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1  JOHDANTO

Suomessa nykypäivänä poliisi kohtaa työssään entistä enemmän erilaisia kuormitus- ja

stressitekijöitä. Monella tapaa entistä nopeatempoisempi yhteiskunta sekä tiedonvälitys

haastavat koko poliisiorganisaatiota ja siten viimekädessä poliisipartiota ja yksittäistä po-

liisia. Poliisilta vaaditaan niin kenttätoiminnan kuin rikostorjunta- ja tutkinnan eri tehtävis-

sä jatkuvasti laajempaa ja monipuolisempaa osaamista.

Poliisin kenttätyö valvonta- ja hälytystoimintasektorilla on fyysisesti ja henkisesti raskasta

ja jokainen poliisi kokee virkatehtävästä, virkauran pituudesta tai organisatorisesta asemas-

ta riippumatta joko tiedostaen tai tiedostamattaan stressi- ja kuormitustilanteita. Myös po-

liisit ovat erilaisia ihmisiä ja siten kokevat henkilökohtaisella tasolla erilaiset työssään vas-

taantulevat tilanteet enemmän tai vähemmän kuormittaviksi. Tutkimustiedon valossa eten-

kin poliisin kenttätyössä joutuminen äkillisen ja odottamattoman väkivallan kohteeksi on

kasvanut ja siitä johtuva jatkuva varuillaan olo voivat aiheuttaa kasautuvaa stressiä ja

kuormitusta.

Poliisilaitoksilla on koulutetut henkilöt purkukeskustelujen vetäjinä sekä poliisilaitoskoh-

taiset vastaavat koordinaattorit, jotka huolehtivat kriittisten tilanteiden jälkipurusta. Osana

kriittisten tilanteiden jälkipurkua tai kumulatiivisen, eli kasautuvan stressin purkua ovat

myös hyvää palautetta saaneet työnantajan kustantamat valtakunnalliset Posttraumatyöpa-

jat. Viimeisenä, mutta ei varmasti vähäisimpänä ja epävirallisena tukimuotona on kollegi-

aalinen keskustelu, joka on käsitykseni mukaan ollut käytössä yhtä kauan kuin poliisitoi-

mikin.

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät kuormittavat ja stressireaktioita

valvonta- ja hälytystoimintasektorilla kenttätoiminnan perustehtävissä sekä miten nämä

poliisimiehet kokemuksistaan toipuvat ja niitä hoitavat. Opinnäytetyössä pyritään selvittä-

mään ovatko haastateltavat käyttäneet poliisin organisaation tarjoamia henkisen huollon

palveluja joko oma-aloitteisesti, esimiehen kehotuksesta tai kollegan suosituksesta. Opin-

näytetyöllä kartoitetaan myös mahdolliset kehitysehdotukset ja näkemykset aihepiiriin liit-

tyen. Aihe on opinnäytetyön tekijälle viiden vuoden monikansallisissa sotilas- ja siviilikrii-

sinhallintaoperaatioissa työskentelyn ajalta omakohtainen, kiinnostava ja entuudestaan

tuttu.
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2 TUTKIMUSASETELMA JA –MENETELMÄ

2.1 Aiheen valinta

Minulle oli selvää jo Poliisiammattikorkeakouluun pääsemisen jälkeen, että tulisin teke-

mään opinnäytetyöni poliisin henkisen huollon aihepiiristä. Aiheen valintaan on vaikutta-

nut paitsi omakohtainen kokemus viiden vuoden ajalta suhteellisen kovan stressin- ja

kuormituksen alaisena kansainvälisissä sotilas- ja kriisinhallintatehtävissä työskentelystä,

myös aito kiinnostus ihmisen toimintaan kuormittavissa työtilanteissa ja niiden jälkeen.

Opinnäytetyöni tulo- ja näkökulmaa olen hienosäätänyt sekä pohtinut koko poliisikoulu-

tukseni ajan.

Opinnäytetyössä ei ole tarkoituksena etukäteen poissulkea tai rajata haastateltavien koke-

muksia äkillisten kriittisten tapahtuman stressi- ja kuormituskokemuksia, vaikka ennalta

olikin odotettavissa, että vastaukset saattavat liikkua enemmän kumulatiivisen, eli "nor-

maalien työtehtävien" hoitamisen ohessa mahdollisesti kasaantuvan kuormituksen kokemi-

sessa ja siitä palautumisessa. Perusteluina tähän on oma käsitykseni ja saatavilla oleva tut-

kimustieto siitä, etteivät kaksi edellä mainittua poissulje toisiaan.

Opinnäytetyöni aihe on erityisesti viimeaikaisten poliisiin kohdistuneiden uhkien vuoksi

ajankohtainen, lisäksi aihe on mielenkiintoinen ja varsin laaja. Valitettavasti opinnäytetyö-

hön liittyvät puitteet rajasivat osaltaan työtä.

2.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Pirkanmaan poliisilaitoksilta valvonta- ja hälytys-

toimintasektorin kenttätoiminnassa työskentelevien poliisien tuntemuksia ja näkemyksiä

oman kenttätyönsä stressi- ja kuormitustekijöistä. Pyrkimyksenä oli selvittää, mitkä tekijät

kuormittavat valvonta- ja hälytyssektorin kenttätyössä ja miten haastateltavat ovat stressi-

ja kuormitustilanteiden kokemuksiaan käsitelleet ja hoitaneet. Pyrkimyksenä oli kartoittaa

heidän tietämystään ja kokemuksiaan työnantajan tarjoamista henkisen huollon palveluista

sekä kuunnella herkällä korvalla rautaisen ammattitaidon ja kokemuksen omaavien polii-

sien kehittämisehdotuksia henkisen huollon piiristä.
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Niukkojen resurssien aikakaudella sekä poliisin tehtävien vaativuuden, kiireen ja paineen

kasvaessa on erittäin tärkeää, että jäljellä olevien käsiparien toimintakunnosta pidetään

hyvää huolta. Uskon ja toivon, että opinnäytetyöni hyödyttäisi poliisin organisaation val-

vonta- ja hälytystoimintasektoria paitsi henkisen huollon nykytilan kartoittamisessa myös

haastattelujen tuloksena mahdollisesti tulleiden uusien kehittämisehdotusten sekä näke-

mysten muodossa.

2.3 Aiheen rajaus

Opinnäytetyössäni pitäydyin tiukasti poliisin kenttätoiminnan piirissä olevien peruskenttä-

työtä tekevän suorittavan portaan kokemuksien sekä näkemyksien tutkimisessa. Itselleni

työharjoittelun aikana, lähdemateriaaliin tutustuessani sekä kokeneiden poliisien kanssa

keskusteltuani muodostunut kuva, että totuudenmukaisin ja realistisin tilannekuva olisi

saatavissa pureutumalla juurikin peruskenttäpartioiden perustehtävien hoitamisen stressaa-

vuuteen ja kuormittavuuteen.

Opinnäytetyön ulkopuolelle rajaan rikostorjunta- ja tutkintatoiminnan sektorit sekä eritys-

toiminnot kuten VATI ja KARHU, koska opinnäytetyö keskittyy valvonta- ja hälytystoi-

mintasektorin perustehtävien hoitamisen kuormittavuuteen. Opinnäytetyö on rajattu Pir-

kanmaan kenttäjohtoalueen valvonta- ja hälytystoimintasektorin kenttätoiminnan piirissä

työskenteleviin poliiseihin. Haastatellut henkilöt työskentelevät Pirkanmaan kenttäjohto-

alueella tai ovat siirtyneet kuluneen vuoden aikana jatko-opintojen pariin tai asiantuntija-

tehtäviin poliisiorganisaation sisällä. Vaikka opinnäytetyö keskittyy yksilön kokemuksiin

työnsä kuormittavuudesta sekä jo tapahtuneiden tilanteiden jälkikäteiseen hoitamiseen,

olen halunnut lisätä opinnäytetyöhön kappaleet resilienssi näkökulmasta sekä hyvän tun-

neälykkään esimiestyön vaikutuksesta osana työn kuormittavuuden hoitamista ja stressin-

hallintaa.

2.4 Tutkimusmenetelmä

Opinnäytetyöni oli tutkimuksellinen ja lähestymistapa, eli tutkimusote on kvalitatiivinen

laadullinen tutkimus. Sopivimmaksi metodiksi, eli tutkimusmenetelmäksi olin päätynyt

valitsemaan teemahaastatteluin yhdellä kerralla tehtävät yksilöhaastattelut. Pohdin pitkään

myös ryhmähaastattelun vaihtoehtoa yksilöhaastattelun sijasta.
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Yksilöhaastattelun vaihtoehtoon päädyin, koska yksilöhaastattelun keinoin haastateltavat

todennäköisesti kertovat herkästä ja henkilökohtaisesta aihepiiristä enemmän. Lisäksi haas-

tattelutilanteen hallinta on yksilöhaastattelussa ryhmähaastattelua helpompaa. Puolistruktu-

roitu teemahaastattelu antaa sopivasti ”liikkumatilaa” sekä haastateltavalle että haastatteli-

jalle, vaikka itse haastattelun teemat, haastattelukysymykset sekä haastattelurunko ovat

ennalta määritellyt.

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan puolistrukturoiduissa haastatteluissa kysymykset

ovat kaikille samat. Valmiita vastauksia ei ole vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat

voivat vastata omin sanoin. Robsonin (1995) näkemys on, että kysymykset määrätty ennal-

ta, mutta haastattelija voi tilanteen mukaan vaihdella niiden sanamuotoa. Puolistruktu-

roiduille haastatteluille on ominaista, että jokin näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaik-

kia (Hirsjärvi & Hurme 2017, 47.)

Opinnäytetyön teemahaastatteluiden pyrkimyksenä oli saada mahdollisimman totuuden-

mukainen ja luotettava kuva valvonta- ja hälytystoimintasektorilla työskentelevien kenttä-

partioiden stressi- ja kuormitustekijöistä ja niiden hoitamisesta sekä mahdollisista kehitys-

ehdotuksista. Näkemykseni ja lukemani tutkimusmenetelmäkirjallisuuden mukaan haastat-

telututkimus on paras vaihtoehto kartoittaa mahdollisimman syvällisesti sekä joustavasti

haastateltavien poliisien kokemuksia ja tuntemuksia aihepiiristä. Edellä mainittua opinnäy-

tetyön kannalta ratkaisevan arvokasta tietoa ei riittävällä tarkkuudella olisi ollut saatavissa

esimerkiksi sähköposti tai lomakehaastatteluin.

Haastattelun etuna on joustavuus, mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä,

selventää ilmausten sanamuotoa ja käydä tilanteen mukaisesti keskustelua haastateltavien

kanssa. Haastattelussa joustavaa on myös kysymyksien järjestyksen vaihtaminen tilanteen

vaatimalla tavalla. Haastattelija voi samalla toimia havainnoitsijana, eli ”muistiin voidaan

kirjoittaa paitsi se, mitä sanotaan, myös se kuinka sanotaan.” Haastattelun eduksi voidaan

myös laskea, että kun haastateltavan kanssa on sovittu henkilökohtaisesti, hän luvan annet-

tuaan harvoin kieltäytyy haastattelusta tai sen käytön tutkimusaineistona. Lisäksi voidaan

valikoida henkilöt, joilla on mahdollisimman paljon kokemusta tutkittavasta ilmiöstä tai

tietoa aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85-86.)
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2.5 Teemat ja haastattelukysymykset

Haastateltavien kokemusten ja näkemysten mahdollisimman syvällisen ja laajan kartoituk-

sen toteutumiseksi muodostettiin kahdeksan haastatteluteemaa, joiden pohjalta johdettiin

kahdeksan opinnäytetyön liitteeksi lisättyä mahdollisimman avointa haastattelukysymystä.

