan suunnitelmallisuuteen. Luvat sekä tutkimus- 
ja rahoitussuunnitelma tuodaan tässä kohtaa prosessia esille. Toteuttamis-
vaiheessa hankitaan aineisto, analysoidaan ja tulkitaan aineistoa sekä teh-
dään johtopäätökset ja tuodaan tulokset ilmi. Myös kehittämisehdotukset 
kuuluvat toteuttamiseen. Kirjoittamisen vaiheessa varsinainen tutkimus-
teksti syntyy, ja lopulta tiedottamalla tuodaan työ julki ja tutkimus aineis-
toineen arkistoidaan. (Vilkka, 2015, s. 57) 
 
Kananen (2015) puolestaan nostaa kolme pääkohtaa esille tutkimuspro-
sessissa. Nämä ovat tutkimusasetelma- ja suunnitelma, teoreettinen viite-
kehys sekä toteutus. Näiden pääkäsitteiden alle mahtuvat kuvassa 2 ha-
vainnollistetut prosessin vaiheet. 

  

Kuva 2. Tutkimusprosessi kolmessa vaiheessa (Kananen 2015, s. 21). 

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen (2009) kuvaavat tutkimusprosessia 
kahden vaiheen välityksellä. Nämä ovat käsitteellinen sekä empiirinen 
vaihe. Kuva 3 esittelee näiden kahden vaiheen sisältöä. 

 

Kuva 3. Tutkimusprosessi kahdessa vaiheessa (Kankkunen & Vehviläi-
nen-Julkunen, 2009, s. 64). 



35 
 

 
 

Eri tutkimusprosessien jaottelut auttavat hahmottamaan opinnäytetyön 
tutkimuksellisen osuuden rakennetta. Jokainen prosessikuvaus tuo oman 
näkökulmansa, tuoden aina toisiin nähden jotakin uutta ja tarkempaa tie-
toa. Nämä kolme näkökulmaa täydentävät toisiaan, ja toimivat opinnäyte-
työn tutkimuksellisen osuuden ohjenuorana. Esimerkiksi Kananen (2015) 
tuo teoreettisen viitekehyksen vasta toiseen vaiheeseen, kun taas Vilkka 
(2015) nostaa esille, että varsinaiseen tutkimusongelmaan voidaan päästä 
käsiksi kunnolla nimenomaan kartoituksen myötä. Vaikka varsinainen teo-
reettinen viitekehys muotoillaankin Kanasen (2015) kuvaamassa toisessa 
vaiheessa (kuva 2), teoreettisen viitekehyksen kokoaminen ja esiymmär-
ryksen saaminen kartoituksen kautta alkavat jo tutkimusprosessin ensim-
mäisessä vaiheessa.  

9.4 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymyksen muodostaminen  

Tutkimusprosessin alkuvaiheessa tarkoituksena on löytää jokin ilmiö tai 
ongelma. Se voi olla muodoltaan uudenlainen ja vielä tutkimaton, tai on-
gelmaa ei välttämättä edes suoraan esiinny. Tällöin ilmiöstä voidaan muo-
toilla tutkimusongelma. Tutkimusongelma itsessään vaatii usein jatkojalos-
tamista, mikä tapahtuu perehtymällä aiempiin asiaa koskettaviin tai sivua-
viin tutkimuksiin. Jatkojalostamisen lisäksi eteen nousee myös täsmentä-
misen tarve, sillä lähes aina ongelma on vielä alussa liian laaja. (Kananen, 
2015, s. 19)  
 
Täsmällisesti määriteltyä tutkimusongelmaa voidaan pitää tutkimuksen 
perustana. Sen tulisi perustua tutkimuksen tarkoitukseen sekä tavoitteisiin 
(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen, 2009). Tutkimusongelmasta johde-
taan tutkimuskysymykset, joihin halutaan vastaus tutkimuksen myötä. 
Tutkimuskysymyksiä ei itsessään esitetä tutkittaville. Tutkimusongelma- ja 
kysymykset omaavat tieteellisessä maailmassa yleisluontoisen merkityk-
sen, ikään kuin pulmana ja syvällisinä kysymyksinä, jotka pyrkivät selvittä-
mään, selittämään ja kuvaamaan ilmiötä tai ongelmaa. Usein tulokseltaan 
merkityksettömäksi jääneen tutkimuksen taustalla piilee huono tutkimus-
ongelman ja/tai -kysymysten määrittely. (Vilkka, 2015, s. 60) 
 
Tutkimuskysymystä muodostaessa erityisenä lähteenä toimi Jukka Leski-
sen (2011) toimittama teos ”Rauhanturvaajien psykososiaalinen tuki”, joka 
avarsi omalla tutkimusosiollaan rauhanturvaajien psykososiaalisen tuen 
tarvetta aina sen esiintyvyydestä erilaisiin toimiin, joita tuolloin on ollut 
käytettävissä.  
 
Myös monet muut työt vaikuttivat tutkimuskysymyksen muodostamiseen 
tuottaessaan esiymmärrystä aiheesta, kuten Hanna Kallionalustan (2016) 
opinnäytetyö aiheesta ”Lähiomaisten kokemuksia rauhanturvaajien psyyk-
kisestä toimintakyvystä Afganistanista kotiutumisen jälkeen”, Teija Mietti-
sen (2012) opinnäytetyö aiheesta ”Rauhanturvaajan läheisen psykososiaa-
linen tuki Suomessa operaation aikana” sekä Susanna Ahosen ja Henna 
Heimosen (2016) opinnäytetyö aiheesta ”Perheessä tapahtuvat 
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muutokset ja tuen tarve kriisinhallintaoperaation aikana”. Kaikki edellä 
mainitut antoivat viitteitä siitä, että rauhanturvaajien ja heidän omais-
tensa arjessa selviytymisestä ja psykososiaalisesta tuesta oltiin hyvinkin 
kiinnostuneita, mutta mikään työ ei toistaiseksi ollut arvioinut rauhantur-
vaajien kokemuksia psykososiaalisen tuesta heidän ollessaan operaati-
ossa.  
 
Leskinen ym. (2011) toteuttivat kyselytutkimuksen rauhanturvaajille.  Suu-
rin osa rauhanturvaajista koki operaation positiiviseksi kokemukseksi ja pa-
luu arkeen oli sujunut pääasiassa ongelmitta. Operaatioiden jälkeen oli ha-
vaittavissa pientä pudotusta esimerkiksi parisuhteen jatkumisen ja työlli-
syyden osalta. Pienellä osalla (8 %) oli vaikeuksia keskittyä työhönsä ope-
raation jälkeen. Kuormittavimmaksi tekijäksi vastanneet nimesivät sekä 
johdon että lähiesimiesten toiminnassa havaitut puutteet (34 % ja 28 %). 
Toisena merkittävänä kuormittavana tekijänä he mainitsivat huolen per-
heen ja puolison jaksamisesta kotimaassa (26 %). Alle 25-vuotiailla havait-
tiin olevan enemmän stressioireita kuin vanhemmilla rauhanturvaajilla.  
 
Operaatiossa tapahtuvan psykososiaalisen tuen merkitystä ei ole tois-
taiseksi vielä arvioitu, vaikka sen ajattelisi olevan keskeistä operaatiossa 
jaksamisen ja operaatiosta onnistuneen kotiin palaamisen kannalta. Pää-
asiassa nykyiset rauhanturvaajien tukitoimet keskittyvät operaation jälkei-
seen aikaan, vaikka esimerkiksi traumaattiset tapahtumat tulisi purkaa ja 
käsitellä jo potentiaalisen trauman tapahtumapäivänä (Ponteva, 2018).  
 
Opinnäytetyössä on keskitytty nimenomaan operaation aikaisen psyko-
sosiaalisen tuen selvittämiseen ja siitä koettuun apuun. Opinnäytetyöhön 
kootun materiaalin myötä tutkimustehtävänä on selvittää, millaista on 
rauhanturvaajien kokema psykososiaalinen tuki kriisinhallintaoperaati-
ossa. Tutkimustehtävästä on johdettu myös tutkimuskysymys, joka kysyy, 
millaisia jaksamista suojaavia ja uhkaavia aiheuttavia tekijöitä rauhantur-
vaajat kokivat kriisinhallintaoperaation aikana? 

9.5 Kysely Rauhanturvaajaliiton jäsenille 

9.5.1 Kohderyhmä ja otanta 

Otanta on edustava ryhmä perusjoukosta. Kohderyhmä itsessään on usein 
liian suuri, joten otannalla pyritään säilyttämään luotettavuus ja saavutta-
maan samalla yleistettävyys (Kananen, 2010, s. 75; Heikkilä, 2010, s. 34). 
Kohderyhmän yksilöillä tulisi olla samanlaisia ominaisuuksia, jotta yleistet-
tävyys voi tapahtua luotetusti. (Heikkilä, 2010, s. 34; Kananen, 2008, s. 10) 
Otoskoon valinnassa painavat aikataulun, kustannusten, tarkkuuden ja tu-
losten luomat vaatimukset. Otoksen tulisi kuvata tuloksillaan koko perus-
joukkoa. Otoskokoon vaikuttavat seuraavat tekijät: 
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- Perusjoukon heterogeenisuus 
- Tulosten yksityiskohtaisuus (mitä yksityiskohtaisempia asioita, sen 

enemmän tarvitaan aineistoa, esim. useammat jaoteltavat ryhmät) 
- Luottamustaso (mitä suurempi otos perusjoukosta, sen luotettavampi) 
- Tutkittavien tapausten suhteellinen osuus (ennalta ei tiedetä kysyttä-

vän asian vastaajamäärää, vaan siihen juuri halutaan saada vastaus, 
esim. kuinka moni vastaajista äänestää tiettyä puoluetta. Mitä huo-
nommin osataan arvioida vastaajien määrää, sitä isompi virhemargi-
naali). (Heikkilä, 2010, ss. 41–44) 

 
Tutkimusta varten voidaan toteuttaa myös koeotanta, joka on jopa suosi-
teltavaa. Koeotannan myötä virheelliset sekä toimimattomat kysymykset 
tulevat esille ja ne voi vielä tässä vaiheessa korjata. Myös tutkimuskysy-
mysten valossa kyselyn kysymyksiä voi muokata koeotannan jälkeen, 
mutta varsinaisen otoksen jälkeen kysymyksiä ei voi enää muuttaa. (Kana-
nen, 2010, ss. 74–75) 
 
Opinnäytetyössä kohderyhmänä toimivat Rauhanturvaajaliiton jäsenet eli 
rauhanturvaajat, jotka ovat olleet operaatiossa vähintään kerran. Kohde-
ryhmiksi valikoituivat vertaistukikoordinaattorin vetämävertaistuen va-
paaehtoisryhmä, Päijät-Hämeen rauhanturvaajat sekä internet-kyselyn 
kautta saavutetut Rauhanturvaajaliiton jäsenet. Kokonaismäärässä tavoi-
tellaan n. 50-60 henkilön otantaa. Otanta on määritelty siten, että vastaa-
jia on riittävästi luomaan hyvää suuntaa-antavaa aineistoa analysointia 
varten. Mikäli vastaajia on hyvin vähän, pyydetään toisia paikallisyhdistyk-
siä mukaan yhteistyöhön ja vastaamaan kyselyyn. Otanta kasvoi neljä ker-
taa arvioitua suuremmaksi, sillä vastauksia tuli yhteensä 211. 

9.5.2 Kyselylomakkeiden rakenne ja kysymysten muodostaminen 

Kyselylomake luotiin www.kyselynetti.com -sivuston tarjoamalle, opiskeli-
joille suunnatulle pohjalle. Kyselylomake (Liite 2) koostui 25 kysymyksestä, 
joista neljä oli vapaaehtoisia, 10 perustietoja kerääviä kysymyksiä sekä lo-
put 15 varsinaista kyselyä. Lisäksi kyselylomakkeessa oli lopussa vapaan sa-
nan kohta, johon sai halutessaan kuvailla omaa kriisinhallintaoperaatioko-
kemustaan.  
 
Kyselylomakkeen rakenteessa on huomioitu kvantitatiivisen tutkimuksen 
kysymyksenasettelun lähtökohtia. Mielipidemittauksissa on käytetty hyö-
dyksi 5-portaista asteikkoa. Asteikon eri ääripäät ovat täysin eri mieltä ja 
täysin samaa mieltä. Kahdessa kysymyksessä on hyödynnetty Stapelin as-
teikkoa, jossa esitetään väittämä, ja vastaaja arvioi asteikolla. Tässä muo-
dossa ei tarvitse luoda vastakohtia kuvatuille adjektiiveille, vaan voidaan 
antaa arvioitavaksi yksi väite kerrallaan. (Kananen, 2010, ss. 85–87) 
 
Kysymyksien perusmuotoilu on joko avoin kysymys tai strukturoitu kysy-
mys. Avoimessa kysymyksessä vastaaja kuvailee itse vastauksen, kun taas 
strukturoidussa kysymyksessä vastausvaihtoehdot on annettu jo valmiiksi. 

http://www.kyselynetti.com/
http://www.kyselynetti.com/
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(Kananen, 2010, s. 84–85) Kyselyn kysymykset on muotoiltu pitkälti struk-
turoiduiksi kysymyksiksi, jotta ne saataisiin helposti mitattavaan muotoon. 
Joissakin kysymyksissä on jätetty myös avoin kohta vastauksille, mikäli 
strukturoiduista vastausvaihtoehdoista mikään ei ollut vastaajan mielestä 
sopiva.   
 