Haastatteluteemoista ja kysymyksistä tehtiin laajoja, koska etukäteen ei ollut ennakkokar-

toituksesta huolimatta tiedossa, kuinka haastateltavat arkaan ja henkilökohtaiseen aihepii-

riin lopulta suhtautuvat ja kokemuksiaan sekä näkemyksiään jakavat.

Haastattelun runko ja teema-alueet:

1) Haastateltavan esittely
(Jätetään haastateltavan mahdollisesta pyynnöstä yksilöimättä aihepiirin luottamukselli-
suudesta ja yksityisyyden suojasta johtuen)

2) Poliisin kenttätyön kuormitustekijät
Pyydetään haastateltavaa kuvailemaan, mitkä asiat haastateltava tuntee kuormittaviksi val-
vonta- ja hälytyssektorin kenttätyössä.

3) Kuormittavista työtehtävistä palautuminen
Pyydetään haastateltavaa kertomaan, kuinka hän purkaa kenttätyössä kertynyttä stressiä tai
henkistä kuormitusta ja miten hän palautuu siitä.

4) Tietoisuus henkisen huollon palveluista
Pyritään kartoittamaan haastateltavan tietämys poliisin organisaation tarjoamista henkisen
huollon palveluista.

5) Henkisen huollon palveluiden käyttö
Tiedustellaan, onko haastateltava käyttänyt henkisen huollon palveluja, esimerkiksi de-
fusing ja debriefing jälkipuintilaisuuksia tai posttraumatyöpajoja.

6) Kokemukset henkisen huollon palveluista
Pyydetään haastateltavaa kuvailemaan tuntemuksiaan edellä mainituista palveluista. Koet-
tiinko ne hyödyllisiksi ja saatiinko niistä apua.

7) Kollegiaalisen keskustelun merkitys
Pyydetään kuvailemaan kollegiaalisen keskustelun ja tuen merkitystä osana työn kuormit-
tavuuden sekä stressin hallintaa.

8) Vapaa sana / mikä toimii / mitä voisi kehittää
Halutaan varmistaa, että haastateltavan ”oma ääni” kuluu riittävästi haastattelussa sekä
saada talteen arvokkaat ideat ja ajatukset aihepiiristä.
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2.6 Haastateltavien valinta ja haastatteluiden toteutus

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan kuvaamaan jotain il-

miötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs

tulkinta jollekin ilmiölle. Edellä mainitusta johtuen on tärkeää, että haastateltavat tietävät

tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai omaavat kokemusta aiheesta. Tässä mie-

lessä haastateltavien ei pidä olla sattumanvaraisesti valittuja vaan harkittuja ja tarkoituk-

seen sopiveltuvia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98.)

Tavoitteena oli etukäteen tehdyn alustavan kartoituksen perusteella löytää kolme - viisi

vapaaehtoista haastateltavaa siten, että haastateltavat omaisivat mahdollisimman paljon

kokemusta aihepiiristä. Kaikki opinnäytetyön kirjoittajan tutkimukseen haluamat poliisit

suostuivat haastateltaviksi kahdenkeskisen ennakkokeskustelun perusteella. Ennakkokes-

kusteluissa vapaaehtoisen suostumuksen lisäksi kartoitin haastateltaviksi kaavailemieni

poliisimiesten kokemuspintaa aihepiiristä. Tiesin haastateltavat entuudestaan, mutta tunte-

misesta ei voitane puhua, mikä on omiaan hälventämään tutkijan mahdollisia ennakkokäsi-

tyksiä haastateltavista sekä heidän vastauksistaan ja siten lisäämään tutkimuksen luotetta-

vuutta. Pirkanmaan kenttäjohtoalue antaa aihepiiristä mielestäni hyvän kuvan tehtävien

määrän, laadun ja toisteisuuden suhteen.

Aihepiirin luottamuksellisuudesta ja arkaluontoisuudesta johtuen haastateltavien riittävä

valmistuminen haluttiin taata mahdollisimman hyvin. Haastateltavien riittävä valmistautu-

minen haastattelutilaisuuteen varmistettiin lähettämällä haastattelukysymykset, ajankohta,

paikka ja haastattelun reunaehdot hyvissä ajoin ennen haastattelua. Haastattelut toteutettiin

yhdellä haastattelukerralla tehtyinä puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastattelut

nauhoitettiin häiriötekijöiden poistamiseksi ja mahdollisimman aidon sekä tarkan sanoman

saamiseksi. Haastattelujen anti analysointiin käyttämällä sisällönanalyysiä.

2.7 Sisällön analyysi

Yhdellä haastattelukerralla nauhoitetut haastattelut yhteismitallistettiin litteroimalla, eli

muuttamalla haastatteluaineisto kirjoittamalla tekstimuotoon. Suhteellisen suuresta haastat-

telujen tuloksena saadusta aineiston määrästä johtuen litteroinnin konventio, eli tarkkuusta-

so oli yleiskielellinen litterointi. Tällöin haastattelun tuloksena saatu sanoma tai havainto

kirjattiin ylös yleiskielellä, poistaen siitä murre- ja puhekielen ilmaisut.
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Litteroitua aineistoa syntyi yhteensä 16 sivun edestä, joka tiivistettiin palvelemaan analyy-

siä koodaamalla. Koodatusta aineistosta pyrittiin erottelemaan selkeästi erottuvia erilaisia

teemoja sekä ulottuvuuksia aineistolähtöisesti analysoimalla. Tutkimustulos kappaleessa

aineistosta löydetyt teemakokonaisuudet luokiteltiin eri alaotsikoiden alle, joiden tulokset

esitetään tiivistetysti johtopäätökset kappaleessa. (Kananen 2017, 131-147.)

2.8 Haastattelutilanne

Tehokkaan ja totuudenmukaisen tiedonvälittymisen takaamiseksi haastattelutilanne pyrit-

tiin luomaan mahdollisimman edulliseksi haastateltavan kannalta, varaamalla riittävästi

aikaa sekä rauhallinen ja hiljainen luokkatila Poliisiammattikorkeakoululta. Haastattelijan

ja haastateltavan tietäessä toisensa ennalta, antoi se itse haastattelutilanteeseen rennon mut-

ta asiallisen sekä luottamuksellisen ilmapiirin. Haastateltavien tietoisuus haastattelijan

omasta aihepiirin kokemuspohjasta oli omiaan lisäämään avoimuutta ja luottamusta haasta-

teltavissa. Opinnäytetyön kirjoittajan näkökulmasta oli ilahduttavaa huomata haastatelta-

vien hyvä valmistautuminen haastattelutilaisuuteen sekä heidän huolella harkitut uudet

kehittämisehdotuksensa ja näkemyksensä henkisen huollon piiristä. Erityisen kiitolliseksi

ja nöyräksi tekivät kokeneiden poliisien asiallinen, innostunut ja avoin suhtautuminen ar-

kaan sekä henkilökohtaiseen aihepiiriin. Haastattelujen tulokset litteroitiin tekstimuotoon

heti seuraavana päivänä mahdollisimman tuoreen ja totuudenmukaisen tuloksen varmista-

miseksi.

2.9 Tutkimusetiikka

”Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskot-

tavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla.

Hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien ohjeiden soveltaminen on tutkijayhteisön itsesääte-

lyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat.” (Kananen 2015, 125.)

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENK:n hyvän tutkimuksen eettiset käytännöt:

Rehellisyys, tarkkuus ja objektiivisuus

Tieteellisten menetelmien käyttö

Tulosten avoimuus ja vastuullisuus

Muiden tutkijoiden tuotosten kunnioittaminen (lähdeviittaukset)

Tutkimuksen eettinen suunnitteleminen, toteuttaminen ja tallentaminen
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Tutkimusluvat

Oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Mahdolliset sidonnaisuudet

Muut seikat: henkilöstö- ja taloushallinto sekä tietosuoja (Kananen 2015, 125-126.)

Opinnäytetyöni oli lähtökohtaisesti julkinen, kuitenkin mikäli haastattelujen tuloksena tuli

ilmi seikkoja, jotka vaativat salaamista, toteutettiin se tarvittavin osin. Arasta ja henkilö-

kohtaisesta aihepiiristä johtuen kaikki haastattelut toteutettiin anonyymeina ja ehdottoman

luottamuksellisina yksilöhaastatteluina sekä niin sensitiivisesti kuin vain mahdollista. Ai-

heen ehdottoman luottamuksellisuuden ja arkaluontoisuuden vuoksi olen pyrkinyt varmis-

tumaan haastateltavien suostumuksen ja halukkuuden aitoudesta ennalta henkilökohtaisesti

kasvotusten käytyjen keskustelujen perusteella.

Tutkimuksen kohteena olevien haasteltavien enimmäismäärä oli rajattu viiteen henkilöön,

eikä tutkimuksessa käsitelty salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja. Tutkimus ei sisäl-

tänyt poliisin tietorekisterien tai tilastojen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulun uuden oh-

jeistuksen mukaisesti tällöin ei tarvitse hakea tutkimuslupaa Poliisihallitukselta tai Poliisi-

ammattikorkeakoululta. Hyvän tutkimustavan mukaisesti olin kuitenkin kysynyt luvan

tutkimuksen suorittamiseen haastateltavien poliisiyksikön vastaavalta taholta. Haastatelta-

villa annettiin mahdollisuus tarkistaa oma litteroitu osuutensa jälkeenpäin ja haastateltavil-

la oli kieltäytymisoikeus oman haastattelunsa osalta aina opinnäytetyön julkaisuhetkeen

saakka.

2.10 Tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen oli tarkoitus olla anonyymia ja luotettavaa. Haastattelupyynnöt olin kysynyt

jokaiselta haastateltavalta kasvotusten kahdenkeskisessä tapaamisessa, jossa alustavasti

kartoitettiin haastateltavan kokemuspintaa tutkimuksen aihepiiristä. Haastatteluun suostu-

minen oli täysin vapaaehtoista ja sen pystyi tarvittaessa perumaan. Päädyin haastattelu-

pyyntöjen esittämiseen ennalta rajatulle joukolle, koska aihe oli arkaluonteinen ja tavoit-

teena oli saada mahdollisimman kokeneita haastateltavia, jotka omaavat riittävät valmiudet

sanallistaa tuntemuksiaan ja näkemyksiään aihepiiristä.
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Opinnäytetyön luotettavuuden haasteet liittyivät haastateltavien saatavuuteen ja siihen,

kuinka saan haastateltavat rehellisesti "puhumaan" ja "avautumaan" tuntemuksistaan sekä

kokemuksistaan. Uskoin kuitenkin, että esiin tuomani oma kokemuspohja aihepiiristä sekä

haastattelujen reunaehdot olivat omiaan lisäämään luottamusta haastateltavissa. Pohdin

myös, onko haastateltavien suhteellisen vähäinen määrä, alle viisi henkilöä omiaan heiken-

tämään tutkimuksen luotettavuutta.

2.10.1 Reliabiliteetti ja validiteetti

Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, eli sen kykyä antaa ei-

sattumanvaraisia vastauksia. Validiteetti eli pätevyys on reliabiliteetin tapaan peräisin

kvantitatiivisesta tutkimuksesta ja tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata

oikeita asioita. (Hirsjärvi & Hurme 2017, 186; Hirsjärvi ym. 2010, 231.)

Reliabiliteetti ja validiteetti mittavat tutkimuksen luotettavuutta ja laatua. Tieteellisen työn

luotettavuutta tarkastellaan luotettavuuskäsitteiden avulla arvioitaessa tutkimustulosten

hyvyyttä. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuustarkastelu jää usein arvion varaan, eikä

luotettavuutta ei voida arvioida ja laskea samalla tavalla ja tarkkuudella kuin kvantitatiivi-

sessa, eli määrällisessä tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuus on tutkijan

arvioinnin ja näytön varassa. Objektiivisen luotettavuuden saavuttaminen on lähes mahdo-

tonta laadullisessa tutkimuksessa. (Kananen 2017, 174-175.)

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa perinteisten mittareiden, reliabiliteetti ja

validiteetti, käyttö luotettavuuden arvioinnissa tutkimushaastattelun osalta on tutkimusme-

netelmä kirjallisuudessa kyseenalaistettu. Termit voidaan liittää kvantitatiiviseen tutkimuk-

seen, ja kvalitatiivisessa tutkimuksessa käyttöä pyritään välttämään. (Hirsjärvi ym. 2010,

232.)

Analysoitaessa aineistoa kvalitatiivisesti lähimmäksi perinteistä reliabiliteetti käsitettä

päästään alueilla, jotka koskevat aineiston laatua. Reliabiliteetti koskee enemmän tutkijan

toimintaa kuin haastateltavien vastauksia, eli kuinka luotettava tutkijan analyysiaineisto on

sekä onko kaikki käytettävissä oleva materiaali otettu huomioon ja onko tiedot litteroitu

oikein. Tulosten tulisi niin pitkälle kuin mahdollista heijastavaa haastateltavien ajatusmaa-

ilmaa. Huomionarvoista on kuitenkin, että haastattelujen tulos on aina seurausta haastatteli-

jan ja haastateltavan yhteistoiminnasta (Hirsjärvi & Hurme 2017, 47.)
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2.10.2 Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuskriteerit

Tutkimuskysymyksen tai ongelman tutkimiseen soveltuvan tutkimusasetelman sekä mene-

telmän ja tieteen sääntöjen mukaan toteutetun tutkimusprosessin lisäksi kvalitatiivisen tut-

kimuksen luotettavuustarkastelun lähtökohta on tutkimuksen riittävä dokumentointi ja teh-

tyjen ratkaisujen perustelu. Yleisesti kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuskriteereinä

käytetään:

Haastateltavan, eli informantin vahvistusta. Haastateltu lukee tekstimuotoisen aineiston

ja vahvistaa siitä tehdyn tulkinnan

Aineistotriangulaatio, eli vahvistettavuus. Tietoa kerätään eri tietolähteistä ja verrataan

omaan tulkintaan ja tarkastellaan tuottavatko tietolähteet saman tuloksen

Arvioitavuus, eli riittävä dokumentaatio. Alkuperäisen tutkimusaineiston säilyttäminen

ja riittävä dokumentaatio ja ratkaisujen perustelu mahdollistavat ratkaisujen arvioinnin

ja jäljittämisen

Tulkinnan riidattomuus, eli sisäinen validiteetti. Aineiston tulkinnassa voi olla tutkijas-

ta johtuen eroavaisuuksia, etenkin jos se on kerätty teemahaastattelulla. Toisen tutkijan

tullessa samaan lopputulokseen kyseessä on riidattomuus

Saturaatio, eli kyllääntyminen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa eri lähteistä otetaan tut-

kittavaksi uusia havaintoyksikköjä kunnes saadut tutkimustulokset alkavat toistua, jol-

loin saavutetaan kyllääntymispiste

Aikaisemmat tutkimukset. Tutkimustuloksille voi hakea vahvistusta aiemmista aihepii-

rin tutkimuksista, joissa on päädytty samanlaisiin tuloksiin. (Kananen 2017, 176-179.)

Kvalitatiivisen tutkimuksen mittareihin sekä opinnäytetyöni luotettavuuteen palaan uudel-

leen loppupohdinta kappaleessa.
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA KESKEISET

KÄSITTEET

3.1 Säädöspohja

Opinnäytetyöni aihe kuuluu laajempaan työnantajan vastuulla olevaan työhyvinvoinnin ja

työssä jaksamisen kokonaisuuteen, jonka säädöspohjana toimii Työturvallisuuslaki

(738/2002). Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa tarpeellisilla toimenpiteillä ennalta

ehkäisemään ja torjumaan työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysiseen ja

henkiseen terveyteen vaikuttavia haittoja. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työnteki-

jöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työturvallisuuslain velvoittamana on laadittu

poliisihallituksen määräys Kriittisten tilanteiden jälkitoimet poliisihallinnossa (POHA

2020/2012/668). Edellä mainitusta määräyksestä on kirjattu 14.06.2019 uusi 01.07.2019

voimaan astunut määräys Kriittisten tilanteiden jälkitoimet poliisihallinnossa (POL-2019-

14546). Poliisihallituksen määräyksen pohjalta on laadittu Pirkanmaan poliisilaitoksen

määräys (5/2013), Kriittisten tilanteiden jälkitoimet Sisä-Suomen poliisilaitoksessa.

3.2 Aihepiirin aiempia tutkimuksia ja kansainvälistä taustaa

Opinnäytetyöni aihetta tarkentaessani etsin erilaisilla hakusanoilla ja tekniikoilla Theseuk-

sesta sekä Poliisiammattikorkeakoulun kirjaston tietokannoista omaa aihepiiriäni lähellä

olevia tutkimuksia. Aihepiirin aiempia tutkimuksia hakiessani havaitsin, että vaikka polii-

sin työn kuormittavuus ja siitä kertyvän kuormituksen sekä stressin omatoiminen tai ohjat-

tu purku ei ole enää uusi asia, niin juuri opinnäytetyöni vastaavaa aihetta ei ole aiemmin

juurikaan tutkittu. Lähellä oman opinnäytetyöni aihepiiriä tehtyä tutkimusta sen sijaan löy-

tyi sekä poliisiorganisaatiossa ja sen ulkopuolelta viljaltikin. Lähimpänä omaa aihepiiriäni

tehty tutkimus löytyi Oulun Seudun Ammattikorkeakoulusta. Morko Maria, Nyman Heini

ja Ukkola Saana olivat 2013 tehneet opinnäytetyön, joka käsitteli poliisien kuvauksia työn

vaikutuksesta heidän psyykkiseen hyvinvointiinsa sekä jälkipuinnin merkityksestä poliisin

työssä.

Lähellä omaa aihepiiriäni aiempia tutkimuksia Poliisiammattikorkeakoulussa oli tehty po-

liisipäällystö tutkinnon (AMK) PPT B-opinnäytetyö tutkielma Kimmo Huhta-Aho 2017;

Vertaistukikokemuksia Pohjanmaan poliisilaitoksella, onko vertaistuella väliä? Teemu

Liikkanen ja Timo Kuokkanen tekemänä (AMK) PPT B-opinnäytetyö tutkielma 2012;

Traumaattisen tilanteen jälkihoito poliisissa.
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Poliisiammattikorkeakoulun AMK perustutkintotasoisen opinnäytetyön aihepiiristä Trau-

matisoivien tilanteiden jälkihoito oli tehty Oskari Nykäsen ja Ilmari Varjokorven toimesta

vuonna 2017.

Väitöskirjatasolla stressin vaikutusta poliisityöhön ei ole Suomessa tutkittu, sen sijaan hoi-

toalalta löytyy tutkimusta työssäjaksamisesta ja työuupumuksesta (Kanste, 2015) sekä po-

liisipartion kohtaamaa väkivaltaa ja sen uhkaa ovat tutkineet (Eskola & Leino 2008). Polii-

sin posttraumaattista stressihäiriötä on tutkinut vuonna 1999 Allan Kates. (Järvelin 2011,

22.) Viime vuosina aihepiirissä on noussut esiin vahvasti resilienssi käsite. Resilienssiä on

tutkinut vuonna 2018 Harri Gustafsberg väitöskirjassaan “Do People Get Shot Because

Some Cops Panic?”: Enhancement of individual resilience through a police resilience and

efficiency training program.

Poliisintyössä esiintyvää stressiä ja sen vaikutusta on tutkittu esimerkiksi Yhdysvalloissa,

Iso-Britanniassa, Hollannissa ja Norjassa. Tutkimuksia stressin vaikutuksista poliisintyös-

sä, stressin syntymisen merkittävimpiä aiheuttajia sekä erilaisten stressinhallintamenetel-

mien vaikutusta stressiin ovat tutkineet muun muassa Brown & Campbell 1995; Burke &

Mikkelsen 2004; Kates 1999; Kerley 2005; Euwana 2001; Kurecka 1996; Lord 2005; Mil-

ler 2000; Mohandie & Hatcher 1999; Stevens 2005: Violanti ym. 1996; Violanti 2005;

Violanti 1995. (Järvelin 2011, 21-22.)

Poliisin psyykkinen jaksaminen henkisesti kuormittavin tilanteiden jälkeen on noussut pu-

heenaiheeksi myös Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa julkaistu poliisipäälliköille suunnattu

Police Chief Magazine Health julkaisu oli tuonut esille, että poliisien psyykkisen terveyden

suojeleminen on aivan yhtä tärkeää kuin suojella poliisien fyysistä terveyttä. (Järvelin

2011, 19.) Yhdysvaltalainen tutkija tohtori Katherine W. Ellison on tutkinut stressiä polii-

sityössä. Tutkimusta tehdessään Ellison oli vieraillut Yhdysvaltain tiedustelupalvelun

FBI:n  käyttäytymistieteiden  yksikössä  Virginian  Quanticossa  sekä  New York  City  Police

koulutusyksikössä. Tutkimuksessaan Ellison tuli johtopäätökseen, että on olemassa yleinen

yksimielisyys poliisityön ja stressin välisestä yhteydestä. Tutkimuksen mukaan osan stres-

sistä aiheuttavat ulkoiset tekijät, mutta myös organisatoriset rakenteet sekä esimiestyö ovat

yhteydessä stressin syntyyn. (Ellison 2004, 70.)
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3.3 Poliisin kenttätyö valvonta- ja hälytystoimintasektorilla

Turvallisuuskriittisiin ammatteihin koulutettavat pyritään valitsemaan mahdollisimman

suuresta hakijajoukosta yleensä erikoiskriteerein. Poliisin työ on turvallisuuskriittistä työtä

ja se luokitellaan riskiammatiksi, eli ammattien joukkoon, joissa kohdataan eniten häirin-

tää, uhkailuja ja väkivaltaa. Turvallisuuskriittisessä työssä ihmisen toimintakapasiteetti ja

päätöksentekokyky joutuvat äärirajoille. Esimerkiksi vaarallisen kohdehenkilön käyttäy-

tymisen ennustaminen on haastavaa ja hätiköidyt päätökset voivat pahimmillaan johtaa

kohtalokkaisiin seurauksiin. Toisaalta poliisi joutuu toisinaan tekemään nopeitakin ratkai-

suja puutteellisten alkutietojen perusteella. Poliisin työssä päätöksentekokyky ja oikeiden

ratkaisujen oikea-aikainen tekeminen voivat äärimmillään olla edellytys omalle tai toisen

henkiinjäämiselle. (Nurmi 2006, 74-75; Rantaeskola ym. 2015, 10.)

Poliisin kenttätyö valvonta-ja hälytystoimintasektorilla on alati niukkenevien resurssien

aikakaudella haastavaa. Tehtävillä on monesti kiire ja kaikkia tehtäviä ei välttämättä ehditä

hoitamaan niin hyvin ja perusteellisesti, kuin poliisin organisaatio ja oma henkilökohtainen

ammattietiikka vaatisi. Myös jatkuva varuillaan oleminen ja tietoisuus pahimmillaan jopa

kuolettavan väkivallan mahdollisuudesta, on omiaan lisäämään poliisin kenttätyön kuor-

mittavuutta. Kenttäpartioita ja viime kädessä yksittäistä poliisimiestä haastavat entuudes-

taan tuttujen haasteiden lisäksi myös täysin uudet haasteet, kuten maahanmuuttoon liittyvät

ilmiöt sekä viharikollisuus. Entistä nopeampi tiedonvälitys asettaa poliisin toiminnan entis-

tä kriittisemmän arvostelun kohteeksi, esimerkiksi voimankäyttö- ja muissa tilanteissa,

joissa puututaan vahvasti kansalaisten perusoikeuksiin.