Kyselyn kysymyksiä muodostaessa seuraavat asiat mahdollistavat hyvän 
kyselyn onnistumisen; vastaaja ymmärtää esitetyn kysymyksen oikein, vas-
taaja omaa riittävän määrän tietoa vastatakseen kyselyyn sekä vastaaja on 
halukas antamaan kysymyksissä kysyttyjä tietoja. Kysymysten tulee olla 
yleiseen käyttökieleen perustuvia, ja erikoisia termejä on syytä välttää. 
(Kananen, 2010, s. 94)  
 
Kysymyksiä laatiessa edellä mainittuihin seikkoihin kiinnitettiin huomiota. 
Kaikki kyselyssä esiintyneet kysymykset laadittiin huolellisesti juurikin yk-
siselitteisyyden näkökulmasta. Jokainen vastannut kuului Rauhanturvaaja-
liittoon, joten voidaan olettaa, että tutkittava ryhmä omaa riittävät tiedot 
vastaamaan rauhanturvaamista koskeviin kysymyksiin. Kysymyksiä laa-
tiessa pyrittiin myös helppouteen, eli monivalintakysymyksiä tuotiin paljon 
kyselyyn. Termejä käytettiin hallitusti siten, että ne olisivat kenen tahansa 
ymmärrettävissä ja ne olisivat yleiskieltä. 

 
Kyselylomakkeen kysymykset oli rakennettu muutaman pääteeman mu-
kaan. Alkuun kyselylomakkeessa kysyttiin perustietoja, joissa rauhantur-
vaajat kertoivat itsestään ja operaatiosta yleisiä tietoja tilastointia ja ver-
tailua varten. Toinen osio koostui lääkintähenkilöstöä käsittelevästä osi-
osta, jossa kysyttiin kokemuksia asioiden hoidosta lääkintähenkilöstön 
kanssa sekä siihen mahdollisesti vaikuttaneita asioita. 
 
Kolmas osio oli suurin, sillä se kattoi koetusta stressistä, stressinhallinnasta 
sekä voimavaroista useamman kysymyksen. Kysymyksissä kysyttiin erik-
seen fyysisiin sekä yhdistettyihin sosiaalisiin ja psyykkisiin osa-alueisiin liit-
tyvistä teemoista, kuten mitkä auttoivat jaksamaan operaatiossa ja mitkä 
taas uhkasivat jaksamista. Lisäksi kyselyssä kysyttiin koettua stressiä, stres-
sistä ilmentyneitä oireita sekä mitä omaa stressiä sai lievitettyä. Lopuksi 
kyselylomakkeessa kysyttiin muutamalla kysymyksellä mahdollisesta trau-
maattisesta kokemusta ja siitä, saiko kyseiseen tilanteeseen apua.  

9.5.3 Kyselyn koeotanta 

Päijät-Hämeen rauhanturvaajat vastasivat paperille, yhteensä 41 vastauk-
sen verran. Tämä toimi samalla koeotantana. Huomasin ensimmäisen ky-
selyerän myötä, että kaksi kysymystä ei soveltunut kyselyyni sellaisenaan, 
joten jätin ne suosiolla pois. Nämä kysymykset olivat ”mikä maa vastasi 
lääkinnästä” ja ”oliko operaatiossa suomalainen lääkintäryhmä”. Minulle 
valkeni nopeasti kysymykset jaettuani, että näihin kysymyksiin olisi mah-
dotonta vastata yksiselitteisesti, jos operaatioita on ollut enemmän kuin 
yksi.  
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Lisäsin tässä vaiheessa myös muutaman vaihtoehdon yksittäisiin kysymyk-
siin, joista puuttui esimerkiksi avoin kohta muiden samantyyppisten kysy-
mysten tapaan. Tämä palaute oli kyselyn kehittymisen kannalta tärkeä, 
jotta suuremmalle otannalle esiteltävä kysely palvelisi tarkoituksenmukai-
sesti, ja tuloksia voisi myös käyttää sujuvammin. Koska muut kysymykset 
pysyivät muuttumattomina, jo koeotannan vastauksia pystyi hyödyntä-
mään analyysivaiheessa. 

9.6 Hyvät tieteelliset käytännöt, validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen tekemistä ohjaavat hyvät tieteelliset käytännöt, joita jokai-
sen tutkimusta tekevän tulisi huomioida ja noudattaa. Hyviä tieteellisiä 
käytäntöjä voidaan kutsua myös tutkimusetiikaksi. Hyvät tieteelliset käy-
tännöt käsittelevät niin toimeksiantajien ja haastateltavien tunnistetta-
vuuden suojelemista, yleisesti hyväksyttyjen tutkimusmenetelmien käyt-
tämistä kuin tulosten asianmukaista käsittelyä ja objektiivista esittämistä. 
Myös lähteiden onnistunut hyödyntäminen ja opinnäytetyön tekijän 
tarkka ilmaisutapa esimerkiksi esitettävien tulosten sekä lähteiden käytön 
kannalta ovat tärkeitä hyvän tieteellisen käytännön kannalta. (Vilkka, 
2015, ss. 41–42, 46) 
 
Opinnäytetyössä tulosten esittäminen tulee tapahtua luotettavasti. Luo-
tettavuus perustuu oikeisiin tutkimustuloksiin, joita ei ole vääristelty tai 
joita on kaunisteltu muodostamaan parempaa ilmettä työn kannalta (Ka-
nanen, 2015, s. 342). Kanasen (2015) mukaan Silverman (1997) kuvailee 
reliabiliteettia sanalla pysyvyys, eli vaikka tutkimus toistettaisiin, tulokset 
pysyisivät samoina. Kanasen (2015) mukaan Silverman (1997) esittää li-
säksi validiteetin tarkoittavan, että tutkimuksessa tutkitaan niitä asioita, 
jotka ovat todellisia ja oikeita. 
 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa validiteettia arvioidaan käsitteiden ja 
niistä muodostuvien muuttujien kautta. Käsitteiden määrittely on kvanti-
tatiivisessa tutkimuksessa olennaista, jotta ihmiset eivät jätä esimerkiksi 
kyselyyn vastatessaan tulkinnan varaan, miten jokin asia on ilmaistu ja mitä 
sillä halutaan tarkoittaa. Erityisesti abstraktit asiat voivat olla hankalia 
määritellä, kuten ”rakkaus”. (Kananen, 2015, ss. 345–346) 
 
Validiteettia voidaan arvioida sekä sisäisen että ulkoisen validiteetin muo-
dossa. Sisäinen validiteetti käsittää syy-seuraussuhteen todellisen ymmär-
tämisen muuttujien välillä. Tulosten tulee ilmentää perustellusti tuloksista 
nousevaa väittämää, jonka tutkija johtopäätöksissä esittää. Ulkoinen vali-
diteetti puolestaan viittaa yleistettävyyteen, eli voidaanko tulos yleistää 
kattamaan koko perusjoukkoa. Tämä voi perustua myös siihen, että tavoi-
tetaanko haluttua joukkoa ja kuuluvatko he kohderyhmään. (Kananen, 
2015, s. 347) 
 
Reliabiliteetti eli luotettavuus nousee onnistuneista valinnoista tutkimuk-
sessa, joita on tehty harkiten ja perustellen alusta asti, sekä esimerkiksi 
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kohderyhmän onnistuneesta tavoittamisesta. Jos reliabiliteetti on huomi-
oitu jo alkuvaiheessa prosessia ja mahdollisia korjaavia valintoja pyritään 
selittämään reliabiliteetin sallimissa rajoissa, voidaan tietyt virheet hyväk-
syä luotettavuuden kärsimättä. Tällaisia tilanteita eivät kuitenkaan ole esi-
merkiksi ”tutkimusta varten 20 vastaajaa tavoiteltu, mutta yhtään ei tavoi-
tettu”, jolloin on ilmiselvää, ettei luotettavuus voi säilyä tutkimuksessa. 
(Kananen, 2015, ss. 349–351) 

9.7 Aineiston käsittely ja analyysi 

Opinnäytetyön aineisto kerätään anonyymisti internetkyselyn välityksellä, 
jossa ei kysytä lainkaan tunnistettavia tietoja, ainoastaan tilastointia var-
ten ikähaarukka, sotilasarvo tasolla upseeri/aliupseeri/miehistö tai muu 
sekä operaatio, jossa on palvellut. Halutessaan operaatiokysymykseen ei 
tarvitse vastata, sillä joissain operaatioissa on ollut hyvin vähän suomalai-
sia, ja he voisivat näin ollen tulla tunnistetuksi.  
 
Opinnäytetyön tekijälle sähköpostitiedot, joihin kyselylomake lähetetään, 
eivät tule tietoon. Aineisto käsitellään Excel-tiedostossa ja analysoidaan 
käsin. Kun aineisto on analysoitu, analysointi tuloksineen tarkistettu, ai-
neisto tuhotaan asianmukaisesti tietokoneelta. Paperiset kyselylomakkeet 
noudattelevat samoja anonyymiyden periaatteita; mitään henkilö- tai tun-
nistettavia tietoja ei kysytä. Paperiset kyselylomakkeet analysoidaan käsin 
tietokoneelle. Aineisto tuhotaan asianmukaisesti, kun vastaukset tarkis-
tuksineen on saatu koneelle ja analysointi on saatu valmiiksi.  
 
Aineiston analyysi tapahtui hyödyntäen Excel-ohjelmaa. Kyselynetti loi 
kahdenlaiset luettavat Excel-tiedostot, jotka Excel pystyi lukemaan sellai-
senaan ja muodostamaan kustakin kysymyksestä vastausmäärät selkeiksi 
listoiksi. Paperilla kerätty aineisto oli analysoitava käsin. Ensin aineisto oli 
syötettävä sellaisenaan Excel-tiedostoon, luoden jokaiselle vastaajalle 
oma rivi vastaussarakkeineen. Tämä kävi helpommin, kun syötti jo ole-
massa olevaan, kyselynetissä kerättyyn dataan paperivastaukset. Excel-tie-
dostossa oleva aineisto oli internet-kyselyn osalta jo havaintomatriisissa, 
sillä muuttujat oli määritelty jo valmiiksi. Kyselynetin tuottama pohja ra-
kentui niin, että kysymykset vastauksineen pystyttiin erottelemaan ja jo-
kainen vastaaja oli numeroitu.  
 
Aineiston analysoinnin ja taulukoinnin menetelminä käytettiin suoria ja-
kaumia ja ristiintaulukointia. Suorilla jakaumilla ilmoitetaan peruslukuja, 
kuten vastaajien ikäjakaumaa, sotilasarvoja ja kriisinhallintaoperaation 
ajankohtaa. Ristiintaulukoinnissa voidaan tarkastella kahta muuttujaa sa-
manaikaisesti (Kananen, 2010, s. 105). Ristiintaulukointi onnistui valitse-
malla esimerkiksi ensin iän ja tämän jälkeen eri operaatiot, jolloin näki, mi-
ten ikä jakautui operaatioiden välillä.  
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10 KYSELYN TULOKSET 

Kyselyyn vastasi 211 rauhanturvaajana toiminutta henkilöä. Tuloksissa to-
teutetaan joidenkin kysymysten kohdalla ristiintaulukointia, jolloin tulok-
sia on helpompi arvioida ja verrata keskenään suoraan. Tuloksia seuloessa 
havaittiin, että 26 vastaajalla oli jäänyt kysely kesken. Näin ollen heidän 
vastauksensa jätettiin aineistosta pois vajavaisten vastausten takia. Lopul-
liseksi luvuksi muodostui 185. 
 

  

Kuva 4. Ikäjakauma ja sotilasarvo. 

Kuvassa 4 esitellään vastanneiden ikäjakaumaa ja sotilasarvoaan ikäluokit-
tain. Ikäjakaumassa on nähtävissä Rauhanturvaajaliiton jäsenyyden 
ikätrendi, eli liiton jäsenistö painottuu keski-iän puolelle. Kysely on kuiten-
kin onnistunut tavoittamaan myös nuorempaa jäsenistöä, jotka ovat tär-
keitä tasapainottamaan lukuja kokemuspohjalta. Vastaajien iän ja sotilas-
arvon keskinäisessä arvioinnissa ei näy juurikaan merkittävää heittelyä, 
selvästi suurin vastaajaryhmä oli sotilasarvojen puolesta aliupseerit lähes 
kaikissa ikäryhmissä. Vain 26-30-vuotiaissa miehistöä oli yksi enemmän. 
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Kuva 5. Lähtöryhmän ja operaation määrittelemän sotilasarvon mukai-
sen tehtävän ristiintaulukointi. 

Kuva 5 esittää ristiintaulukointia lähtöryhmän ja operaation määrittele-
män sotilasarvon mukaisen tehtävän välillä. Lähtöryhmä tarkoittaa kyse-
lyssä sitä, kuuluiko operaation aikana kantahenkilökuntaan, reserviläisiin 
tai muuhun joukkoon. Puolustusvoimat määrittelee kullekin tehtävälle 
kussakin operaatiossa oman sotilasarvon, ja nämä jaotellaan ryhmiin mie-
histö, aliupseeri, upseeri ja muu.  
 
Miehistöä oli 14 % vastaajista, 65 % aliupseereja ja 17 % upseereja. Sotilas-
arvoa omaamattomia tai muita arvoja oli 3 % vastanneista. Kantahenkilö-
kunnasta suurin osa (73 %) työskenteli upseeritehtävissä. Reserviläisistä yli 
puolet (65 %) taas toimi aliupseerin tehtävissä. Itsensä muuhun ryhmään 
luokitelleet vastaajat olivat jakautuneet tasaisemmin.  
 