Työtehtävissään poliisi joutuu sekä fyysisen että henkisen kuormituksen kohteeksi. Poliisi

altistuu fyysiselle kuormitukselle käyttäessään voimakeinoja tai nostaessaan raskaita taak-

koja, kuten vahvasti humaltunutta tai loukkaantunutta asiakasta. Henkiselle kuormitukselle

poliisi altistuu esimerkiksi onnettomuustilanteissa, kuolemantapauksissa sekä henkeä uh-

kaavissa tilanteissa. Äärimmäisenä esimerkkinä ovat kouluampumistapaukset, joissa altis-

tutaan sekä fyysiselle että henkiselle kuormitukselle. (Järvelin 2011, 14.) Haastavien tilan-

teiden jatkuva kohtaaminen ilman, että niistä aiheutuva kortisolitaso ja stressi pääsevät

välillä palautumaan normaalille tasolle stressaavan tilanteen jälkeen voivat vaikuttaa hen-

kilön terveyteen sekä altistaa kumulatiiviselle eli kasautuvalle stressille.  Poliisin työssä on

muita vertailuryhmiä korkeampi riski sairastua fyysisesti ja psyykkisesti. (Violanti 2010,

20-21.)
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Suomen yhteiskunnallinen kehitys ennustaa poliisin toimintaympäristön muuttumisen yhä

vaikeammaksi, tiivistää Henri Rikander tuoreessa väitöskirjassaan. Poliisin ja kansalaisten

väliset konfliktit ovat kasvaneet paitsi kansallisesti, myös Euroopassa. Suomessa vuodesta

1999 tilastoidut poliisiin kohdistuneet väkivallan teot (833 kpl) ovat kaksinkertaistuneet

vuoteen 2016 verrattuna (1699 kpl). Vuonna 2018 toteutetun kyselytutkimuksen tuloksena

kaksi kolmesta (63%) oli kohdannut solvauksia tai uhkailuja. Suoranaista väkivaltaa vähin-

tään kerran kuukaudessa oli kokenut lähes puolet (44%). (Rikander 2019, 101-105.)

Psykologi Mari Koskelainen (2016, 55-56) viittaa poliisin toimintaympäristöä kartoittavas-

sa Poliisiammattikorkeakoulun katsauksessa Andersenin vuonna 2015 tekemään tutkimuk-

seen, jonka mukaan poliisit altistuvat äkillisen stressin vaikutuksille vaativissa, jopa hen-

genvaarallisissa työtehtävissä työuransa aikana. Lisäksi ei-äkilliset vaativat työtehtävät

voivat aiheuttaa kuormitusta ja johtaa kumulatiivisen stressin kehittymiseen. Poliiseista 40

prosenttia raportoi viidenneksen tai enemmän työajastaan kuluvan vaativien tehtävien hoi-

tamisessa. Samaan aikaan yli puolet poliiseista koki poliisin työn vaativaksi ja stressaavak-

si. Raporttien mukaan suomalaiset poliisit ovat tietoisia työnsä vaikutuksista fyysiseen

terveyteen. Suurin osa ei ole kuitenkaan saanut koulutusta kriittisten tai vaativien työtilan-

teiden yhteydestä psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Tutkimuksen mukaan poliisit olivat

halukkaita oppimaan erilaisia stressinkäsittelytapoja, hyviksi tavoiksi koettiin vertaistuki,

purkukeskustelut ja posttraumatyöpajat.

3.4 Näkökulma ja keskeiset käsitteet

Näkökulmana on yksittäisen peruskenttätyötä tekevän suorittavan portaan kokemuksien

tutkimisessa. Näkökulma on vahvasti yksilön, eli yksittäisen poliisin kokemuksissa, näke-

myksissä ja selviytymiskeinoissa. Aihepiirin keskeiset käsitteet poliisin ammatista johtuvat

stressi- ja kuormitustekijöiden muodostuminen, niiden purkaminen sekä purkukeskustelut,

jälkipuinti, henkinen huolto, trauma, kriisi, stressi, posttraumatyöpaja, debriefing ja de-

fusing sekä kollegiaalinen vertaistuki pyritään avaamaan seuraavissa kappaleissa.
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3.5 Kriisin, stressin ja trauman määritelmät

Käsitteinä kriisi, stressi ja trauma ovat lähellä toisiaan ja varsinkin kriisi ja stressi sekoittu-

vat arkikielessä varsin helposti. Kriisillä tarkoitetaan yleensä äkillistä, hallinnan ulottumat-

tomissa olevaa psyykettä ylikuormittavaa tai rasittavaa tapahtumaa. Kriisi vaikeuttaa arki-

päivän hallintaa lyhyt tai pitkäaikaisesti ja aiheuttaa stressireaktion. Traumaattiset tapah-

tumat ovat kriisejä, mutta eivät automaattisesti johda traumaan. Kriisi muuttuu traumaksi,

kun henkilö ei kohtalaisessa ajassa pääse tapahtuman ylitse ja normaalin arkielämän suju-

minen ilman vakavia häiriöitä ei onnistu. Trauma syntyy kriisitapahtuman jälkeen, jättäen

henkilön mieleen jäljen tilanteesta, jonka seurauksena stressireaktiot saattavat toistua uu-

delleen vielä vuosienkin jälkeen muistuttaen henkilöä alkuperäisestä kriisitapahtumasta

(Pelkonen 2005, 12-16.) Stressi puolestaan voidaan jakaa lyhytkestoiseen ja kasautuvaan,

eli kumulatiiviseen stressiin.

3.5.1 Lyhytkestoinen stressi

Haastavan tai uhkaavan tilanteen uhatessa ihmisen kehossa tapahtuu fysiologisia muutok-

sia ja stressihormoni kortisolin taso nousee nopeasti auttaen kehoa valmistautumaan lähes-

tyvään tilanteeseen. Lyhytkestoisessa tilanteessa ihmisen sekä kortisoli että adrenaliinitasot

nousevat. Mikäli kortisolitaso pysyy korkealla pitkään stressaavan tilanteen jälkeen, voi se

vaikuttaa haitallisesti ihmisen terveyteen. (Rantaeskola ym. 2015, 168.)

Sympaattinen ja parasympaattinen hermosto muodostavat yhdessä tahdosta riippumatto-

man autonomisen hermoston, jotka normaalitilanteessa toimivat hyvin yhdessä. Stressiti-

lanteessa sympaattisen hermoston toiminta aktivoituu synnyttäen taistele tai pakene reakti-

on nostamalla sydämen lyöntitiheyttä ja iskutilavuutta, nopeuttaen sydämen ja lihasten

verenkiertoa sekä rajoittaen samanaikaisesti ihon sekä ruuansulatuselimistön verenkiertoa.

Elimistön ollessa lepotilassa parasympaattinen hermosto toimii aktiivisimmillaan, esimer-

kiksi unen aikana sekä ruokaa sulatellessa. Parasympaattisen hermoston aktivoituminen

aiheuttaa sydämen sykkeen ja hengitystiheyden laskemista sekä ruuansulatuselimistön toi-

minnan vilkastumista. (Rantaeskola ym. 2015, 168.)

Stressitilanteessa sympaattisen ja parasympaattisen hermoston yhteistoiminta saattaa järk-

kyä, aiheuttaen oireita autonomisen hermoston vaikutuksenalaisissa kehon osissa. Huoli ja

pelko lisäävät stressiä vilkastuttaen sympaattisen hermoston toimintaa.
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Nukkumisen, palautumisen ja rentoutumisen vaikeutuminen saattavat aiheuttaa henkilön

kykenemättömyyttä työtilanteen vaatimiin suorituksiin. Haastavat työtilanteet vaikuttavat

sydämen lyöntitiheyteen, hengitykseen ja verenpaineeseen. Sydämen lyöntitiheyden pa-

lauttaminen normaalille tasolle tilanteen päätyttyä on tärkeää. Stressin aiheuttama pitkäai-

kainen korkea syke on terveysriski. (Rantaeskola ym. 2015, 168-170.)

3.5.2 Kumulatiivinen stressi

Kumulatiivisessa, eli kasautuvassa stressissä ihminen kokee toistuvasti haastavia tai kriitti-

siä tilanteita ilman, että hän pääsee näitä välillä käsittelemään tai purkumaan, jolloin stressi

kumuloituu. Kasautuva stressi voi kroonistuessaan altistaa erilaisille sydänsairauksille,

diabetekselle, syöpään ja muille somaattisille sairauksille. Stressin kumuloituessa ihmisen

kortisolitaso pysyy jatkuvasti korkealla, mikä puolestaan on haitallista muistin ja oppimi-

sen kannalta tärkeiden olennaisten aivoalueiden toiminnalle. Toistuvien ja purkamattomien

stressikokemusten seurauksena on mahdollista, että tietyt aivojen osat alkavat yllä pitä-

mään valmiustilaa jatkuvasti, vaikka uhka ei olisikaan läsnä. (Rantaeskola ym. 2015, 170.)

Kumulatiiviselle stressille altistumiseen vaikuttavat aiemmat kokemukset, mutta myös

perintö- ja ympäristötekijöillä on huomattava vaikutus siihen, kuinka erilaiset ihmiset yksi-

lötasolla tilanteen kuormittavuuden kokevat. Toiselle selkeästi kuormittava ja haasteellinen

tilanne, voi toiselta jäädä lähes vaille huomiota. Kumulatiivisen stressin tunnusmerkkeihin

kuuluvat väsymys, kyllästyminen ja ahdistuneisuus. Lisäksi voi esiintyä flunssaa, ruuansu-

latusvaivoja, päänsärkyä tai nukkumisvaikeuksia. (Rantaeskola ym. 2015, 170-171)

3.6 Kriittinen tilanne ja jälkitoimet

Poliisihallituksen tuore 01.07.2019 voimaanastunut määräys kriittisten tilanteiden jälkitoi-

mista määrittelee kriittisen tilanteen tapahtumaksi, joka saattaa aiheuttaa terveyttä haittaa-

via stressireaktioita. Kriittisen tilanteen tyypillisiksi reaktioiksi määräyksessä luokitellaan

traumaperäiset stressireaktiot, kuten mieleen väkisin tunkeutuvat tunteet, aistimukset, pai-

najaisunet, syyllisyyden tunteet, fysiologinen ja psykologinen reaktiivisuus, vetäytyminen,

turtuneisuus, välttely, unihäiriöt, keskittymiskyvyttömyys ja ärtyneisyys.
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Määräys kiinnittää huomiota, että kriittisiin tilanteisiin reagoiminen on hyvin yksilöllistä

sekä korostaa purkukeskustelujen merkitystä erityisesti opiskelijoiden, työuransa alussa,

muutoin kokemattoman tai uusiin tehtäviin siirtyneiden poliisien kohdalla. (POL-2019-

14546).

Kriittisten ja traumaattisten tilanteiden jälkihoito on ”auttajien auttamista”, kuvaa katastro-

fipsykologi Atle Dyregrov. Kriittiset ja traumaattiset tilanteet voivat aiheuttaa lyhyt- ja

pitkäkestoisia jälkioireita, vaikka niihin olisikin hyvin ennalta valmistauduttu. Edellä mai-

nitun vuoksi on erittäin tärkeää, että organisaatiossa on ennalta valmistauduttu ja tiedostet-

tu erilaiset stressinhallinta strategiat ja niiden tärkeys auettaessa suurille rasituksille altistu-

neita auttajia. (Dyregrov 1994, 224-232.)

Psykologisen tukihenkilöstön tulisi itse työskennellä tai olla perehtynyt työyhteisöön, työ-

kulttuuriin sekä työtehtäviin, pystyäkseen auttamaan mahdollisesti altistuneita mahdolli-

simman hyvin. Ilman edellä mainittua asiantuntemusta on vaarana, että tukihenkilöstö ei

nauti auttajien luottamusta vaan sen sijaan herättää vastustusta sekä epäluuloja, jopa vihaa.