Verrattuna Leskisen ym. (2011) tutkimukseen, heidän tuloksissaan 44 % oli 
upseereja, 42 % oli aliupseereja, 12 % miehistöä ja 3 % muita. Uudessa kat-
sauksessa painotus oli muuttunut vahvasti aliupseerien suuntaan. Leskisen 
ym. (2011) otoksessa oli mukana 328 vastaajaa. 
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Taulukko 2. Millä alueella olet ollut operaatiossa? ( %)  
  
     n =   % 

Libanon    93  25 
Kosovo    67 18 
Bosnia    45 12 
Golan    38 10 
Afganistan    32 8 
Muu Lähi-Itä    14 4 
Irak    12 3 
Kypros    11 3 
Eritrea    10 3 
Muut alueet    55 14 
En halua vastata   2 <1 

Yht.    379 100 
 
Joka neljäs (25 %) vastaajista ilmoitti olleensa kriisinhallintaoperaatiossa 
Libanonissa. Noin viidesosa (18 %) oli ollut Kosovossa kriisinhallintaoperaa-
tiossa. Bosniassa oli ollut hieman yli kymmenesosa (12 %) vastaajista, ja 
Golanissa joka kymmenes. Muilla alueilla oli ollut 14 % vastaajista. Kaksi 
vastaajaa ei halunnut vastata, millä alueella oli toiminut kriisinhallintaope-
raatiossa. 
 
Muut alueet -kohdassa ilmaissut paikat olivat seuraavia:  
- Namibia (n=9) 
- Makedonia (n=8) 
- Tsad (n=7) 
- Etiopia (n=6) 
- Kroatia (n=5) 
- Entinen Jugoslavia (n=4) 
- Siinai (n=3) 
- Välimeren alue (n=3) 
- Liberia (n=2) 
- Mali (n=2) 
- Unkari (n=2) 
- Somalia (n=2) 
- Afrikka (n=1), Etelä-Afrikka (n=1), Keski-Afrikka (n=1) 
- Egypti (n=1) 
- Georgia (n=1) 
- Iran (n=1) 
- Ruanda (n=1) 
- Sudan (n=1) 
- Suez (n=1) 
- Ukraina (n=1). 
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Taulukko 3. Missä pääasiallisessa tehtävässä toimit? ( %)  
 
    n =  % 

Partiointi    77 18 
Vartiointi    71 17 
Esikunta    59 14 
Muu    38 9 
Tiedustelu    34 8 
Kuljetus    33 8 
Muu huolto    28 6 
Viesti    24 5 
Lääkintä    17 4 
Ruokahuolto    16 4 
Koulutus    14 3 
Varasto    8 2 
EOD/raivaaja    5 1 
Pelastusala    2                    <1 

Yht.    426 100 
 

Taulukossa 3 esitellään vastaajien pääasialliset toimet. Toimiin on saanut 
valita useamman vaihtoehdon, sillä monet tekivät esimerkiksi useita pää-
asiallisia tehtäviä, kuten vartiointia, partiointia sekä kuljetusta. Kysymyk-
sessä on myös huomioitu, että vastaajat ovat voineet olla useammassa 
operaatiossa, jolloin tehtävät ovat myös voineet muuttua operaatioittain.  
 
Partiointia (18 %) ja vartiointia (17 %) toteutti noin viidesosa vastaajista. 
Esikuntatehtävissä toimi 14 % vastaajista. Muut tehtävät jakautuvat tasai-
semmin. Vastaajat saivat kuvata myös muita tehtäviä avoimessa kysymyk-
sessä, joita olivat:  
 
- Tiedotus, yhteydenpito (n=6) 
- Johto, joukkueenjohtaja, komppanian johto (n=4) 
- Maanrakennus, rakennus, kunnossapitotoimet (n=4) 
- Sotilastarkkailija (n=3) 
- CIMIC (=Civil Military Cooperation, siviili-sotilas-yhteistyö) (n=2) 
- Hankinta (n=2) 
- Koiranohjaaja (n=2) 
- Sähköasentaja (n=2) 
- Messi (n=1) 
- Korjaamo (n=1) 
- SAR (Search and Rescue, pelastustehtävät) (n=1) 
- Siviilivirkamies (n=1) 
- Sotilaspoliisi (n=1) 
- Taisteluväline- ja asehuolto (n=1) 
- Tilannekeskus (n=1) 
- Toimisto (n=1). 
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Taulukko 4. Kuinka monesti olet ollut operaatiossa? ( %) 
 
    n =  % 

1 kerran    81 44 
2 kertaa    45 24 
3 kertaa    33 18 
4 kertaa    12 7 
Useammin kuin 4 kertaa   14 7 

Yht.    185 100 
 
Taulukossa 4 käy ilmi operaatioiden määrä kullakin vastaajalla. Noin puolet 
(44 %) on ollut vain kerran kriisinhallintaoperaatiossa. Noin neljäsosa (24 
%) on käynyt kahdesti, ja vajaa viidennes (18 %) on käynyt kolmessa krii-
sinhallintaoperaatiossa. Tämän jälkeen luvut tasoittuvat. Vertaillessa Les-
kisen ym. (2011) tutkimukseen, yhden ja toisen kerran luvut olivat nyt uu-
dessa katsauksessa tasoittuneet, mutta kolme kertaa kriisinhallintaope-
raatiossa olleita oli tässä otannassa enemmän. 
 
 

 

Kuva 6. Kiinnostaisiko sinua hakea uuteen kriisinhallintaoperaatioon? 

 
Kuvassa 6 neljäsosa vastaajista (26 %) vastasi ”kyllä” ja yli puolet (53 %) 
”kyllä, mutta en voi”. Vain joka kymmenes (11 %) ilmoitti, ettei halua enää 
hakea uuteen kriisinhallintaoperaatioon. 
 
Mikäli kyselyssä vastasi kohtaan ”d) kyllä, mutta en voi”, seuraava kysymys 
pyysi täsmentämään syyn esteelle. Suurin osa vastaajista mainitsi iän 
(n=81) keskeisimmäksi esteeksi. Perhe oli seuraavaksi merkittävin este uu-
teen operaatioon hakemiselle (n=27). Sairaus, liian huono fyysinen kunto 
tai loukkaantuminen (n=19) oli kolmanneksi yleisin ilmoitettu este hakeu-
tua uuteen operaatioon. Yksittäisten vastaajien mukaan seuraavat asiat 
olivat esteenä; työ, operaatioiden henki oli muuttunut liian sotilaalliseksi, 

a) kyllä
26 %

b) ehkä
10 %

c) ei
11 %

d) kyllä, mutta en 
voi

53 %

a) kyllä b) ehkä c) ei d) kyllä, mutta en voi
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kiusaaminen operaatiossa sekä varusmiespalveluksen suorittamattomuus. 
Yksi vastaaja ei halunnut kertoa syytä. 

 

 

Kuva 7. Ikäjakauman ja operaation ajankohdan ristiintaulukointi. 

 
Kuvassa 7 esitellään ikäjakauman ja operaation ajankohdan ristiintaulu-
kointia. Vuosien 2010-2018 välillä on operaatiossa käynyt jokaisesta kyse-
lyssä määritellystä ikäryhmästä vastaajia. Kokemusta rauhanturvaami-
sesta löytyy vastanneiden rauhanturvaajien keskuudesta aina 1960-luvulta 
asti. Vastaajat ovat voineet valita useamman vaihtoehdon, jonka vuoksi 
vastauksia on enemmän, kuin vastaajia. 
 
Vastausvaihtoehdoissa oli myös vaihtoehto 1950-1959, johon vastasi yksi, 
mutta kyseinen vastaaja oli ilmoittanut ikähaarukakseen 51-56-vuotias. 
Näin ollen vastaajan ikä ei sovi operaation ajankohtaan, joten yksi vastaus 
on jätetty siksi pois. 
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Taulukko 5. Millainen oli kokemuksesi asioiden hoitamisesta lääkintähen-
kilöstön kanssa? ( %) 5 = Täysin samaa mieltä, 4 = Melko samaa mieltä, 3 = 
Ei kokemusta, 2 = Melko eri mieltä, 1 = Täysin eri mieltä.  

   
Väittämä  n =            5              4               3             2              1             ka 

Tulin kuulluksi 185          93           74   12            2           4             4,4 
ja ymmärretyksi                              (50 %)     (40 %)       (7 %)        (1 %)         (2 %)   
 
Sain tarvittavaa  185          85           77             16            2              5             4,2     
neuvoa                 (46 %)     (42 %)       (8 %)        (1 %)         (3 %) 
 
Sain hoitoa   185         109         48            17             3              11           4,3            
vaivaani                 (59 %)     (25 %)       (9 %)        (1 %)         (6 %) 
 
Koin, että oma  185          76           79            11            5           14           4,0      
hyvinvointini                 (41 %)     (42 %)       (6 %)        (3 %)         (8 %) 
kiinnosti  
lääkintähenkilöstöä 

 
Taulukko 5 kuvaa kokemusta asioiden hoitamisesta lääkintähenkilöstön 
kanssa. Kysymystä arvioitiin neljää väittämää hyödyntäen, joita pystyi ar-
vioimaan asteikolla 1-5 siten, että 3 edustaa arvoa ”ei kokemusta”. Kes-
kiarvot on ilmaistu viimeisessä sarakkeessa. 
 
Ensimmäisen väittämän ”tulin kuulluksi ja ymmärretyksi” kohdalla puolet 
(50 %) oli täysin samaa mieltä, kaksi viidestä (40 %) oli osittain samaa 
mieltä ja vain yhteensä 3 % vastanneista koki olevansa joko osittain tai täy-
sin eri mieltä väittämän kanssa. 7 % vastanneista ilmoitti, ettei ollut asiassa 
kokemusta. 
 
Toisessa väittämässä ”sain tarvittavaa neuvoa” noin puolet (46 %) vastasi 
olevansa täysin samaa mieltä ja osittain samaa mieltä oli noin kaksi viidestä 
(42 %) vastanneista. Selkeä vähemmistö (4 %) oli osittain tai eri mieltä. 
Noin joka kymmenellä (8 %) ei ollut asiasta kokemusta.  

  
Kolmannen väittämän ”sain hoitoa vaivaani” kohdalla yli puolet (59 %) oli 
täysin samaa ja yksi neljästä (25 %) osittain samaa mieltä. 6 % vastanneista 
koki olevansa asiasta täysin eri mieltä. Noin joka kymmenellä (9 %) ei ollut 
tästä väittämästä kokemusta. 
 
Neljännessä väittämässä ”koin, että oma hyvinvointini kiinnosti lääkintä-
henkilöstöä” täysin (41 %) ja osittain (42 %) samaa mieltä olevat olivat ja-
kautuneet hyvin tasaisesti. Noin joka kymmenes (8 %) koki olevansa täysin 
eri mieltä. Tässä väittämässä rauhanturvaajilla näytti olevan eniten koke-
musta, sillä vain 6 % vastanneista ilmoitti, ettei ole kokemusta. Keskiarvon 
perusteella enemmistö koki tulleensa eniten kuulluksi ja ymmärretyksi, ja 
vähiten he kokivat, että oma hyvinvointi kiinnosti lääkintähenkilöstöä.  
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Taulukko 6. Mitkä asiat vaikuttivat kokemukseesi asioida lääkintähenkilös-
tön kanssa? ( %) 4 = Vaikutti merkittävästi, 3 = Vaikutti jonkin verran, 2 = 
Vaikutti vain vähän, 1 = Ei vaikutusta. 
 

Väittämä  n =               4                 3                 2                 1                 ka 

Oma kielitaito 185            34               32               15     104  1,9 
                   (19 %)        (17 %)         (8 %)            (56 %) 
    
Henkilökunnan  185            40               28          19     98                2,0        
kielitaito                   (22 %)        (15 %)         (10 %)   (53 %) 
 
Luottamus   185            87               43          11     44                2,9 
henkilökuntaan                  (47 %)         (23 %)        (6 %)   (24 
%) 
 
Suomalainen  185           100             33          5     47                3,0 
henkilökunta                   (54 %)        (17 %)         (3 %)           (26 %) 
 
Ulkomaalainen  185            12              41              34                98                1,8 
henkilökunta                   (6 %)          (22 %)        (19 %)          (53 %) 

 
Taulukossa 6 arvioitiin eri väittämiä ja niiden vaikutusta asioimisen koke-
mukseen lääkintähenkilöstön kanssa. Arviointi tapahtui asteikolla 1-4 si-
ten, että arvo 4 ”vaikutti merkittävästi”, ja laskevasti aina arvoon 1 ”ei vai-
kutusta”. Keskiarvot on ilmaistu viimeisessä sarakkeessa. 
 
Ensimmäisen väittämän ”oma kielitaito” yli puolet (56 %) rauhanturvaa-
jista koki sijoittuvan ”ei vaikutusta”-arvion piiriin. Noin viidesosa (19 %) 
koki, että oma kielitaito vaikutti merkittävästi asioimiseen lääkintähenki-
löstön kanssa. Henkilökunnan kielitaidosta arvioi yli viidesosa (22 %) siten, 
että se vaikutti asioimiseen merkittävästi. Edelleen yli puolet (53 %) kui-
tenkin koki, ettei henkilökunnan kielitaidolla ollut vaikutusta.  
 