Samalla tulisi kuitenkin luoda hyväksyvä ilmapiiri sille, että samassa tilanteessa olleiden

auttajien reaktiot voivat olla hyvinkin eriasteisia. (Dyregrov 1994, 232-233.)

Kriittisten tilanteiden jälkihoidossa tulisi kiinnittää huomiota myös auttajien lähiomaisiin

ja perheisiin järjestämällä esimerkiksi tilaisuuksia, joissa kerrotaan miten kriittinen tilanne

voi auttajaan vaikuttaa ja lisätä näin kommunikaatiota, ymmärrystä ja yhteenkuuluvuutta.

Omaisille olisi myös mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kertomaan meneillään olevasta

tilanteesta, jotta heille jäisi aikaa valmistautua ennen auttajan saapumista kotiin. Ensi ar-

voisen tärkeää on varmistaa, ettei auttaja joutuisi palaamaan tyhjään kotiin. Tärkeänä osana

jälkihoitoa on ennen työvuoron päättymistä tai välittömästi päättymisen jälkeen pidettävä

defusing purkukeskustelu, jossa tilanne käydään läpi sekä kartoitetaan tarvittavat jälkitoi-

met. (Dyregrov 1994, 234-235.)

3.7 Traumaattisen kriisin vaiheet

Ihmiset kokevat, reagoivat ja toipuvat kriiseistä yksilöllisesti, joten myös sitä seuraavat

tunteet ja tuntemukset voivat olla hyvinkin erilaisia. Traumaattisen kriisin syntypolun en-

simmäisinä tutkijoina ovat kuvanneet stressitutkija Mardi Horowitz ja ruotsalainen sosiaa-

lipsykiatri Johan Cullberg. (Järvelin 2011, 83; Nurmi 2006, 164-165.)
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Seuraavissa neljässä kappaleessa avataan traumaattisesta tapahtumasta selviytymisen vai-

heet Horowitzin ja Cullbergin luokittelun mukaisesti.

3.7.1 Sokkitila, psyykkinen shokki ja sokkivaihe

Järvelin (2011, 84-87) tekee väitöskirjassaan selkeän eron käsitteiden sokkitila, psyykkinen

sokki ja sokkivaihe välille. Shokkitila ilmenee kriisin alkuvaiheessa ja tarkoittaa shokki-

käyttäytymistä sekä välitöntä reagointia käsillä olevaan tilanteeseen.

Vakavan katastrofin yhteydessä on tärkeää ymmärtää, että auttamisen ammattilaiset myös

poliisit saattavat joutua sokkitilaan. Sokkitilalla ei kuitenkaan ole ainoastaan negatiivisia

vaikutuksia. Sokkitilassa ihminen saa käyttöönsä uusia voimavaroja, jotka mahdollistavat

fyysisiä suorituksia, joihin ihminen ei normaalisti kykene. Lisäksi henkilö saa käyttöönsä

sen kaiken tiedon, taidon ja kokemuksen, joka hänelle on kertynyt. (Nurmi 2006, 36-37;

Saari 2003, 50.)

Psyykkinen sokki suojaa ihmisen mieltä tiedolta ja kokemukselta, mitä se ei kykene vas-

taanottamaan ja kaikki voi tuntua epätodelliselta. Psyykkisessä sokissa ihmisen aivot käyt-

tävät normaalia suurempaa kapasiteettia. Aistit ovat valpastuneet ja ottavat vastaan vaikut-

teita normaalia tehokkaammin. Vaikutteet imeytyvät aivoihin ilman tavanomaista suodat-

tumista. Edellä mainitusta johtuen mielikuvat ja aistivaikutelmat ovat vahvoja ja yksityis-

kohtaisia ja on mahdollista kokea myöhemmin ”flashbackejä”, jolloin aistihavainnot pa-

laavat mieleen. (Järvelin 2011, 86.)

Sokkivaihe on traumaattisen kriisin ensimmäinen vaihe, kestoltaan muutamista hetkistä

muutamiin vuorokausiin. Sokkivaiheessa ihmisen mieli on sekaisin ja hän saattaa hokea,

toistella sekä ihmetellä tapahtunutta, eikä välttämättä usko sitä todeksi. Tapahtuneen voi-

makas torjunta tai kieltäminen saattavat kuulua osaan sokkivaihetta. Järkevä ja jäsentynyt

keskustelu on vaikeaa sekä kyky tehdä päätöksiä vaikeaa ja päätökset saattavat olla epära-

tionaalisia. Edellä mainitusta johtuen on ensi arvoisen tärkeää, ettei sokkivaiheessa olevaa

ihmisen ihmistä jätetä yksin (Järvelin 2011, 86-87; Nurmi 166-167.)
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3.7.2 Reaktiovaihe

Reaktiovaihe kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Reaktiovaiheeseen siir-

tyminen edellyttää, että ihminen tuntee olevansa turvassa ja vaara sekä uhka ovat ohitse.

Reaktiovaiheen aikana ihmiselle alkaa vähitellen muodostua käsitys siitä mitä on todella

tapahtunut. Tuska sekä kipeät kokemukset murtautuvat esille, ihminen on keskellä tunne-

myrskyä. Tyypillisiä tunnereaktioita ovat epätoivo, suru, tyhjyyden tunne, itsesyytökset,

ahdistus sekä syyllisyydentunto, toiset voivat keskittyä syyllisten hakemiseen. Toiminta-

kyky on reaktiovaiheessa usein heikentynyt ja siihen liittyvät traumaperäisen stressin oi-

reet. Selviytymiskeinot vaihtelevat lähiomaisiin, luotettaviin ystäviin ja ammattiauttajiin

tukeutumisesta tapahtuminen täydelliseen kieltämiseen sekä suuriin alkoholi- ja lääkean-

noksiin. (Järvelin 2011, 87-88.) Huomionarvoista on, että vaikka reaktiovaiheen voimak-

kaita tunteita hyvin vaikea kestää, voidaan niitä siirtää. Siirto voi tapahtua olosuhteissa,

joissa henkilö tietää, että tilanteen jälkeen on tilaa tuntea ja reagoida tapahtuneeseen. (Saari

2003, 60).

3.7.3 Käsittelyvaihe

Käsittelyvaihetta kutsutaan myös työstämis-, käsittely-, läpityöskentely- tai korjaamisvai-

heeksi. Käsittelyprosessi hidastuu ja se voi kestää kuukausia. Ihminen joka on ollut trau-

maattisessa kriisissä alkaa hiljalleen keskittyä arkeen ja hyväksyä uuden elämäntilanteen.

Ihmisen mieli alkaa sulkeutua ja hän ei enää välttämättä halua puhua kokemuksistaan, ko-

kemuksen käsittely ei kuitenkaan pääty vaan jatkuu omassa mielessä tietoisesti tai tiedos-

tamatta. Haasteena saattaa olla tavoitteiden ja tehtävien sopeuttaminen heikentyneeseen

toimintakykyyn. Käsittelyvaiheelle ominaisia ovat muisti- ja keskittymisvaikeudet sekä

joustokyvyn katoaminen, maltin menettäminen ja henkilölle epätyypilliset raivokohtaukset.

(Järvelin 2011, 89.)

3.7.4 Uudelleen suuntautumisvaihe

Traumaattisen kriisin viimeisessä uudelleen suuntautumisen vaiheessa ihminen luo koke-

mansa perusteella elämälleen uuden perustan sen pohjalle, mitä on jäljellä. Tuska alkaa

pysyä poissa tai on hallinnassa sekä traumaattisen kokemuksen haavat ovat arpeutuneet.

Huomionarvoista on, että jos traumaattinen kriisi on työstetty hyvin, uusi perusta voi olla

vahvempi ja lopputuloksena voi olla entistä vahvempi yksilö. (Nurmi 2006, 167-168.)
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3.8 Traumaperäiset stressihäiriöt

Käsitteenä traumaperäinen stressireaktio (post-traumatic stress reaction) ja tätä mahdolli-

sesti seuraavasta stressihäiriö (post-traumatic stress disorder), ovat kohtalaisen uusia ja

niistä alettiin puhua vasta 1970-luvulla. Ensimmäisen määritelmän nimeltä traumaattinen

neuroosi todennäköisesti loi saksalainen neurologi Hermann Oppenheim (1858-1919).

Tämän jälkeisiä käsitteitä ovat olleet Shell-Shock sekä taisteluväsymys (compat fatique),

joka yleistyi varsinkin toisen maailmasodan aikana. Muita kirjallisuudessa esiintyviä nimi-

tyksiä ovat KZ-syndrooma, jälkitraumaattinen neuroosi, kranaattisokki ja sotaneuroosi.

(Nurmi 2006, 164-166; Dyregrov 1994, 42.)

Vuonna 1980 joukko Vietnamin sodan veteraaneja pystyi psykoanalyytikkojen Chaim Sha-

tanin ja Robert J. Liftonin avustamana Amerikan psykiatrialiiton (American Psychiatric

Association, APA) hyväksymään uuden diagnoosin: Traumaperäinen stressihäiriö. Diag-

noosiin kuului oireita, jotka voitiin luokitella tyypillisiksi Vietnamin sodan veteraaneille.

Oireiden järjestelmällinen tunnistaminen ja kokoaminen yhteen, antoi vihdoin nimen kär-

simykselle, mikä oli ajanut monet kauhun ja avuttomuuden valtaan. Tämän tuloksena aihe-

piiriä koskeva tutkimus ja sitä myötä ymmärrys sekä hoitomenetelmät kehittyivät räjäh-

dysmäisesti. (Van Der Kolk 2014, 29.)

Traumapotilaiden kanssa yli kolmekymmentä vuotta työskennellyt tunnettu trauma-

asiantuntija Bessel Van Der Kolk kiteyttää trauman seuraavasti: ”Olemme oppineet ym-

märtämään, että trauma ei ole vain tapahtuma, joka on jäänyt kaukaiseen menneisyyteen,

vaan se on pysyvä jälki, jonka kokemus on painunut mieleen, aivoihin ja kehoon. Tämä

jälki vaikuttaa jatkuvasti elimistön kykyyn selviytyä nykyhetkessä.” (Van Der Kolk 2014,

31.) Traumaperäiset stressihäiriöt voivat ilmetä akuuttina, jolloin oireet ovat jatkuneet

voimakkaina tai voimistuen yli kuukauden tai viivästyneenä, jolloin oireet ilmenevät vasta

kuuden kuukauden kuluttua (Pelkonen 2005, 16).

3.9 Akuutti stressihäiriö

Akuutista, eli äkillisestä stressihäiriöstä käytetään myös nimitystä stressireaktio. Akuutti

stressihäiriö syntyy poikkeuksellisen ja erittäin voimakkaan psyykkisesti traumaattisen

tilanteen johdosta.
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Tilanteeseen liittyy oman tai läheisen ihmisen vakava turvallisuuden menetys, vammautu-

minen tai sen uhka. Akuutti stressihäiriö on ohimenevä, mutta hyvin vaikea asteinen häiriö.

(Henrikson & Lönnqvist 2001, 289, viitattu väitöskirjassa Järvelin 2011, 92.)

Reaktiot kriisitilanteessa voivat olla paitsi somaattisia myös kognitiivisia. Mahdolliset so-

maattiset reaktiot ovat pahoinvointi, vatsavaivat, hikoilu, vapina, palelukohtaukset, kiihty-

nyt pulssi, lihaskivut, koordinoimattomat liikkeet ja kognitiivisia hämmennys, epätodelli-

nen olo, huonontunut huomio- ja keskittymiskyky sekä ajattelukyvyn hidastuminen ja

muistamisongelmat. Reaktioihin voi kuulua myös emotionaalisia ja käyttäytymisreaktioita.