Kolmannessa väittämässä ”luottamus henkilökuntaan” noin puolet (47 %) 
koki väittämän vaikuttaneen merkittävästi asioimiseen. Noin yksi neljästä 
(24 %) ilmoitti, ettei asialla ollut vaikutusta. Neljännessä väittämässä ”suo-
malainen henkilökunta” yli puolet (54 %) vastaajista piti väittämää merkit-
tävänä asioimisen kannalta. Yksi neljästä (26 %) oli sitä mieltä, ettei henki-
lökunnan suomalaisuudella ollut vaikutusta asioimiseen. 
 
Viidennen väittämän ”ulkomaalainen henkilökunta” kohdalla vain pieni 
osa (6 %) koki vaikuttaneen merkittävästi. Yli puolet (53 %) vastasi, ettei 
ulkomaalaisella henkilökunnalla ollut vaikutusta asioimiseen. Noin joka vii-
des (19 %) ilmoitti, että ulkomaalainen henkilökunta vaikutti asioimiseen 
vähän. Keskiarvon perusteella ulkomaalaisella henkilökunnalla oli vähiten 
vaikutusta väittämistä, ja suomalaisella henkilökunnalla koettiin olevan 
eniten vaikutusta asioimisen kokemukseen. 
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Kysymyslohkossa esitettiin kysymys, että tiesivätkö rauhanturvaajat, mistä 
he voivat hakea apua, jos kriisinhallintaoperaatiossa olisi ilmennyt ongel-
mia jaksamisessa. Vastaajista yli kolme viidestä (n=113, 61 %) tiesi, mutta 
vajaa kaksi viidestä (n=72, 39 %) ei tiennyt, mistä olisi voinut hakea apua. 
 
Kyselyssä kysyttiin myös avoimella kysymyksellä, että kuka tai mikä oli 
taho, josta olisit saanut apua, jos palveluksen aikana olisi ilmennyt ongel-
mia jaksamisen kanssa. Apua tuottavia kohteita nimettiin 249, joista mer-
kittävimpänä nimettiin diakoni tai pappi (n=74, 30 %). Seuraavaksi eniten 
nimettiin lääkintähenkilöstö (n=32, 13 %), esimies (n=27, 11 %), palvelus-
toverit (n=27, 11 %), lääkäri (n=19, 7 %) ja kuraattori (n=14, 5 %). Noin joka 
kymmenes vastaajista (n=20, 8 %) ei tiennyt, mistä apua olisi voinut hakea. 
1 % vastaajista (n=3) koki, ettei kriisinhallintaoperaatiossa ollut mahdol-
lista saada tukea. 
 
Muita tahoja esitettiin seuraavin luvuin: 
 
- Kaverit (n=9) 
- Vertaiset/Vertaistuki (n=5)  
- Rauhanturvaajaliitto (n=4) 
- Perhe/läheiset (n=3) 
- Julkinen terveydenhuolto (n=3) 
- Kollegat (n=2) 
- Debriefing (n=1) 
- Fincent (n=1) 
- Kriisiryhmä (n=1) 
- Oma organisaatio (n=1) 
- Porin Prikaati (n=1) 
- Puoliso (n=1) 
- Tukihenkilö (n=1) 
- Valtionkonttori (n=1) 
- Viinapullo (n=1). 
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Taulukko 7. Mitkä tekijät auttoivat jaksamaan kriisinhallintaoperaatiossa? 
( %) 
    n =  % 

Perhe    51 5 
Puoliso    43 5 
Harrastukset    42 4 
Ystävät operaatiossa   165 18 
Ystävät kotimaassa   43 5 
Liikunta    95 10 
Riittävä uni    71 8 
Riittävä ravinto   95 10 
Sairastelin vähän/en yhtään  92 10 
Asumisjärjestelyni olivat hyvät  49 5 
Sopeuduin hyvin kohdemaan ilmastoon  85 9 
Hyvä lähijohtaja   36 4 
Riittävä tiedottaminen operaatiossa   35 4 
Ei mitään näistä   3                    <1 

Yht.    905 100 
 
Taulukko 7 esittää tekijöitä, jotka auttoivat rauhanturvaajia jaksamaan 
operaatiossa. Selkeästi suurimmaksi auttavaksi tekijäksi vastaajat nimesi-
vät ystävät operaatiossa (18 %). Seuraavaksi merkittävimpinä pidettiin lii-
kuntaa (10 %), riittävää ravintoa (10 %) sekä vähäistä tai ei lainkaan sairas-
telua (10 %). Perhe (5 %), harrastukset (4 %), puoliso (5 %) ja ystävät koti-
maassa (5 %) auttoivat huomattavasti harvempaa rauhanturvaajaa jaksa-
maan. Vastanneet kokivat keskimäärin noin 5 asiaa, jotka auttoivat jaksa-
maan operaatiossa.  
 
Seuraavat tekijät mainittiin myös auttaviksi tekijöiksi: 
- Mielekäs tehtävä (n=3) 

- Hyvä yhteishenki (n=2) 

- Sopeutumiskyky (n=2) 

- Asiallinen tehtävä, ymmärrys oman tehtävän roolista ja määräaikai-

suudesta (n=1) 

- Hyvät alaiset (n=1) 

- Hyvät suhteet paikallisiin (n=1) 

- Liikunta, uni ja säännöllisen ruokailun tuoma päivärytmi itsellä merki-

tyksellisimmät (n=1) 

- Lääkäri Suomessa (n=1) 

- Olen muutenkin seikkailija/sopeutuja (n=1) 

- Oma asenne (n=1) 

- Oma henkinen ja fyysinen kestävyys, huumori, usko (n=1) 

- Patosin sisälleni (n=1) 

- Rautainen psyyke (n=1)  

- Rentoutuminen (n=1) 

- Riittävä koulutus, oma halu suoriutua hyvin tehtävistä (n=1) 
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- Suomalaisten naisrauhanturvaajien tapaaminen (olin valtaosan ajasta 

prikaatin ainut nainen) (n=1) 

- Verovapaa auto (n=1). 

 
Taulukko 8. Mitkä tekijät uhkasivat kriisinhallintaoperaatiossa jaksamista? 
( %) 
    n =  % 

Yhteydenpito-ongelmat kotimaahan  50 15 
Perheessä tapahtuneet ongelmatilanteet 42 13 
Yksinäisyys/ystävien puute operaatiossa 7 2 
Liikunnan puute   9 3 
Ravinnon puute   5 2 
Unen puute    17 5 
Asumisjärjestelyt olivat huonot  18 5 
Sopeuduin huonosti kohdemaan ilmastoon 2                    <1 
Sairastelin paljon   2                    <1 
Epämiellyttävät tehtävät operaatiossa  12 4 
Vaikeiden asioiden näkeminen operaatiossa 28 9 
Puutteet johdon tai johtajan osaamisessa 50 15 
Tiedottamisen puute operaatiossa  18 5 
Yksityisyyden puute   21 6 
Ei mitään näistä   51 15 

 Yht.     332 100
      

Taulukko 8 tarkastelee tekijöitä, jotka olivat jaksamista uhkaavia tekijöitä 
kriisinhallintaoperaatiossa. 15 % vastaajista ei kokenut mitään kyselyn vas-
tausvaihtoehtojen mukaisista uhista. Merkittävimmiksi uhiksi vastaajat 
nostivat puutteet johdon tai johtajan osaamisessa (15 %), yhteydenpito-
ongelmat kotimaahan (15 %) sekä perheessä tapahtuneet ongelmatilan-
teet (13 %). Kokemukset jakautuivat muuten hyvin tasaisesti. Jos poiste-
taan kaikkien vastanneiden (n=185) luvusta ”ei mitään näistä” -vastauksen 
antaneet, jokainen vastaaja koki keskimäärin 2,5 uhkaavaa tekijää.  
 
Seuraavat tekijät mainittiin myös uhkaaviksi tekijöiksi: 
 
- Ei mitään ongelmia jaksamisen kanssa (n=2) 

- Monikansalliset toimintatavat (n=2) 

- Arvostuksen puute (n=1) 

- Epämiellyttävät henkilöt (n=1) 

- Etäisyys perheeseen (n=1) 

- Joutuminen todelliseen hengenvaaraan (n=1) 

- Varajohtajan jatkuva nälviminen ja dissaaminen, joka alkoi jo Niinisa-

lossa (n=1) 

- Kaverit, joilla mielenterveysongelmia (n=1) 

- Kuka helpottaa johtajan stressiä (n=1) 

- Kuoleman uhka (n=1) 
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- Kyproksella sotatila (n=1) 

- Kypsyminen (n=1) 

- Liian innokkaat kantahenkilökunnan edustajat, jotka yrittivät luoda 

varuskuntaa kriisipesäkkeeseen (n=1) 

- Minut yritettiin raiskata (n=1) 

- Ongelmat tyttöystävän kanssa (n=1) 

- Painostus esimiesten suunnalta (n=1) 

- Pommisuojassa ravaaminen vähän väliä (n=1) 

- Sai tehdä useamman työt (n=1) 

- Simputus (n=1) 

- Vapauden puute (n=1) 

- Varajohtajan jatkuva nälviminen ja dissaaminen, joka alkoi jo Niinisa-

lossa (n=1). 

 
Taulukko 9. Minkälaisia fyysisiä oireita koit ollessasi stressaantunut kriisin-
hallintaoperaatiossa? ( %) 
    n =  % 

Päänsärky    21 7 
Vapina    10 4 
Lihassärky    3 1 
Unettomuus    44 15 
Väsymys    59 21 
Lisääntynyt ravinnon tarve   17 6 
Vähentynyt ravinnon tarve  5 2 
Pahoinvointi    5 2 
Ummetus    4 1 
Ripuli     14 5 
Vatsakivut    10 4 
Sairauden tunne (kuume, heikotus)  4 1 
Ei mitään näistä   88 31 

Yht.     284 100 
 

Taulukko 9 käsittelee fyysisiä oireita, joita rauhanturvaajat kokivat silloin, 
kun he olivat stressaantuneita kriisinhallintaoperaatiossa. Noin joka kol-
mas (31 %) vastasi, ettei kokenut mitään vastausvaihtoehtojen mukaisista 
oireista. Väsymys (21 %) ja unettomuus (15 %) ilmoitettiin yleisimmin fyy-
sisiksi oireiksi, joita rauhanturvaajat kokivat operaatiossa.  
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Muita fyysisiä oireita tuotiin esille seuraavin luvuin: 
 
- Ihottuma ja iho-ongelmat (n=2) 
- Epävarma olo (n=1) 
- Flunssa ja kurkkukipu (n=1) 
- Laihtuminen (n=1) 
- Lihasten väsymys (n=1) 
- Lomilla voimakas alkoholin käyttö (n=1) 
- Kohonnut verenpaine (n=1) 
- Krapula (n=1) 
- Stressi (n=1). 

 

Taulukko 10. Minkälaisia psyykkisiä oireita koit ollessasi stressaantunut 
kriisinhallintaoperaatiossa? ( %) 
    n =  % 

Levottomuus    35 10 
Ärtyneisyys    72 21 
Sulkeutuneisuus   28 8 
Ahdistuneisuus   26 8 
Itkuisuus    5 2 
Masentuneisuus   20 6 
Aggressiivisuus   10 3 
Kiihtyneisyys    17 5 
Hajamielisyys   17 5 
Ahdistavat ja pelottavat ajatukset  12 4 
Säikähtely/säpsähtely   15 4 
Yliaktiivisuus    15 4 
Ei mitään näistä   69 20 

Yht.    341 100 
 

Taulukossa 10 esitellään psyykkisiä oireita, joita rauhanturvaajat kokivat 
ollessaan stressaantuneita operaation aikana. Hieman yli viidesosa (21 %) 
koki ärtyneisyyttä, mutta taas joka viides (20 %) vastannutta ilmoitti, ettei 
kokenut mitään vastausvaihtoehtojen mukaisista oireista. Ärtyneisyyttä 
seuraavat oireet olivat joka kymmenennellä  (10 %) levottomuus, noin joka 
kymmenennellä (8 %) sulkeutuneisuutta ja ahdistuneisuutta sekä 6 % vas-
tanneista masentuneisuutta.  
 
Muita psyykkisiä oireita tuotiin esille seuraavin luvuin: 
 
- Levottomat unet (n=2) 
- Leikinlasku (n=1) 
- PTSD (n=1) 
- Rauhattomuus (n=1) 
- Viha (n=1) 
- Vitutus (n=1). 
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Kyselyssä esitettiin kaksi avointa kysymystä, jossa tiedusteltiin stressiä ai-

heuttaneita asioita sekä stressiä lievittäviä keinoja kriisinhallintaoperaa-

tion aikana. Stressiä aiheuttavia tekijöitä tuotiin ilmi 100 kappaleen myötä. 

Eniten stressiä oli aiheuttanut yleinen turvallisuustilanne sekä erilaiset 

uhka- ja vaaratilanteet (n=24, 24 %). Lukuun on laskettu panttivankitilanne 

(n=1), räjähdykset (n=2), vihollistulen vastaanottaminen (n=3), vihollistu-

leen vastaaminen (n=2), turvallisuustilanne (n=2), vaarallinen toimintaym-

päristö (n=6), vaara- ja uhkatilanteet (n=5), sotatila (n=1) ja suojahälytyk-

set (n=1). 