Emotionaalisia reaktioita ovat avuttomuus, tilanteen valtavuus, pelko, viha surullisuus.

Käyttäytymisreaktioita ovat yliaktiivisuus, puutteellinen aktiivisuus, vetäytyminen, epä-

normaali aktiivisuus ja huumorin liioittelu. Herkimmin emotionaaliset reaktiot syntyvät,

jos tilanteessa on lapsiuhreja. (Dyregrov 1994, 202-204.)

3.10 Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)

Posttraumaattinen stressihäiriö sai DSM-III luokituksen ensimmäisen kerran vuonna 1980.

Myöhemmin vuonna 1994 Posttraumaattinen stressihäiriö luokiteltiin psyykkiseksi koette-

lemukseksi kategoriaan DSM-IV APA:n (American Psychiatric Association) toimesta.

(Henriksson & Lönnqvist 2001, 293, viitattu väitöskirjassa Järvelin 2011, 98.)

Edellä kappaleessa 3.9 akuutin stressihäiriön hoitamattomat tai huonosti hoidetut stressire-

aktiot saattavat aiheuttaa post-traumaattisen stressihäiriön, jonka oireet esiintyvät sekä

akuuttina että viivästyneenä. Reaktioiden jatkuessa yli kuukauden voidaan puhua

posttraumaattisesta stressihäiriöstä. Posttraumaattisen stressihäiriön syntyminen edellyttää,

että ihminen kokee tai todistaa sellaista tapahtumaa, joka aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa va-

kavan loukkaantumisen tai kuoleman vaaran. Tilanteessa oleva ihminen kokee vahvaa

avuttomuuden, pelon tai kauhun tunnetta. Posttraumaattisen stressihäiriön syntyminen

edellyttää myös, että tilanteesta johtuvat tuntemukset joudutaan tukahduttamaan, jolloin

tukahdetut tuntemukset voivat nousta esiin kuukausien tai mahdollisesti vasta vuosien ku-

luttua. (Dyregrov 1994, 44-45.)
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Akuutissa tapauksessa oireet ilmenevät kuuden kuukauden kuluessa tilanteesta ja viivästy-

neessä tapauksessa vasta kuuden kuukauden kuluttua. Posttraumaattisen stressihäiriön pys-

tyvät diagnosoimaan luotettavasti vain alansa ammattilaiset, eikä siitä ole mahdollista toi-

pua omin avuin. Varsinkin hoidon alkuvaiheessa sairastunut henkilö tarvitsee paitsi terapi-

aa myös lääkehoitoa.

Erittäin tärkeää on huomata, että edellä mainitut stressireaktiot tilanteen jälkeisinä viikkoi-

na ovat normaaleita reaktioita koettuun epänormaaliin tilanteeseen (Dygerov 1994, 44-45).

Yksilölliset tekijät, kuten perimä, sukupuoli, lapsuus, vanhempien käyttäytyminen, ikä,

persoonallisuus, aiemmat sairaudet, päihteiden käyttö sekä trauman tyyppi yhdessä stressi-

tekijöiden voimakkuuden ja vakavuusasteen kanssa, vaikuttavat Posttraumaattisen stressi-

häiriön syntyyn (Dygerov 1994, 46; Kates 1999, 222-223; Koponen & Taiminen 1999,

viitattu väitöskirjassa Järvelin 97-98). Huomattavaa kuitenkin on, ettei kaikkien post-

traumaattisten kokemusten myötä synny Posttraumaattista stressihäiriötä ja että sen syntyä

voidaan ehkäistä kunnollisilla ja oikeilla jälkitoimilla (Kates 1999, 56, 217-218; Stevens

2005, 2, viitattu väitöskirjassa Järvelin 2011, 98).

3.11 Jälkipurkutilaisuudet

Tilanteessa kun muuten terve ihminen on kohdannut epänormaalin tilanteen tai tapahtu-

man, psykologisen jälkipuinnin päämääränä on lieventää traumaattisen tilanteen vaikutuk-

sia, nopeuttaa normaalia toipumisprosessia (Mitchell & Everlyn 1994, 5, viitattu väitöskir-

jassa Järvelin 2011, 99).

Psykologista jälkipuintia kehitettiin ensimmäisenä Yhdysvalloissa ja sen juuret ovat Mary-

landissa, jossa Jeffrey T. Mitchell esitteli vuonna 1983 uuden, lähinnä ammattiauttajien

käyttöön tarkoitetun psykologisen jälkipuintimenetelmän (psychological debriefing). Me-

netelmä oli alkujaan luotu auttamaan auttajia Marylandin palolaitoksessa Yhdysvalloissa.

Mitchellin mallissa käsite CISM (critical incident stress management) psykologiset jälki-

puintitilaisuudet ovat vain osa niitä työnantajan toimenpiteitä, jotka tulisi käynnistää kriit-

tisen tai traumaattisen tilanteen jälkeen. Pohjoismaisena edellä kävijänä on toiminut Norja,

josta on haettu kokemuksia ja oppeja psykologisen tuen organisoimiseksi. (Dyregrov 1994,

9; Nurmi 2006, 168-170.)
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Suomessa ryhmäpurkukeskustelut toteutetaan pitkälti Jeffrey T. Mitchelin malliin pohjau-

tuen. Psykologinen jälkipuinti (critical incident stress debriefing, CISD), eli psychological

debriefing, PD) sekä kevyempi ja lyhyempi versio psykologinen purkukeskustelu (psycho-

logical defusing) ovat traumaattisen tilanteen jälkeisiä ryhmäkeskustelutilaisuuksia, joiden

vetäjänä toimii koulutettu vertaistyöntekijä tai alan ammattilainen. Psykologista jälkipuin-

tia on kehitetty sekä otettu käyttöön 1980- ja 1990 luvuilla. Suomeen menetelmä rantautui

1990-luvulla. (Nurmi 1994, 168-169; Saari 2003 9-11.)

Poliisihallituksen määräys Kriittisten tilanteiden jälkitoimet poliisihallinnossa (POL-2019-

14546) sekä sen pohjalta laadittu Sisä-Suomen poliisilaitoksen oma määräys määrittää

kriittisten tilanteiden jälkitoimien mahdolliset eri vaiheet seuraavasti:

Kokemukselliset purkukeskustelut

Työterveyshuollon ja muiden palveluntuottajien tarjoama psykososiaalinen ja somaat-

tinen tuki

Seurakunnan antama tuki

Valtakunnalliset posttraumatyöpajat ja kumulatiivisen stressin purku. (POL-2019-

14546; 5/2013.)

Poliisin oman organisaation tarjoama kokemuksellinen purkukeskustelu perustuu vertais-

tukeen, jossa ohjaajat ovat poliisin omaan organisaatioon kuuluvia koulutettuja ohjaajia.

Kriittisen tilanteen jälkeen tulee poliisiyksikössä järjestää välitön kokemuksellinen purku-

keskustelu, eli defusing tilaisuus ennen tilanteeseen osallistuneiden työvuoron päättymistä.

Ensimmäisen vaiheen purkukeskustelu voi olla ryhmä, pari tai yksilökeskustelu. Valvonta-

ja hälytystoimintasektorin kenttätoiminnassa vastuu on kenttäjohtajalla tai yleisjohtajalla,

mikäli edellä mainitut ovat olleet osallisena tilanteessa, vastuu on heidän esimiehillään.

Esimiehen vastuulla on myös seurata alaistensa traumaattisten reaktioiden mahdollista pit-

kittymistä ensimmäisen vaiheen purkukeskustelun jälkeen. Lisäksi on huomioitava, että jos

koulutettu ohjaaja on itse ollut osallisena tilanteessa hän ei voi toimia ohjaajana. (POL-

2019-14546; 5/2013.)

Poliisiyksikön päällystöstä on nimetty koordinaattori sekä varahenkilö. Heidän tehtävään

on koordinoida kriittisten tilanteiden jälkitoimia silloin, kun ne koskevat laajempaa jouk-

koa.
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Useita poliisiyksiköitä koskettavan valtakunnallisen kriittisen tilanteen purkukeskustelujen

järjestämisvastuu on tapahtumapaikkakunnan yleisjohtajalla, jonka tulee kutsua eri polii-

siyksiköiden koordinaattorit paikalle. (POL-2019-14546; 5/2013.)

Työterveyshuolto ja muut palveluntuottajat tarjoavat psykososiaalista ja somaattista tukea,

jota poliisiyksiköt voivat hyödyntää osana kriittisten tilanteiden jälkitoimia kaikissa sen

vaiheissa. Myös välitön ensimmäisen vaiheen purkukeskustelu voidaan järjestää myös yh-

teistyössä työterveyshuollon tai yksityisen toimijan kanssa. Työterveyshuollon tarjoamia

palveluita voidaan käyttää jatkotoimenpiteenä posttraumatyöpajan antamalle tuelle. (POL-

2019-14546; 5/2013.)

Poliisihallitus järjestää vuosittain maksuttomia posttraumatyöpajoja osana erityisen vaike-

an työtilanteen jälkitoimia. Kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden kriittisen työtilanteen ko-

kemisesta on kulunut vähintään puoli vuotta sekä kumulatiivista stressiä kokevat, joita po-

liisiyksiköt voivat henkilön suostumuksella posttraumatyöpajoihin lähettää. Henkilöstö voi

tarvittaessa hakeutua omatoimisesti posttraumatyöpajoihin. (POL-2019-14546; 5/2013.)

Kumulatiivisen stressin purussa poliisiyksikön ja erityisesti esimiesten tulee huolehtia, että

päivittäin kuormittavissa tilanteissa työskentelevät saavat tarvitsemansa tuen. Mahdollisten

jälkitoimien lisäksi tukitoimenpiteitä ovat esimiestyö, työn organisointi sekä priorisointi,

tavoite- ja kehityskeskustelut, työnohjaus ja työterveyshuollon palvelut. (POL-2019-

14546; 5/2013.)

3.11.1 Debriefing

Debriefing, eli psykologisella jälkipuinnilla pyritään ennalta estämään tai lieventämään

traumaattisen tilanteen jälkivaikutuksia. Debriefing toteutetaan 10-15 henkilön ryhmässä

24-72 tunnin kuluttua traumaattisesta tilanteesta. Jälkipuinti-istunnossa ei käydä läpi takti-

sia tai teknisiä toimintamalleja, eikä se ole kritiikkitilaisuus. Tilaisuuden perusajatuksena

on rakentaa tulevaisuutta traumaattiseen tilanteeseen osallistuneiden kesken ehdottoman

luottamuksellisessa ilmapiirissä, eikä osallistujien kertomisia saa raportoida ulkopuolisille.

Tilaisuudessa ei ole arvojärjestystä, puhepakkoa tai aikarajaa, käytännössä tilaisuus kestää

2-3 tuntia. (Nurmi 2006, 177-180.) Jeffrey T. Mitchelin mukaan debriefing istunto sisältää

seitsemän eri vaihetta.
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Aloitusvaiheessa vetäjät esittäytyvät ja käydään läpi istunnon pelisäännöt. Istunnossa ei

ole taukoja ja poistua saa ainoastaan WC:ssä käyntiä varten, matkaviestimien käyttö on

kielletty, virvokkeita nauttiminen on sallittua ja korostetaan vaitioloa.

Faktavaiheessa kootaan ”palapeli” jokaisen osallistujan kertomana, lisäksi apuna voi-

daan käyttää tutkintamateriaalia ja luonnosteltuja kuvia.

Ajatusten vaiheessa osallistujat kertovat ajatuksiaan tapahtumasta.

Reaktiovaiheessa osallistujat käyvät läpi tuntemuksiaan mukaan lukien ruumiilliset

tuntemukset tapahtumapaikalta, kotiin tulosta ja tämän hetken tuntemuksiaan.