 

Toiseksi eniten stressiä oli aiheuttanut huoli kotipuolen asioista (n=12, 12 

%). Enemmän kuin joka kymmenes (n=13, 13 %) oli sitä mieltä, ettei ollut 

kokenut lainkaan stressiä aiheuttavia tekijöitä kriisinhallintaoperaation ai-

kana. Kuoleman (n=1) tai miinojen (n=2) peloista kärsi 3 % vastaajaa (n=3). 

Työpaineita ja stressiä aiheuttavia tehtäviä kokivat 8 % vastaajista (n=8). 

 

Erilaisia ihmisten välisiin ja stressiä aiheuttaneisiin suhteisiin vastaajat nos-

tivat esille useita tilanteita. Näitä olivat esimiehen kohdistama kiusaami-

nen (n=4, 4 %), palvelustovereiden kohdistama kiusaaminen (n=1, 1 %), 

seksuaalinen ahdistelu (n=1, 1 %), naisten huono kohtelu (n=1, 1 %), pal-

velustovereiden liiallinen alkoholinkäyttö (n=1, 1 %) ja huonot alaiset 

(n=1). Yhteensä ihmissuhteisiin liittyviä, stressiä aiheuttavia tekijöitä oli 

joka yhdeksännellä (n=9, 9 %). 

 

Muita stressiä aiheuttavia tekijöitä tuotiin esille seuraavin luvuin: 

- Tekemisen puute (n=4) 
- Jatkuva valppaana olo (n=3) 
- Epävarmuus (n=2) 
- Kiire (n=2) 
- Kuumuuden huono sietäminen (n=2) 
- Loukkaantumiset (n=2) 
- Palvelustoverin kuolema (n=2) 
- Turhautuminen älyttömistä tehtävistä ja byrokratiasta (n=2) 
- Avuttomuus, kun ei voinut/saanut auttaa (n=1) 
- Humanitäärisen avun puutteellisuus (n=1) 
- Huoli omasta käytöksestä viimeisinä palveluksen viikkoina, jotta voisi 

päästä uudestaan kriisinhallintaoperaatioon (n=1) 
- Jatkuva harjoittelu liian yksinkertaisissa asioissa (n=1) 
- Sairastumisen vaara huonon hygienian takia (n=1) 
- Saunan puuttuminen kriisinhallintaoperaatiossa (n=1) 
- Tavoitteiden puute (n=1) 
- Suojahälytykset (n=1) 
- Suomessa olevien ymmärtämättömyys rauhanturvaamista kohtaan 

(n=1) 
- Vastuu alaisista (n=1). 
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Stressiä lievittäviä keinoja tuotiin esille avoimessa kysymyksessä 346 kap-

paleen verran. Noin viidesosa (n=68, 19 %) koki sekä palvelustovereiden 

kanssa keskustelemisen ja ajanvieton että liikunnan (n=67, 19 %) stressiä 

lievittävänä keinona. Alkoholia käytti noin joka kymmenes (n=34, 9 %) 

stressin lievittämiseen. Muita harrastuksia kuin liikuntaa toteutti noin 8 % 

vastaajista stressiä lievittääkseen. 5 % vastaajista (n=19) piti palveluslomia 

lievittävänä tekijänä. Levon mainitsi 4 % vastaajista (n=15). Lisäksi 4 % vas-

taajista (n=14) ei joko kokenut stressiä, tai ei lievittänyt sitä mitenkään.  

 

Muita stressiä lievittäviä tekijöitä esitettiin seuraavin luvuin: 

- Vertaistuki (n=9) 
- Tehtäviin keskittyminen (n=7) 
- Yhteydenpito omaisiin/läheisiin (soittaminen, kirjeiden kirjoittaminen 

(n=7) 
- Oma rauha (n=6) 
- Hiljentyminen/rauhoittuminen (n=3) 
- Nuuskan tai tupakkatuotteiden käyttö (n=3) 
- Sotilaspastorin kanssa keskusteleminen (n=3) 
- Energiajuomat (n=2) 
- Huumori (n=2) 
- Hyvä ruoka (n=2) 
- Paikallisten kanssa vapaa-ajan vietto (n=2) 
- Päiväkirjan pitäminen (n=2) 
- Alueen kiertäminen ”turistina” (n=1) 
- Lääkintähenkilöstön kanssa keskusteleminen (n=1). 
 
Traumaattisia kokemuksia ilmoitti kokeneensa yli puolet (n=96, 53 %) koh-
deryhmästä. Jatkokysymyksenä esitettiin, saiko rauhanturvaaja apua trau-
maattisen kokemuksen käsittelemiseen kriisinhallintaoperaatiossa. Vajaa 
kaksi kolmasosaa (n=59, 61 %) ilmoitti, että ei kokenut saavansa apua krii-
sinhallintaoperaatiossa. Lähes kaksi viidestä vastaajista (n=37, 39 %) koki 
saaneensa apua kriisinhallintaoperaatiossa. 

 
Taulukko 11. Millaista apua sait traumaattisen kokemuksen käsittelemi-
seen kriisinhallintaoperaatiossa? ( %) 
    n =  % 

Juttelin palvelustovereiden kanssa   43 72 
Juttelin papin kanssa   9 15 
Juttelin lääkintähenkilöstön kanssa  7 12  
Juttelin sosiaalikuraattorin kanssa  1 1 

 Yht.     60 100 
 
Taulukossa 11 esitetään tulokset traumaattisten kokemusten käsittelyyn 
tarvitun avun saamisesta. Yli 70 % vastanneista ilmoitti jutelleensa asiasta 
palvelustovereiden kanssa. 15 % vastaajista oli jutellut lääkintähenkilöstön 
kanssa, ja vastaavasti 12 % oli jutellut papin kanssa. Vain yksi vastaaja oli 
jutellut sosiaalikuraattorin kanssa traumaattisesta kokemuksesta. 
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Saman kysymyksen avoimen tekstikentän vastauksissa kaksi vastaajista ku-
vasi debriefing -menetelmän saaduksi avuksi. Porin Prikaati (2015) mainit-
see defusing- ja debriefing -mentelmien olevan käytössä kriisinhallintaope-
raatioissa vakavien tilanteiden käsittelemisen tueksi. Merkille pantavaa 
on, että vain kaksi vastaajista toi debriefing -menetelmän esille, eikä use-
ampi. Yksi vastaaja kertoi jutelleensa ainoastaan yhden majoituskaverinsa 
kanssa. Yksi vastaaja kuvasi, että apua sai vasta palveluksen jälkeen. Yksi 
vastaaja puolestaan kertoi, että hänet lähetettiin Suomeen sotilassairaa-
laan.  
 
Taulukko 12. Traumaattisten kokemusten jakautuminen ikäryhmittäin. 

a) Alle 25-vuotias 1 0,54  % 

ei 1 0,54  % 

b) 26-30-vuotias 10 5,41  % 

ei 5 2,70  % 

kyllä 5 2,70  % 

c) 31-35-vuotias 2 1,08  % 

ei 2 1,08  % 

d) 36-40-vuotias 18 9,73  % 

ei 9 4,86  % 

kyllä 9 4,86  % 

e) 41-45-vuotias 30 16,22  % 

ei 15 8,11  % 

kyllä 15 8,11  % 

f) 46-50-vuotias 36 19,46  % 

ei 15 8,11  % 

kyllä 21 11,35  % 

g) 51-55-vuotias 38 20,54  % 

ei 19 10,27  % 

kyllä 19 10,27  % 

h) Yli 56-vuotias 50 27,03  % 

ei 23 12,43  % 

kyllä 27 14,59  % 

Kaikki yhteensä 185 100,00  % 

 
Traumaattisten kokemusten jakautumista ikäryhmittäin voidaan havaita, 
että kokemukset jakautuvat melko tasaisesti, ja jakautuminen on lähes 
täysin riippumatonta ikäryhmästä. 46-50-vuotiaiden sekä yli 56-vuotiaiden 
keskuudessa oli hieman enemmän niitä, jotka olivat kokeneet traumaatti-
sia kokemuksia.  
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Taulukko 13. Traumaattisten kokemusten avun saamisen jakautuminen 
ikäryhmittäin. 

a) Alle 25-vuotias  0,00  % 

(tyhjä)  0,00  % 

b) 26-30-vuotias 5 4,55  % 

ei 2 1,82  % 

kyllä 3 2,73  % 

c) 31-35-vuotias  0,00  % 

(tyhjä)  0,00  % 

d) 36-40-vuotias 10 9,09  % 

ei 7 6,36  % 

kyllä 3 2,73  % 

e) 41-45-vuotias 18 16,36  % 

ei 9 8,18  % 

kyllä 9 8,18  % 

f) 46-50-vuotias 22 20,00  % 

ei 14 12,73  % 

kyllä 8 7,27  % 

g) 51-55-vuotias 25 22,73  % 

ei 16 14,55  % 

kyllä 9 8,18  % 

h) Yli 56-vuotias 30 27,27  % 

ei 23 20,91  % 

kyllä 7 6,36  % 

Kaikki yhteensä 110 100,00  % 

 
Enemmistö lähes jokaisesta ikäryhmästä oli kokenut, ettei ollut saanut 
apua traumaattisen kokemuksen käsittelemiseen. Vain 41-45-vuotiaissa 
olivat vastaukset jakautuneet tasan. 36-40-vuotiaissa lähes kolme neljästä 
(70 %) sekä yli 56-vuotiaissa yli kolme neljästä (76 %) oli kokenut, ettei ollut 
saanut apua traumaattisten kokemusten käsittelemiseen. 
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Taulukko 14. Traumaattisista kokemuksista keskusteleminen ikäryhmit-
täin. 

Riviotsikot 

a) Juttelin 
sosiaaliku-
raattorin 
kanssa 

b) Juttelin 
papin kanssa 

c) Juttelin 
lääkintä-
henkilös-
tön kanssa 

d) Juttelin 
palvelusto-
vereiden 
kanssa 

a) Alle 25-vuotias     

b) 26-30-vuotias    3 

c) 31-35-vuotias     

d) 36-40-vuotias    3 

e) 41-45-vuotias  1 3 7 

f) 46-50-vuotias  3 2 8 

g) 51-55-vuotias 1 4 2 8 

h) Yli 56-vuotias  1  14 

Kaikki yhteensä 1 9 7 43 

 
Palvelustovereiden kanssa oli jutellut vastaajia kaikista niistä ikäryhmistä, 
joissa oli koettu traumaattisia kokemuksia. Yli 56-vuotiaista vain yksi oli ju-
tellut jonkun muun vastausvaihtoehdon mukaisen tahon kanssa, kuin pal-
velustovereiden. Muissa ikäluokissa avun piiriin hakeutuminen on tapah-
tunut usean eri tahon kautta. 
 
Taulukko 15. Traumaattisten kokemusten jakautuminen sotilasarvoittain. 

a) Miehistö 26 14,05  % 

ei 16 8,65  % 

kyllä 10 5,41  % 

b) Aliupseeri 121 65,41  % 

ei 57 30,81  % 

kyllä 64 34,59  % 

c) Upseeri 32 17,30  % 

ei 13 7,03  % 

kyllä 19 10,27  % 

d) Minulla ei ole sotilasarvoa tai muu arvo 6 3,24  % 

ei 3 1,62  % 

kyllä 3 1,62  % 

Kaikki yhteensä 185 100,00  % 

 
Miehistöön ja upseeristoon kuuluvien keskuudessa oli koettu hieman vä-
hemmän traumaattisia kokemuksia, kun taas aliupseerien (65 %) oli koettu 
selvästi eniten. Ilman sotilasarvoa tai muussa arvossa palvelleet olivat ja-
kautuneet tasan. 
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Taulukko 16. Traumaattisten kokemusten avun saamisen jakautuminen 
sotilasarvoittain. 

a) Miehistö 12 10,91  % 

ei 9 8,18  % 

kyllä 3 2,73  % 

b) Aliupseeri 75 68,18  % 

ei 44 40,00  % 

kyllä 31 28,18  % 

c) Upseeri 20 18,18  % 

ei 17 15,45  % 

kyllä 3 2,73  % 

d) Minulla ei ole sotilasarvoa tai muu arvo 3 2,73  % 

ei 1 0,91  % 

kyllä 2 1,82  % 

Kaikki yhteensä 110 100,00  % 

 
Sotilasarvoittain traumaattisiin kokemuksiin saatiin hyvin vaihtelevasti 
apua. Miehistöstä vain neljäsosa (25 %) ilmoitti saaneensa apua. Aliupsee-
reissa tilanne on tasaisempi, sillä useampi kuin kaksi viidestä (41 %) koki 
saaneensa apua. Upseereissa eri on kaikista selkein; vain 15 % koki saa-
neensa apua traumaattisten kokemusten käsittelemiseen. 
 
Taulukko 17. Traumaattisista kokemuksista keskusteleminen sotilasarvoit-
tain. 

Riviotsikot 

a) Juttelin 
sosiaaliku-
raattorin 
kanssa 

b) Juttelin 
papin 
kanssa 

c) Juttelin 
lääkintähen-
kilöstön 
kanssa 

d) Juttelin pal-
velustovereiden 
kanssa 

a) Miehistö  1 1 5 

b) Aliupseeri 1 8 6 30 

c) Upseeri    7 
d) Minulla ei ole 
sotilasarvoa tai 
muu arvo    1 

Kaikki yhteensä 1 9 7 43 

 
Keskusteluapua arvioitaessa sotilasarvoittain voidaan huomata, että mie-
histö sekä aliupseerit hakivat myös ammattiapua, mutta upseereista ku-
kaan ei hakenut vastausvaihtoehtojen mukaista ammattiapua. Upseerit 
keskustelivat vastausvaihtoehtojen mukaan vain palvelustovereiden 
kanssa. Upseerit eivät olleet myöskään vastanneet lainkaan tarjottuun 
tekstikenttään, jossa olisi voinut kuvata muita tapoja saada apua. 
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Taulukko 18. Traumaattiset kokemukset arvioituna ikäryhmittäin ja kriisin-
hallintaoperaatioiden alueiden mukaan 1/2. 