Normalisointivaiheessa kerrotaan reaktioiden olevan osallistujilla samankaltaisia, tode-

taan niiden olevan normaaleja ja tilanteeseen kuuluvia sekä kuvataan traumaperäisen

stressireaktion oireita.

Kouluttamisvaiheessa opetellaan stressinhallintatekniikkoja, neuvotaan tekemään osal-

listujalle itselleen ominaisia normaaleja ja mieluisia stressinhallinta tekniikoita ja tapo-

ja sekä valmennetaan ihmisten ja tilanteiden kohtaamiseen sekä autetaan tukeutumaan

omaan tukiverkostoon.

Viimeisessä palautumis-ja lopetusvaiheessa osallistujat ”palautetaan maanpinnalle”

tekemällä yhteenveto keskusteluista, sopimalla seurannasta, selvittämällä lääkärissä-

käynnin tarve. Viimeiselle vaiheelle on ominaista, että todetaan ”elämän jatkuvan kai-

kesta huolimatta.” (Nurmi 2006, 177-180.)

3.11.2 Defusing

Psykologinen defusing, eli purkukeskustelu on debriefingiä kevyempi 20 - 40 minuuttia

kestävä pienryhmäprosessi, joka käynnistetään heti traumaattisen tilanteen jälkeen mahdol-

lisimman pian. Defuising on tarkoitettu tilanteen ytimessä olleille ammattiauttaja ryhmille

jokaiselle erikseen pidettäväksi tilaisuudeksi. Defuising ei vaadi debriefingin henkilöstöä,

eikä rakennetta. Purkukeskustelun vetäjänä toimii koulutettu henkilö tai mielenterveysalan

ammattilainen. Purkukeskustelun tarkoituksena on traumaperäisten oireiden ja reaktioiden

välitön lieventäminen, kokemuksen normalisointi, sosiaalisen tukiverkoston luominen ja

vahvistaminen sekä mahdollisen debriefing istunnon järjestämisen tarpeen kartoittaminen.

(Nurmi 2006, 172-175.)
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Defusing purkukeskustelun vaiheita ovat:

5-7 minuuttia kestävä johdanto, sisältäen esittäytymisen sekä keskeiset periaatteet.

Vapaata keskustelu, vailla puhejärjestystä sisältävä läpikäyntivaihe, jossa rohkaistaan

ihmisiä puhumaan.

Läpikäyntivaiheessa yhdistyvät faktojen, ajatusten ja reaktioiden vaiheet.

Viimeisenä on informointi ja tulevaisuudesta sopiminen, joka on yhdistelmä debriefin-

gin tiedonjako- ja yhdistelmävaiheista. Tässä vaiheessa pyritään tilanteen normalisoin-

tiin, stressinhallintakeinoista puhumiseen.

Lisäksi selvitetään jatkotoimenpiteet ja puhutaan huomisen kohtaamisesta sekä selvite-

tään ettei kukaan ole jäänyt ilman tukea tai unohdettu yksin. (Nurmi 2006, 172-175.)

3.11.3 Posttraumatyöpajat

Osana kriittisten tilanteiden kokonaisvaltaista CISM-mallia (Critical Incident Stress Mana-

gement) ovat posttraumainternaatit. Posttraumatyöpajojen alkujuuret vievät Yhdysvaltoi-

hin, jossa liittovaltion poliisi FBI otti vuonna 1985 ohjelmaansa PCIS-seminaari (Post Cri-

tical Incident Seminar) muotoiset posttraumainternaatit. Seminaareissa keskustellaan ja

jaetaan kokemuksia turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä poliisihallinnon ja po-

liisin työympäristön hyvin tuntevien terveydenhuoltoalan ammattilaisten vetämänä niin

ryhmä kuin yksilökeskustelujen avulla. Suomeen seminaari PCIS-rantautui vuonna 2010

pilottihankkeena ja vuodesta 2012 alkaen seminaareja on järjestetty kaksi kertaa vuodessa.

(Järvelin 2011, 197-198.)

Poliisihallituksen määräys Kriittisten tilanteiden jälkitoimet poliisihallinnossa (POL-2019-

14546) mukaan osana kriittisten tilanteiden jälkitoimia ovat Poliisihallituksen kustantamat

kaikille poliisihallinnossa työskenteleville suunnatut kaksi kertaa vuodessa järjestettävät

valtakunnalliset posttraumatyöpajat. Työpajat toteutetaan internaatti periaatteella, eli osal-

listujat yöpyvät työpajan järjestämispaikalla. Aloitteen posttraumatyöpajaan osallistumi-

sesta voi tehdä henkilö itse, työterveyshuolto tai henkilön suostumuksella poliisiyksikkö.

Posttraumatyöpaja on tarkoitettu jälkitoimeksi vaikeissa ja kuormittavissa työtilanteissa

olleille henkilöille, kun tilanteen kokemisesta on kulunut enemmän kuin puoli vuotta. Työ-

pajat soveltuvat myös voimakkaan kumulatiivisen stressin käsittelyyn. (Poliisin intranetti-

sivut, Sinetti, Työhyvinvointi ja työsuojelu, luettu 10.09. 2019.)
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3.11.4 Vertaistuki ja kollegiaalinen keskustelu

Debriefing ja defuising istuntoja vapaa muotoisemmalla vertaistuella tarkoitetaan vertais-

tukikoulutetun poliisiorganisaatiossa työskentelevän kanssa joko pienryhmässä tai yksilö-

keskusteluna one-to-one periaatteella luottamuksellisessa ja kollegiaalisessa ilmapiirissä

käytyä keskustelua. Järvelin toteaa väitöskirjansa Jokelan ja Kauhajoen kouluampumista-

pausten tutkimustuloksissa, että psykologiseen jälkipuintiin koulutetuilla poliiseilla on oma

paikkansa ja roolinsa vertaistukea antavina henkilöinä. (Järvelin 2011, 106, 216). ”Henki-

lökohtaisilla keskusteluilla, joita käydään vertaisten kanssa, on huomattavan suuri uskotta-

vuus ja vakuuttavuus, koska niitä käydään sellaisen kanssa, joka on ollut siellä (who has

been there) eli kokenut samanlaisen tilanteen tai kriisin” (McNally & Solomon 1999, 20-

21).

Vertaistuen Kaiku-hanke toteutettiin vuosina 2014 – 2015 Pohjanmaan poliisissa 20 Polii-

siammattikorkeakoulussa koulutettavan voimalla. Tavoitteena oli luoda suomalainen malli

purkukeskustelujen ja posttraumatyöpajan väliseen ajanjaksoon. Hankkeen tuloksia on

analysoinut komisario Kimmo Huhta-Aho Poliisipäällystön PPT (AMK) tutkielmassa. Tu-

loksista ilmenee, että haastateltavien kokemukset vertaistuesta olivat hyviä ja positiivisia ja

vertaistuki nähtiin edelleen kehitettävänä tukimuotona. Erityistä kiitosta keräsi vertaistuen

uskottavuus ja luottamus.

Poliisin työyhteisöä kuulee monesti kuvattavan ”sisään päin lämpeneväksi” ja ”me ja

muut” asetelmaksi. Virallista jälkipuintijärjestelmää täydentää hyvän ja luotettavaksi koe-

tun työkaverin kanssa käytävä kollegiaalinen keskustelu. Tätä ”keikkojen ajon” välissä,

kahvi- ja ruokataukojen yhteydessä ja jopa vapaa-ajalla tapahtuvaa vuorovaikutusta kuva-

taan poliisin sisällä organisatorisesta asemasta, työtehtävistä tai virkauran pituudesta riip-

pumatta ensiarvoisen tärkeäksi väyläksi purkaa ja jakaa tuntemuksiaan. Yhteenkuuluvuus

ja yhteisöllisyys antavat voimaa ja kriisitilanteen jälkeen työkavereiden keskinäinen huo-

lenpito ja tuki ovat korvaamattomia sekä työkavereiden ymmärrys ja hyväksyntä merkitse-

vät erittäin paljon (Dyregrov 1994, 233).

3.11.5 Esimiehen rooli

Poliisin linjaorganisaatiossa lähiesimies on valvonta- hälytystoimintasektorin kenttätoi-

minnassa käytännössä ylikonstaapelin vakanssilla toimiva ryhmänjohtaja tai kenttäjohtaja.
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Kenttäjohtaja pyörittää kenttäpartioiden päivittäistä toimintaa yhteistyössä hätäkeskuksen

sekä yleisjohtajan kanssa, viimeinen sana etenkin nopeissa ja vaativissa tehtävissä on kui-

tenkin kenttäjohtajalla. Kenttäjohtajalla on keskeinen rooli lähiesimiehenä oman kenttä-

vuoronsa toimintatapojen ja kulttuurin luomisessa. Esimiestaidot ja tunneäly korostuvat

vaativissa tilanteissa ja niiden jälkihoidon yhteydessä. Tähän on kiinnittänyt huomiota

myös muutosjohtamisen ja johtamisviestinnän tohtori Jari Salminen Tulevaisuuden johta-

jalle suunnatussa Uuden esimiehen kirjassa.

Esimiehen rooli korostuu erityisesti silloin, kun sisäiset tai ulkoiset myrskyt haastavat or-

ganisaatiota. Kriisin uhatessa tai muutoksen haastaessa organisaatiota, tulee esimiehen

nousta toiminnan keskiöön ja uskallettava näyttää suuntaa ja valaa uskoa haastavinakin

aikoina. Esimiehen tehtävä on tarttua rohkeasti asioihin, joihin muut organisaatiossa eivät

tarttuisi pitkällä tikullakaan. (Salminen 2017, 275-276.) Tutkimukset osoittavat tunneälyn

olevan tärkeä ominaisuus, joka vaikuttaa paitsi menestykseen työelämässä myös menestyk-

seen elämässä. Tunneälykkäät ihmiset ovat taitavia kommunikoimaan ja työskentelemään

muiden kanssa ja pystyvät laadukkaisiin päätöksiin. Tunnejohtamisen taidot ovat onnistu-

misen edellytys esimiestyössä. (Salminen 2017, 34.)

3.11.6 Resilienssi näkökulma

Viime vuosina aihepiirin tutkimuksessa on noussut vahvasti esille resilienssi näkökulma

osana yksilön valmistautumista stressaaviin työtilanteisiin. Psykologi Mari koskelainen

(2016, 53-54) nostaa esiin tutkijoiden Papazogluo ja Andersenin havainnot, joiden mukaan

on mahdollista, että panostaminen henkiseen valmiuteen osana koulutusta sekä työelämää

ennalta estävät poliisin työtehtävien myöhempää traumatisoitumista. Resilienssi sanana

tulee englannin kielen sanasta resilience ja hyvällä resiliensillä tarkoitetaan yksilön kykyä

kohdata stressaava tilanne henkisesti hyvin valmistautuneena ja virittyneenä. Resilienssiä

koskevan tutkimustiedon mukaan stressaavaan tilanteeseen on mahdollista valmistautua

niin, että stressivasteen vaikuttava kortisolitaso pysyy alhaisempana, voimakkaat tilanteen

hallintaa vaikeuttavat stressireaktiot vähenevät. Tällöin tunne kohdattavan tilanteen hallin-

nasta ja sen kokemisesta vaikeuden sijaan haasteena kasvavat.
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Koskelaisen (2016, 53-54) mukaan resilienssiä on mahdollista lisätä vaativien tilanteiden

koulutukseen seuraavat kokonaisuudet:

1. Stressin- ja stressireaktioiden ymmärtäminen.

Annetaan koulutettaville tietoa stressin psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista

sekä stressireaktioiden mahdollisesta johtamisesta traumatisoitumiseen. (Andersen ym.

2015c.)