Riviotsikot Afganistan  Golan  Irak  Kosovo  Libanon  

n = 31 35 11 61 82 

ei 32,26  % 
40,00  

% 45,45  % 49,18  % 43,90  % 

a) Alle 25-vuotias 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 1,22  % 

b) 26-30-vuotias 0,00  % 
0,00  

% 9,09  % 1,64  % 4,88  % 

c) 31-35-vuotias 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 3,28  % 1,22  % 

d) 36-40-vuotias 12,90  % 
0,00  

% 9,09  % 4,92  % 1,22  % 

e) 41-45-vuotias 6,45  % 
0,00  

% 9,09  % 9,84  % 3,66  % 

f) 46-50-vuotias 6,45  % 
0,00  

% 9,09  % 13,11  % 3,66  % 

g) 51-55-vuotias 3,23  % 
14,29  

% 9,09  % 14,75  % 13,41  % 

h) Yli 56-vuotias 3,23  % 
25,71  

% 0,00  % 1,64  % 14,63  % 

kyllä 67,74  % 
60,00  

% 54,55  % 50,82  % 56,10  % 

b) 26-30-vuotias 6,45  % 
0,00  

% 9,09  % 0,00  % 3,66  % 

d) 36-40-vuotias 22,58  % 
0,00  

% 27,27  % 9,84  % 1,22  % 

e) 41-45-vuotias 9,68  % 
0,00  

% 0,00  % 14,75  % 6,10  % 

f) 46-50-vuotias 9,68  % 
0,00  

% 0,00  % 9,84  % 15,85  % 

g) 51-55-vuotias 6,45  % 
17,14  

% 9,09  % 6,56  % 15,85  % 

h) Yli 56-vuotias 12,90  % 
42,86  

% 9,09  % 9,84  % 13,41  % 

Kaikki yhteensä 
n = 220 100,00  % 

100,00  
% 

100,00  
% 100,00  % 

100,00  
% 

 
Traumaattisten kokemusten kokeneista, ikäryhmien valossa arvioiden Af-
ganistanissa palvelleista enemmistö (68 %) oli kokenut traumaattisia koke-
muksia. Eniten Afganistanissa traumaattisia kokemuksia olivat kokeneet 
36-40-vuotiaat (22 %). Golanissa myös enemmistö (60 %) oli kokenut trau-
maattisia kokemuksia, ja yli 56-vuotiaissa melkein kaksinkertainen määrä 
oli kokenut traumaattisia kokemuksia verrattuna ei-vastanneisiin. Irakissa 
palvelleiden kesken kokemukset olivat jakautuneet tasaisemmin, paitsi 36-
40-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa kyllä-vastanneita oli ollut kolminkertai-
nen määrä ei-vastanneisiin.  
 
Kosovossa palvelleilla oli vaihtelevuutta ikäryhmittäin. 36-40-vuotiaissa, 
41-45-vuotiaissa sekä yli 56-vuotiaissa oli enemmän traumaattisia 
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kokemuksia kokeneita vastaajia. Sen sijaan 46-50-vuotiaissa sekä 51-55-
vuotiaissa luvut olivat päinvastoin; traumaattisia kokemuksia oli koettu vä-
hemmän. Libanonissa luvut olivat hyvin tasaisia yhtä ikäryhmää lukuun ot-
tamatta, joka oli 46-50-vuotiaiden ikäryhmä. Tässä ikäryhmässä yli neljä 
viidestä (81 %) oli kokenut traumaattisia kokemuksia. Libanon oli myös ai-
noa kohde, jossa palvelleita oli kaikista ikäryhmistä. 

 

Taulukko 19. Traumaattiset kokemukset arvioituna ikäryhmittäin ja kriisin-
hallintaoperaatioiden alueiden mukaan 2/2.  

Riviotsikot 
f) Lähi-
itä  Mali  Somalia  Tsad  

Välimeren 
alue  

n = 10 2 1 6 3 

ei 40,00  % 
0,00  

% 
100,00  

% 33,33  % 66,67  % 

d) 36-40-vuotias 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 16,67  % 0,00  % 

e) 41-45-vuotias 10,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

f) 46-50-vuotias 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 16,67  % 0,00  % 

g) 51-55-vuotias 10,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

h) Yli 56-vuotias 20,00  % 
0,00  

% 
100,00  

% 0,00  % 66,67  % 

kyllä 60,00  % 
100,00  

% 0,00  % 66,67  % 33,33  % 

b) 26-30-vuotias 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 16,67  % 0,00  % 

d) 36-40-vuotias 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 33,33  % 0,00  % 

e) 41-45-vuotias 20,00  % 
50,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

f) 46-50-vuotias 20,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

h) Yli 56-vuotias 20,00  % 
50,00  

% 0,00  % 16,67  % 33,33  % 

Kaikki yhteensä 
n = 22 

100,00  
% 

100,00  
% 

100,00  
% 100,00  % 100,00  % 

 
Muualla Lähi-idässä palvelleita oli vain muutama, eikä näissä luvuissa ollut 
juurikaan merkittävää hajontaa. Malissa molemmat palvelleet rauhantur-
vaajat olivat kokeneet traumaattisia kokemuksia. Somaliassa palveli vain 
yksi, ja hänellä oli traumaattisia kokemuksia. Tsadissa palvelleilla näyttäisi 
kaikista muista ikäryhmistä olleen traumaattisen kokemuksen kokeneita, 
paitsi 46-50-vuotiaissa. Välimeren alueella oli palvellut pelkästään yli 56-
vuotiaita, ja heistä yksi kolmesta oli kokenut traumaattisia kokemuksia. 
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 Taulukko 20. Traumaattiset kokemukset arvioituna sotilasarvoittain ja 

 kriisinhallintaoperaatioiden alueiden mukaan. 

Riviotsikot Afganistan  Golan  Irak  Kosovo  Libanon  

n = 220 31 35 11 61 82 

ei 32,26  % 40,00  % 45,45  % 49,18  % 43,90  % 

a) Miehistö 0,00  % 5,71  % 0,00  % 8,20  % 8,54  % 

b) Aliupseeri 19,35  % 20,00  % 45,45  % 32,79  % 32,93  % 

c) Upseeri 12,90  % 11,43  % 0,00  % 8,20  % 2,44  % 
d) Minulla ei 

ole sotilasarvoa 
tai muu arvo 0,00  % 2,86  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

kyllä 67,74  % 60,00  % 54,55  % 50,82  % 56,10  % 

a) Miehistö 6,45  % 0,00  % 9,09  % 8,20  % 6,10  % 

b) Aliupseeri 29,03  % 45,71  % 27,27  % 32,79  % 39,02  % 

c) Upseeri 32,26  % 14,29  % 18,18  % 9,84  % 8,54  % 
d) Minulla ei 

ole sotilasarvoa 
tai muu arvo 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 2,44  % 

Kaikki yhteensä 
n = 242 100,00  % 100,00  % 

100,00  
% 100,00  % 

100,00  
% 

 

Riviotsikot Lähi-itä  Mali  Somalia   Tsad  
Välime-
ren alue  

n = 22 10 2 1 6 3 

ei 40,00  % 0,00  % 100,00  % 33,33  % 66,67  % 

a) Miehistö 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 33,33  % 

b) Aliupseeri 10,00  % 0,00  % 0,00  % 16,67  % 0,00  % 

c) Upseeri 30,00  % 0,00  % 100,00  % 16,67  % 33,33  % 
d) Minulla ei 

ole sotilasarvoa 
tai muu arvo 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

kyllä 60,00  % 100,00  % 0,00  % 66,67  % 33,33  % 

a) Miehistö 0,00  % 0,00  % 0,00  % 16,67  % 0,00  % 

b) Aliupseeri 0,00  % 50,00  % 0,00  % 0,00  % 33,33  % 

c) Upseeri 60,00  % 50,00  % 0,00  % 50,00  % 0,00  % 
d) Minulla ei 

ole sotilasarvoa 
tai muu arvo 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

Kaikki yhteensä 
n = 242 100,00  % 100,00  % 100,00  % 100,00  % 

100,00  
% 

 
Afganistanissa upseerit olivat kokeneet traumaattisia kokemuksia eniten 
(32 %). Golanissa aliupseerit olivat puolestaan kokeneet eniten traumaat-
tisia kokemuksia (46 %). Irakissa luvut ovatkin mielenkiintoisia; miehistö ja 
upseerit eivät olleet antaneet yhtään ei-vastausta, mutta sen sijaan aliup-
seeristosta melkein puolet (45 %) oli vastannut ei. Traumaattisia kokemuk-
sia kokeneissa aliupseereita oli selvästi eniten (27 %), mutta miehistössä ja 
upseeristossa kaikki vastanneet olivat kokeneet traumaattisia kokemuksia. 
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Kosovossa kyllä- ja ei-vastausten luvut ovat hyvin tasaisesti jakautuneet 
kaikkien sotilasarvojen kesken. Aliupseereja oli molemmissa vastauksissa 
edustettuna kolmasosan (33 %) verran. Libanonissa miehistö oli kokenut 
hieman vähemmän traumaattisia kokemuksia, aliupseeristo hieman 
enemmän, mutta upseeristo oli kokenut traumaattisia kokemuksia yli kol-
minkertaisesti. Muualla Lähi-idässä miehistössä ei ollut palvellut kukaan ja 
aliupseereissakin vain yksi, joka ei ollut kokenut traumaattisia kokemuksia. 
Upseereissa sen sijaan oli kokenut traumaattisia kokemuksia tuplaten ei-
vastanneisiin verrattuna.  
 
Malissa palvelleet ja traumaattisia kokemuksia kokeneet olivat arvoiltaan 
aliupseeri ja upseeri. Somaliassa palvellut ja ei traumaattisia kokemuksia 
kokenut oli upseeri. Tsadissa miehistöstä kaikki palvelleet (16 %) olivat ko-
keneet traumaattisia kokemuksia, aliupseereista ei kukaan (16 %) ja upsee-
reissa vaihtelevasti siten, että enemmistö oli kokenut traumaattisia koke-
muksia. Välimeren alueella oli palvellut kustakin sotilasarvon mukaisesta 
ryhmästä yksi, ja kokemukset olivat jakautuneet seuraavasti; miehistö ja 
upseeristo ei ollut kokenut traumaattisia kokemuksia, mutta aliupseerina 
palvellut oli.  
 
Taulukko 21. Traumaattisten kokemusten avun saamisen arviointi ikäryh-
män, sotilasarvon ja kriisinhallintaoperaation perusteella 1/6. 

Riviotsikot 
Afgani-
stan Golan Irak Kosovo Libanon 

n = 54 10 5 5 13 21 

kyllä 32,26  % 14,29  % 45,45  % 21,31  % 25,61  % 

a) Miehistö 6,45  % 0,00  % 9,09  % 3,28  % 1,22  % 

b) 26-30-vuotias 3,23  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

d) 36-40-vuotias 3,23  % 0,00  % 9,09  % 1,64  % 0,00  % 

f) 46-50-vuotias 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,64  % 1,22  % 

b) Aliupseeri 16,13  % 14,29  % 27,27  % 16,39  % 21,95  % 

b) 26-30-vuotias 0,00  % 0,00  % 9,09  % 0,00  % 2,44  % 

d) 36-40-vuotias 3,23  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

e) 41-45-vuotias 6,45  % 0,00  % 9,09  % 8,20  % 4,88  % 

f) 46-50-vuotias 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,64  % 4,88  % 

g) 51-55-vuotias 6,45  % 2,86  % 9,09  % 4,92  % 4,88  % 

h) Yli 56-vuotias 0,00  % 11,43  % 0,00  % 1,64  % 4,88  % 

c) Upseeri 9,68  % 0,00  % 9,09  % 1,64  % 1,22  % 

d) 36-40-vuotias 3,23  % 0,00  % 9,09  % 0,00  % 0,00  % 

e) 41-45-vuotias 3,23  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,22  % 

f) 46-50-vuotias 3,23  % 0,00  % 0,00  % 1,64  % 0,00  % 
d) Minulla ei ole 

sotilasarvoa 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,22  % 

g) 51-55-vuotias 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,22  % 

 
Afganistanissa palvelleista noin kolmasosa (32 %) koki saaneensa apua 
traumaattisten kokemusten käsittelemiseen. Golanissa apua koki saa-
neensa 14 % vastaajista. Irakissa lähes puolet (45 %) vastaajista sai apua 
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traumaattisten asioiden käsittelemisessä. Huomattavaa on, että aliupsee-
rit olivat suurin apua saanut ryhmä. Kosovossa ja Libanonissa saivat apua 
joka viides (21 %) ja joka neljäs (25 %). Libanonissa merkittävä ryhmä oli 
aliupseeristo, sillä heistä 22 % sai apua.  
 
Taulukko 22. Traumaattisten kokemusten avun saamisen arviointi ikäryh-
män, sotilasarvon ja kriisinhallintaoperaation perusteella 2/6. 

Riviotsikot 
Afgani-
stan Golan Irak Kosovo Libanon 

n = 89 14 19 3 23 30 

ei 
45,16  

% 54,29  % 27,27  % 37,70  % 36,59  % 

a) Miehistö 0,00  % 0,00  % 0,00  % 4,92  % 6,10  % 

d) 36-40-vuotias 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,64  % 0,00  % 

e) 41-45-vuotias 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,22  % 

f) 46-50-vuotias 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,64  % 1,22  % 

g) 51-55-vuotias 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 2,44  % 

h) Yli 56-vuotias 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,64  % 1,22  % 

b) Aliupseeri 
22,58  

% 37,14  % 18,18  % 24,59  % 21,95  % 

d) 36-40-vuotias 9,68  % 0,00  % 9,09  % 4,92  % 1,22  % 

e) 41-45-vuotias 0,00  % 0,00  % 0,00  % 6,56  % 0,00  % 

f) 46-50-vuotias 6,45  % 0,00  % 0,00  % 4,92  % 7,32  % 

g) 51-55-vuotias 3,23  % 17,14  % 9,09  % 4,92  % 10,98  % 

h) Yli 56-vuotias 3,23  % 20,00  % 0,00  % 3,28  % 2,44  % 

c) Upseeri 
22,58  

% 17,14  % 9,09  % 8,20  % 7,32  % 

b) 26-30-vuotias 3,23  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,22  % 

d) 36-40-vuotias 6,45  % 0,00  % 0,00  % 1,64  % 0,00  % 

e) 41-45-vuotias 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,64  % 0,00  % 

f) 46-50-vuotias 3,23  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

h) Yli 56-vuotias 9,68  % 17,14  % 9,09  % 4,92  % 6,10  % 
d) Minulla ei ole 

sotilasarvoa 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,22  % 

f) 46-50-vuotias 0,00  % 0,00  % 0,00  % 0,00  % 1,22  % 

 
Afganistanissa palvelleista lähes puolet (45 %) ei kokenut saavansa apua 
kriisinhallintaoperaatiossa traumaattisen kokemuksen käsittelemiseen. 
Luvut olivat jakautuneet täysin tasan aliupseerien ja upseerien kesken. 
Miehistöstä yksikään ei ilmoittanut, ettei olisi saanut apua kriisinhallinta-
operaatiossa. 
 
Golanissa vielä useampi (54 %) jäi ilman apua kriisinhallintaoperaatiossa. 
Näistä yli kolmasosa (37 %) oli aliupseereja. Noin joka viides Golanissa pal-
vellut ja avutta jäänyt vastaaja oli yli 56-vuotias ja upseeri. Miehistössä ei 
esiintynyt apua vaille jääneitä vastaajia. Irakissa hieman yli neljäsosa (27 
%) ei saanut apua. Näistä kaksi kolmasosaa (18 %) oli aliupseereja ja kol-
masosa (9 %) upseereja. Miehistössä ei yhtään jäänyt ilman apua.  
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Kosovossa reilu kolmasosa (37 %) koki jääneensä ilman apua. Heistä nel-
jäsosa (25 %) oli aliupseereja. Libanonissa apua ei kokenut saaneensa yli 
kolmasosa (37 %) vastanneista. Jälleen suurin ryhmä oli aliupseerit (22 %). 
Tästä luvusta puolet (11 %) kosketti ainoastaan 51-55-vuotiaiden ikäryh-
mää. Libanonissa yksi ilman sotilasarvoa tai muun arvon omannut vastaaja 
koki, ettei ollut saanut apua traumaattisen kokemuksen käsittelemiseen. 
 
Taulukko 23. Traumaattisten kokemusten avun saamisen arviointi ikäryh-
män, sotilasarvon ja kriisinhallintaoperaation perusteella 3/6. Tyhjäksi jät-
täneet. 

n = 77 7 11 3 25 31 

(tyhjä) 
22,58  

% 31,43  % 27,27  % 40,98  % 37,80  % 

 
Taulukko 23 osoittaa ne henkilöt, jotka jättivät kysymyksen tyhjäksi. Kyse-
lyssä ohjeistettiin olemaan vastaamatta jättäminen tähän kysymykseen, 
mikäli ei kokenut traumaattisia kokemuksia kriisinhallintaoperaation ai-
kana. 
 
Taulukko 24. Traumaattisten kokemusten avun saamisen arviointi ikäryh-
män, sotilasarvon ja kriisinhallintaoperaation perusteella 4/6. 

Riviotsikot Lähi-itä Mali Somalia Tsad 
Välimeren 
alue 

n = 6 2 1 0 2 1 

kyllä 20,00  % 
50,00  

% 0,00  % 33,33  % 33,33  % 

a) Miehistö 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 16,67  % 0,00  % 

b) 26-30-vuotias 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 16,67  % 0,00  % 

b) Aliupseeri 0,00  % 
50,00  

% 0,00  % 0,00  % 33,33  % 

e) 41-45-vuotias 0,00  % 
50,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

h) Yli 56-vuotias 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 33,33  % 

c) Upseeri 20,00  % 
0,00  

% 0,00  % 16,67  % 0,00  % 

d) 36-40-vuotias 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 16,67  % 0,00  % 

e) 41-45-vuotias 10,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

f) 46-50-vuotias 10,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 
d) Minulla ei ole 

sotilasarvoa 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

 
Taulukossa 24 esitellään pienemmät vastausvaihtoehtojen mukaiset krii-
sinhallintaoperaatiot ja niiden arvioimista traumaattisten kokemusten 
avun saamisella. Apua koki saaneensa Lähi-idän muilla alueilla viidesosa 
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(20 %) vastaajista. Apua saaneet olivat upseereja. Malissa apua sai yksi ali-
upseeri. Somaliassa apua ei kokenut saaneensa kukaan. Tsadissa palvel-
leista yksi miehistön jäsen ja yksi upseeri koki saaneensa apua. Välimeren 
alueella yksi aliupseeri koki saaneensa apua.  
 
Taulukko 25. Traumaattisten kokemusten avun saamisen arviointi ikäryh-
män, sotilasarvon ja kriisinhallintaoperaation perusteella 5/6. 

Riviotsikot Lähi-itä Mali Somalia Tsad 
Välimeren 
alue 

n = 5 1 0 2 0 

ei 50,00  % 
50,00  

% 0,00  % 33,33  % 0,00  % 

a) Miehistö 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

b) 26-30-vuotias 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

b) Aliupseeri 10,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

g) 51-55-vuotias 10,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

c) Upseeri 40,00  % 
50,00  

% 0,00  % 33,33  % 0,00  % 

d) 36-40-vuotias 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 16,67  % 0,00  % 

e) 41-45-vuotias 10,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

f) 46-50-vuotias 10,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

h) Yli 56-vuotias 20,00  % 
50,00  

% 0,00  % 16,67  % 0,00  % 
d) Minulla ei ole 

sotilasarvoa 0,00  % 
0,00  

% 0,00  % 0,00  % 0,00  % 

 
Taulukossa 25 esitellään avun saamista siten, etteivät taulukon henkilöt 
ole saaneet apua. Lähi-idässä puolet (50 %) vastanneista oli kokenut, ettei 
ollut saanut apua. Heistä aliupseereja oli yksi ja loput neljä upseeristossa. 
Malissa palvellut upseeri ei ollut kokenut saaneensa traumaattiseen koke-
mukseensa apua. Somaliassa ei palvelleita. Tsadissa molemmat vastaajat 
olivat upseereja, eivätkä he kokeneet saavansa apua. Välimerellä yksikään 
traumaattisia kokemuksia kokenut ei jäänyt avutta. 
 
Taulukko 26. Traumaattisten kokemusten avun saamisen arviointi ikäryh-
män, sotilasarvon ja kriisinhallintaoperaation perusteella 6/6. Tyhjäksi jät-
täneet. 

n = 8 3 0 1 1 2 

(tyhjä) 30,00  % 
0,00  

% 
100,00  

% 33,33  % 66,67  % 
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10.1 Tulosten luotettavuus 

Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa merkittävästi se, ettei tulosten analy-
soinnissa ollut käytössä tilastointiohjelmaa. Tulokset on laskettu käsin sekä 
Excelin tuottamalla ristiintaulukoinnilla ja tulosten esittämisellä. Inhimilli-
sen laskuvirheen mahdollisuus on otettu huomioon tuottamalla useita tar-
kistuslaskuja, ja virheiden esiintyvyyttä on pyritty täten minimoimaan.  
 
Tilastointiohjelman puuttuessa suorien jakaumien ja ristiintaulukoinnin li-
säksi ei saatu tuotettua tarkempaa analyysia, ja esimerkiksi korrelaatio- ja 
regressioanalyysi olisi tarpeen tulosten paremman luotettavuuden kan-
nalta (Kananen, 2015, s. 314). Edellisessä kappaleessa mainittujen syiden 
takia tuloksia ei ole lähdetty tulkitsemaan kovin pitkälle, sillä raakadata kai-
paisi tilastointiohjelman läpiajoa. Vasta tällöin tulkintaa voidaan pitää luo-
tettavana. 
 
Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa myös, ettei kyselyssä osattu huomi-
oida laadintavaiheessa kriisinhallintaoperaation määrää sekä niiden eri 
luonteita. Näin ollen esimerkiksi kaikki lääkintähenkilöstöön liittyvät kysy-
mykset olisivat kaivanneet parempaa tarkastelua juurikin kriisinhallinta-
operaatioiden määrän valossa. Lääkintähenkilöstöön liittyvät kysymykset 
eivät erottele eri kriisinhallintaoperaatioita, vaan niputtavat kaikki koke-
mukset yhteen, vaikka kokemukset ovat voineet olla hyvin toisistaan poik-
keavia. Kyselystä puuttuu lisäksi sukupuolia erotteleva kysymys kokonaan. 
Tämä kysymys olisi tuonut aineistoon lisää informaatiota.  
 
Lisäksi kysymys 12 ”mitkä asiat vaikuttivat kokemukseesi asioida lääkintä-
henkilöstön kanssa” ei täsmentänyt, haettiinko vastausvaihtoehtoja nega-
tiivisessa vai positiivisessa valossa. Kyseinen kysymys tuottaa toisin sanoen 
epäselvän vastauksen, jota on käytännössä mahdotonta lähteä pidem-
mälle tulkitsemaan. 

11 POHDINTA 

Opinnäytetyön tutkimustehtävänä oli selvittää, millaista on rauhanturvaa-
jien kokema psykososiaalinen tuki kriisinhallintaoperaatiossa. Tutkimus-
tehtävästä oli johdettu myös tutkimuskysymys, joka kysyi, millaisia jaksa-
mista suojaavia ja uhkaavia aiheuttavia tekijöitä rauhanturvaajat kokivat 
kriisinhallintaoperaation aikana. Näihin aiheisiin haettiin tutkimuksella 
vastausta. 
 
Kyselyn tulosten valossa rauhanturvaajat olivat tienneet suurimmaksi 
osaksi (61 %), mistä he olisivat voineet hakea apua, mikäli kriisinhallinta-
operaatiossa olisi ilmennyt jaksamisen kanssa ongelmia. Noin kaksi vii-
destä (39 %) oli ilmoittanut, ettei heillä ollut tietoa, mistä apua olisi voinut 
hakea. Tarkentavassa kysymyksessä, eli kuka tai mikä olisi voinut olla taho, 
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josta olisi saanut apua kriisinhallintaoperaatiossa jaksamiseen, vastasi kui-
tenkin vain 8 %, ettei tiedä. Loppujen lopuksi näyttäisi siltä, että tarkenta-
van kysymyksen myötä entistä suurempi osa on osannut vastata, mistä he 
olisivat voineet hakea apua sitä tarvitessaan. 
 
Tarkastellessa tahoja, joita rauhanturvaajat nimesivät, noin kolmannes (30 
%) vastaajista nosti esille diakonin tai papin tahona, joka olisi voinut auttaa. 
Lääkintähenkilöstö (13 %), esimies (11 %), palvelustoverit (11 %), lääkäri (7 
%) ja kuraattori (5 %) olivat myös tahoja, jotka vastaajat mielsivät apua tar-
joaviksi tahoiksi. Traumaattisia kokemuksia käsitellessä selvä enemmistö 
(72 %) vastasi kuitenkin, että palvelustoverit olivat olleet tärkein taho, 
jotka olivat toimineet keskusteluapuna. Papin kanssa oli keskustellut vain 
15 % ja lääkintähenkilöstön kanssa 12 % vastanneista.  
 
Rauhanturvaajien kokemusta asioinnista lääkintähenkilöstön kanssa (Tau-
lukko 5) kuvaa erilaisia väittämiä, joihin pystyi arvioimaan 5-portaisella as-
teikolla täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä. Selkeä enemmistö oli vas-
tannut jokaiseen väittämään joko osittain tai täysin samaa mieltä seuraa-
vasti:  
 
- Tulin kuulluksi ja ymmärretyksi, 90 % 
- Sain tarvittavaa neuvoa, 88 %  
- Sain hoitoa vaivaani, 84 % 
- Koin, että oma hyvinvointini kiinnosti hoitohenkilöstöä, 83 %.  

 
Tämän kysymyksen vastausten perusteella selkeä enemmistö vastaajista 
oli kokenut saaneensa apua lähes aina, kun he sitä olivat tarvinneet.  
 
Hedrenius ja Johansson (2016) sekä Wuthnow (2016) kuvasivat niin taval-
lisen kuin pitkittyneen stressin oireita, ja sekä taulukossa 9 että taulukossa 
10 pitkittyneen stressin erilaiset oireet ovat lueteltuna valmiiksi vastaus-
vaihtoehdoissa. Taulukossa 9 merkittävimpinä fyysisinä oireina rauhantur-
vaajat kokivat väsymystä (21 %) ja unettomuutta (15 %), kun he olivat 
stressaantuneita kriisinhallintaoperaatiossa. Noin kolmasosa vastaajista 
(31 %) ilmoitti, ettei kokenut mitään mainituista oireista. Psyykkisistä oi-
reista vastaajat kokivat eniten ärtyneisyyttä (21 %) ja levottomuutta (10 
%). Viidesosa vastanneista (20 %) ei kokenut mitään taulukossa 10 maini-
tuista psyykkisistä oireista.  
 
Stressiä aiheuttivat avoimen kysymyksen vastausten perusteella yleinen 
turvallisuustilanne sekä vaara- ja uhkatilanteet, joita arvioi kokeneensa 
noin neljäsosa (24 %) kysymykseen vastanneista. 13 % kysymykseen vas-
tanneista kuvasi, ettei kokenut minkäänlaisia stressin oireita. On siis mah-
dollista, että fyysisistä ja psyykkisistä oireista oli kärsinyt myös osa siitä ryh-
mästä, joka ilmoitti, ettei kokenut minkäänlaisia kysymyksen vaihtoehto-
jen mukaisia oireita. Oireet eivät vain osuneet vastausvaihtoehtojen koh-
dalle. Tekstikenttään kirjoittaneita vastaajia oli kuitenkin vain fyysisten oi-
reiden kohdalla 10 ja psyykkisten oireiden kohdalla 7, joten kaikki eivät ole 
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vastanneet, jotka oireita olivat kuitenkin kokeneet. Tai sitten he olivat jät-
täneet vastaamatta avoimeen stressiä aiheuttavien tekijöiden kysymyk-
seen, etteivät kokeneet mitään oireita. 
 
Taulukossa 7 kysyttiin jaksamista auttavia tekijöitä kriisinhallintaoperaati-
ossa. Sekä taulukossa 7 että avoimessa, stressiä lievittäviä tekijöitä tiedus-
televassa kysymyksessä palvelustoverien kanssa keskusteleminen ja ajan-
vietto oli taulukon 7 mukaan 18 % vastanneiden ja avoimen kysymyksen 
mukaan 19 % vastanneiden mielestä stressiä lievittävä tekijä. 
 
Johtamista käsiteltiin myös taulukoissa 7 ja 8. Hyvä lähijohtaja auttoi jak-
samisessa vain 4 % vastaajista, mutta puutteet johdon tai johtajan osaami-
sessa koki 15 % vastaajista uhkaavaksi tekijäksi kriisinhallintaoperaatiossa 
jaksamisessa. Wood, Foran, Britt ja Wright (2012) totesivat omassa tutki-
muksessaan, että hyvällä johtajuudella on merkitystä taistelun aiheutta-
mien negatiivisten vaikutusten vähentämisessä sekä ehkäisemisessä.  
 
Vastaukset voivat kuvastaa, että hyvällä johtajalla ei ollut niin paljon mer-
kitystä, mutta jos johtaja osoittautui huonoksi, kokemus vaikutti omaan 
toimintaan negatiivisesti ja siitä mainittiin herkemmin. Positiivista koke-
musta ei välttämättä tuoda niin herkästi esille. Myös Leskinen ym. (2011) 
tuovat esille omassa tutkimuksessaan, että merkittävimmäksi uhaksi vas-
taajat nostivat johdon (34 %) ja lähiesimiesten (28 %) toiminnassa havaitut 
puutteet. Taulukossa 8 esitetyt luvut ovat pienemmät, mikä voi johtua 
otoskoosta ja tutkimuksien ajankohdista (seitsemän vuoden aikaväli).   
 
Liikuntaa (10 %), ravintoa (10 %) ja vähäistä tai ei lainkaan sairastelua (10 
%) pidettiin myös taulukon 7 mukaan tärkeinä jaksamista tukevina teki-
jöinä. Myös avoimen kysymyksen esille tuoduimpia tekijöitä oli nimen-
omaan liikunta (19 %). Liikunnallinen aktiivisuus kriisinhallintaoperaatiossa 
mahdollisesti korreloi tulosta, jossa lihassärystä kärsi vain 1 % vastaajista 
(Taulukko 7). Myös Mattila (2018) toteaa, että liikunnalla on stressiä lievit-
tävä vaikutus, ja suosittaakin liikuntaa aktiivisesti harrastettavaksi. 
 
Alkoholia käytti noin joka kymmenes (9 %) vastanneista. Mattila (2018) ku-
vailee alkoholin tuottavan vain hetkellistä hyvää oloa. Pidemmällä aikavä-
lillä se voi pahentaa stressin oireita, sillä alkoholi ei poista stressin aiheut-
tajaa eikä toimi kehon normaalin hormonitoiminnan kanssa yhteistyössä. 
 
Perheessä tapahtuneet ongelmatilanteet (13 %) ja yhteydenpito-ongelmat 
kotimaahan (15 %) lueteltiin merkittäviksi jaksamista uhkaaviksi tekijöiksi 
kriisinhallintaoperaatiossa. Myös stressiä lievittävistä tekijöistä avoimella 
kysymyksellä kysyttäessä seitsemän vastaajaa mainitsi yhteydenpidon per-
heeseen. Hedrenius ja Johansson (2016) kuvailevat perheestä eroon jou-
tumisen aiheuttavan pahempaa stressiä, kuin omaan itseen kohdistuvan 
fyysisen uhan aiheuttaman stressin. Leskinen ym. (2011) kuvasivat omassa 
tutkimuksessaan perheen ja puolison jaksamisen aiheuttaneen huolta yli 
neljäsosassa (26 %) vastaajista. 
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Voidaan todeta, että vastanneet ovat osanneet tuoda esille sekä fyysisiä 
että psyykkisiä oireitaan, ja he ovat tunnistaneet jaksamista uhkaavia sekä 
suojaavia tekijöitä. Tarkastellessa taulukoita 7 ja 8 käy ilmi, että suojaavia 
tekijöitä on nimetty lähes kolminkertainen määrä, kuin uhkaavia tekijöitä. 
Vastaajat omaavat tulosten valossa keinoja, joilla lievittää stressiä, sekä he 
tunnistavat siihen liittyviä oireita.  
 
Tulosten valossa upseerit kokivat traumaattisia kokemuksia enemmän (59 
%) kuin muut ryhmät (miehistö 38 % ja aliupseerit 53 %). Vaikka upseerit 
kokivat traumaattisia kokemuksia suhteellisesti eniten, he hakeutuivat 
huomattavasti harvemmin avun piiriin asiasta. Tämän osoittaa myös tau-
lukko 17. Aliupseerit olivat aktiivisin apua hakenut ryhmä (taulukko 16).  
 
Ikäryhmiä vertaillessa esille ei noussut selkeää eroa traumaattisen koke-
muksen esiintyvyydessä kriisinhallintaoperaatioissa, erot olivat joko pienet 
tai niitä ei ikäryhmien välillä kaikissa tapauksissa ollut. Afganistan koettiin 
useimmin alueeksi, jossa vastaajat kokivat traumaattisia kokemuksia. 
Useimmin suhteellisesti apua sai kuitenkin Libanonissa (taulukko 21).  
 
Opinnäytetyössä esitettyyn tutkimusongelmaan ja -kysymyksiin koen saa-
neeni vastauksen kyselyn perusteella. Sain selvitettyä, minkälaista psyko-
sosiaalista tukea rauhanturvaajat saavat kriisinhallintaoperaatiossa ja mil-
laisia jaksamista suojaavia ja uhkaavia aiheuttavia tekijöitä rauhanturvaa-
jat kokivat kriisinhallintaoperaation aikana. Osaa kysymyksistä ei pystynyt 
hyödyntämään toivomallani tavalla kriisinhallintaoperaatioiden määrän 
erottelun puuttumisen vuoksi. Muilta osin kysely tuotti toivotunlaisen tu-
loksen esimerkiksi siten, että rauhanturvaajat vastasivat yli odotetun mää-
rän ja sain kattavia kommentteja tekstikenttiin. Lisäksi kysymyksiä oli on-
nistuttu luomaan siten, että niitä pystyi sujuvasti vertailemaan keskenään 
ristiintaulukointia hyödyntäen. Kysely onnistui siis melko hyvin.  
 
Opinnäytetyö on ollut erittäin opettavainen prosessi. Halu tehdä kvantita-
tiivinen tutkimus ja nimenomaan rauhanturvaajien psykososiaalisesta tu-
esta oli jo varhain tiedossa. Kvantitatiivisen tutkimuksen tekeminen oli var-
sinainen hyppäys täysin uuteen maailmaan; opettelin paljon uusia asioita 
niin etu- kuin jälkikäteen. Aina ei ollut viisain mahdollinen lähestymistapa 
tehdä asioita, ja jotkut asiat selvisivät vasta prosessin seuraavassa vai-
heessa, jolloin muutoksia oli vaikea tai mahdotonta enää tehdä.  
 
Tilastointiohjelman puuttuminen vaikutti prosessin läpiviemiseen merkit-
tävästi. Analysointi oli työlästä, menetelmiä sekä laskukaavoja piti opetella 
menetelmäkirjallisuudesta, joiden jälkeen ne tuli tuottaa luettavaan muo-
toon käsin. Koska analysointiohjelma puuttui, päätin loppuvaiheessa jättää 
analysoinnin vain suorien jakaumien ja paikoin ristitaulukoinnin varaan, 
sillä en kokenut voivani kirjoittaa yleistettäviä teemoja tutkimastani ai-
heesta. Näin ollen analyysi on hyvin pinnalla liikkuvaa ja perustuu niihin 
lukuihin, jotka on voitu selkeästi tuottaa ja osoittaa. Varmasti aineistossa 
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olisi tarjolla myös syvällisempää tietoa, mutta ilman ohjelmaa en pääse sii-
hen käsiksi.  
 
Tilaajan palaute (Liite 2) on Suomen Rauhanturvaajaliiton vertaistukikoor-
dinaattorin antama palaute. Palautteessa tuodaan esille tutkimuksen tar-
peellisuus Puolustusvoimien psykososiaalisen työn kehittämiseksi. Lisäksi 
palautteessa arvioidaan tieteellisten menetelmien sujuvuutta ja mainitaan 
esimerkiksi taulukon 20 arvioinnin olevan hyvin onnistunut. Palaute on ol-
lut tärkeä osa opinnäytetyöprosessin loppuvaihetta, ja palautteen esille 
tuomia asioita on huomioitu opinnäytetyön viimeistelyvaiheessa. 
 
Saatua tietoa kyselystä voisi hyödyntää tutkimalla lisää rauhanturvaajien 
psykososiaalista tukea ja hyvinvointia. Tämä katsaus keskittyi nimenomaan 
kriisinhallintaoperaation aikaiseen tukeen, ja tulosten perusteella olisi tär-
keää kiinnittää tukea tuottavien tekijöiden toimintaan huomiota jatkossa-
kin. Tarkastelussa olivat myös valmiudet käsitellä vaikeita tilanteita, josta 
rauhanturvaajat toivat paljon kokemuksiaan esille. Näitä valmiuksia voisi 
hyvin tukea ja kehittää entisestään, esimerkiksi kehittämällä kriisinhallin-
taoperaation tukikohdan liikuntatiloja.  
 
Myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voisivat saada tästä katsauk-
sesta hyödyllistä tietoa siitä, minkälaista tukea rauhanturvaajat ovat saa-
neet kriisinhallintaoperaatiossa, ja minkälaisia valmiuksia heillä mahdolli-
sesti on. Tällöin esimerkiksi vastaanotolla kohdatessa rauhanturvaajan tie-
tää jo hieman, minkälaiset asiat painottuvat kriisinhallintaoperaatiossa ja 
mitkä tekijät ovat ainakin yleisiä stressiä aiheuttavia sekä lieventäviä teki-
jöitä. Moni rauhanturvaaja kuitenkin tekee siviiliammatissaan työtä suo-
malaisessa yhteiskunnassa ja vastaanottoa pitäessä esimerkiksi sairaan-
hoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen ei voi ennalta tietää, mil-
lainen potilas tulee vastaanotolle. Tämä työ voi auttaa lisäämään tietoa, 
miten rauhanturvaajana toimineelle potilaalle voisi hoitoa lähteä kohden-
tamaan. 
 
Jatkotutkimuksia aiheesta on mahdollista tehdä jo ihan saman teeman ym-
pärillä, mutta vieden kyselyrunkoa vielä syvällisemmäksi ja eritellen esi-
merkiksi kriisinhallintaoperaatiot toisistaan. Näin saataisiin tarkempaa tie-
toa siitä, mitkä paikat on koettu erityisen rankoiksi, ja missä avuntarve sekä 
tarjottu apu kohtasivat parhaiten. Tämä kysely toimii täysin suuntaa-anta-
vana tutkimusongelman ja -kysymyksen myötä nousseiden vastausten 
kohdalla. 
 
Defusing- ja debriefing -menetelmien parempi hyödyntäminen kyselyssä 
voisi olla myös jatkotutkimusaihe. Nyt vain kaksi vastaajista koko 185:n 
vastaajan joukosta toi esille debriefing -menetelmän, vaikka se on Porin 
Prikaatin (2015) mukaan käytössä oleva menetelmä kriisinhallintaoperaa-
tioissa.  
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