2. Työroolin ja tehtävien sisäistäminen.

Koulutettava ymmärtää työroolinsa. Koulutettava pohtii perusteellisesti, onko valmis-

tautunut ja valmis kohtaamaan työtehtävät joita häneltä odotetaan ja onko työtehtäviin

sitoutuminen riittävällä tasolla. (Rantaeskola ym. 2015, 211.)

3. Käytännön harjoitukset.

Koulutettava harjoittelee stressireaktioiden hallintaa oikean hengitystekniikan avulla

vaativien tilanteiden harjoituksissa. Mielen optimaalinen valmiustila mahdollistaa oi-

keat havainnot ja kyvyn ajatella selkeästi tuottaen mahdollisimman oikean ratkaisun ti-

lanteeseen. (Andersen ym. 2015c.)

Harri Gustafsberg on tuoreessa väitöskirjassaan tullut tulokseen, että hyvin suunnitelluilla

harjoituksilla on tärkeä rooli yksittäisen poliisimiehen resilienssin kasvattamisessa. Parem-

pi resilienssi auttaa näkemään tilanteen paremmin ja tekemään laadukkaampia päätöksiä

vaativassa tilanteessa. Kehittynyt resilienssi auttaa myös stressin hallinnassa ja siitä palau-

tumisessa. (Gustafsberg 2018, 121.)
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET

4.1 Haastateltavien esittely

Jätetään yksilöimättä yksityisyyden suojasta sekä aihepiirin arkaluonteisuudesta johtuen.

4.2 Valvonta- ja hälytystoimintasektorin kenttätyön kuormittavuustekijät

Kaikki kolme haastateltavaa H1, H2 ja H3 kokivat vuorotyön ja siitä palautumisen yh-

teiseksi kuormittavaksi tekijäksi. Haastateltavat H1 ja H2 kokivat lisäksi vuorotyön sovit-

tamisen perhe- ja sosiaaliseen elämään haasteelliseksi ja kuormittavaksi. Haastateltavat H2

ja H3 eivät tunteneet, että olisivat palautuneet täysin edellisen työkierron rasituksista uuden

jo alkaessa.

”Varsinkin nyt kun ikää on tullut, niin nämä työajat, vaikka yövuoron jaksai-

sikin hyvin, niin palautuminen seuraavaan aamuvuoroon ei enää tahdo on-

nistua.” (Haastateltava H3).

Haastateltava H1 ja H3 kokivat kenttätoiminnan resurssit ja niiden riittävyyden paikoin

haasteelliseksi. Haasteltava H2 oli kokenut tehtävien kiireellisyysluokkien nousun aikai-

sempaan verrattuna kenttäjohtojärjestelmän vaihtumisen myötä lisänneen kiirettä tehtävil-

lä. Haastateltavan H3 kokemuksen mukaan kiire ja resurssien puute näkyivät erityisesti

kenttäjohtajana toimiessa.

”Toimin välillä suhteellisen isossa kaupungissa kenttäjohtajana ja tehtäviä

on paljon, nykyään hiljaisempia jaksoja ei ole enää edes talvisin. Koko ajan

pitää olla erittäin valppaana ja kuulolla, eikä taukoja oikein ole, kun koko

ajan pitää olla puhelimessa tai kuunnella radiota tai touhuta muuta. Tällai-

sen työvuoron jälkeen on huomaa olevansa loppu eri tavalla kuin normaalin

partion jäsenenä työvuoron jälkeen.” (Haastateltava H3.)

Selkeästi kuormittava tekijänä haasteltavat H1 ja H2 kokivat vaativat tehtävät sekä odot-

tamattoman väkivallan uhan ja siitä johtuvan varuillaan olon. Erityisesti juuri väkivallan

uhka ja viime aikoina poliisiin kohdistuneet väkivallan teot ovat mietityttäneet.
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”Aina tulee kuitenkin väistämättä mieleen, että jos itse olisi ollut silloin mu-

kana tilanteessa. Varsinkin jos omalla kenttäjohtoalueella tai lähellä tapah-

tuu tällaista, niin väistämättä se vaikuttaa omaan mielialaan ja lisää varuil-

laan oloa.” (Haastateltava H2.)

”Koskaan ei tiedä mitä tehtävillä vastassa ja välillä toimitaan syrjäseudulla

kahden hengen partiossa, eikä tukipartiota ole välttämättä saatavilla muuta-

missa minuuteissa, eikä välttämättä ihan 15-minuutissakaan. Väkivallan uh-

ka on myös pakko tiedostaa, mikä yhtenä tekijänä ajatteluttaa.” (Haastatel-

tava H1.)

Asiakaspalvelutehtäviä ei sen sijaan koettu yhdenkään haastateltavan vastausten perusteel-

la kuormittaviksi, mutta poliisityön yleisen luonteen ja poliisin työssään kohtaamien ih-

miskohtaloiden jatkuvan kohtaamisen kuormittavuutta kuvasi haastateltavista H1 seuraa-

vasti.

”Poliisi kohtaa myös sellaista huono-osaisuutta ja yhteiskunnan huonompaa

ääripäätä, jotka ovat olleet ihan normaaleja ihmisiä, jotka ovat ajautuneet

vaikeuksiin omasta hölmöilystä tai muuta kautta. Ymmärrän, että pitkän lin-

jan narkomaani tai ikänsä juonut on huonossa hapessa, mutta joukossa on

välillä ihan normaaleja ihmisiä, joiden kohtalo mietityttää ja sitä peilaa vä-

lillä omaan itseensä ja se jää mietityttämään aina välillä.” (Haastateltava

H1.)

Haastateltava H3 ei kokenut yksittäisiä työtehtäviä, edes vaativia sellaisia erityisen kuor-

mittaviksi, eikä kokenut väkivallan uhkaa tai varuillaan oloa erityisen kuormittavaksi.

Kuormittavuustekijöinä hän sen sijaan nosti esille poliisin palkkauksen riittävyyden koh-

tuulliseen toimeentuloon. Erityisesti hän painotti palkkausta suhteessa työtehtävien vaati-

maan laajaan osaamiseen ja vastuuseen sekä nopeiden ja oikeiden päätösten tekemiseen.

”Lisäksi lyhyessä ajassa pitäisi tehdä nopeita ja oikeita päätöksiä, joita voi-

daan esimerkiksi käräjillä vatvoa monta päivää ja miettiä miten olisi tullut

toimia, mikä mielestäni välillisesti vaikuttaa työn kuormittavuuteen.” (Haas-

tateltava H3).
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4.3 Stressin- ja kuormituksen purkaminen

Kenttätyössä kertyneen stressin- ja kuormituksen purkukeinoista harrastukset ja urheilu

nousevat selkeimmin esiin kaikkien kolmen haasteltavien vastauksissa. Erityisesti työtilan-

teen salliessa työajalta tapahtuva kahden tunnin viikkoliikunta kerran vuorokierron aikana

koettiin haastateltavien H1 ja H2 mukaan erityisen tehokkaaksi keinoksi kuormituksen

purkamisessa. Haasteltava H1 kertoi laitoksen jääkiekkovuorojen auttavan henkisessä jak-

samisessa, yhteishengen rakentamisessa ja pitävän samalla yllä fyysistä kuntoa. Myös

haastateltava H2 oli hyvin vakuuttunut viikkoliikunnan tehokkuudesta.

”Viikkoliikunta on myös todella hyvä tapa purkaa kuormitusta, oikeasti to-

della hyvä. Viikkoliikunta auttaa etenkin työkuormasta tulevaan stressiin, kun

saa pois ajatukset työasioista, ainakin hetkellisesti. Koen kyllä viikkoliikun-

nan erittäin hyväksi, työvuoron alkuun, loppuun tai keskivaiheille, ja näistä

on kyllä myös pyritty pitämään kiinni.” (Haastateltava H2.)

Haastateltava H3 piti viikkoliikuntaa myönteisenä asiana, mutta ei pitänyt viikkoliikuntaa

merkityksellisenä tekijänä kuormituksen tai stressin poistamisessa sen pienestä määrästä

johtuen vaan enemmänkin yhteishengen kohottajana, mikäli nykyään olisi mahdollista

päästä pelaamaan jotain joukkuelajia koko ryhmä samaan aikaan.

Haastateltavat H1, H2, H3 mukaan vapaa-ajan sosiaaliset suhteet sekä normaali perhe-

elämä koettiin auttavan myös hyväksi tavaksi kuormituksen purkamisessa, vaikka haasta-

teltava H1 huomauttaa sen sitä joskus lisäävänkin.

”Tärkeää kuitenkin on, että on sosiaalista elämää ja olen aina pitänyt huo-

len, että vapaa-ajan sosiaalinen elämä pyörisi paljon muualla kuin poliisin

organisaatiossa. Perhe auttaa stressin purkamiseen, vaikka se toki sitä välil-

lä omanlaistaan stressiä siihen vuorotyöhön tuokin.” (Haastateltava H1.)

”Kun himaan pääsee, niin siellä viimeistään unohtuu työasiat. Puuhaa riittää

kolmen lapsen kanssa, mikä on ollut kyllä onni.” (Haastateltava H2).
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Saunaillat ja muut vuoron tai yksikön yhteiset tapahtumat jakoivat haastateltavien H1 ja

H2 mielipiteitä. Haastateltava H2 piti niitä hyvänä kuormituksen- ja stressinpurkumene-

telmänä, koska vuoron puitteissa tällaiseen kanssakäymiseen ei ole aikaa. Haastateltavat

H1 ja H3 kokivat niiden kasvattavan yhteisöllisyyttä ja ryhmähenkeä mutta eivät olleet

vakuuttuneita niiden sopivuudesta juuri kuormituksen tai stressin purkamiseen. Lisäksi

molemmat kokivat niiden olevan parhaimmillaan, esimerkiksi kenttäryhmä koossa järjes-

tettyinä. Isompia yksikkö tai laitoskohtaisia tapahtumia ei koettu, niin hyviksi. Haasteltavat

H1, H2 ja H3 kertoivat saavansa apua kuormituksen purkamiseen parhaiten juttelemalla

partiokavereidensa kanssa vuoron aikana ja keikkojen ajamisen välissä. Haastateltava H2

kertoi myös vuoron sisäiseen välittämiseen ja auttamiseen liittyvän tapauksen parin vuoden

takaa.

”Meitä oli kaksi partiota, jossa toisessa oli harjoittelija partion jäsenenä ja

kun keräsimme pelastuslaitoksen kanssa ihmisen palasia junaradalta, hän ot-

ti harkkarin sivuun ja jutteli harkkarin kanssa, että jos on tuntemuksia, niin

niitä voidaan käydä lävitse. Se oli hieno huomata, että näin välitettiin.”

(Haastateltava H2)

4.4 Tietoisuus henkisen huollon palveluista

Kaikki haastateltavat H1, H2, H3 olivat tietoisia poliisiorganisaation tarjoamista henkisen

huollon palveluista. H1 oli kuullut henkisen huollon palveluista työpaikalla ja ryhmäpäivil-

lä. Hän oli myös lukenut niistä Sinetin intranet-sivustolta ja keskustellut työkavereiden

kanssa, lisäksi talon sisältä oleva, jälkipuintiin koulutettu henkilö, oli kertonut, että tilai-

suuksia tulisi järjestää. H2 oli tullut tietoiseksi posttraumatyöpajoista vasta kuluneena

vuonna suorittaessaan alipäällystökurssia ja samoihin aikoihin hän oli myös lukenut niistä

Sinetistä. Debriefing ja defusing jälkipuintitilaisuuksista hän oli kuullut poliisin peruskou-

lutuksen aikana ja konkreettisesti ne olivat tulleet eteen myöhemmin työelämässä. Haasta-

teltava H3 oli tullut tietoiseksi henkisen huollon palveluista sähköpostin ja Sinetin verkko-

sivujen välityksellä sekä saanut yksikkönsä koulutetuilta purkukeskustelujen vetäjiltä tietoa

palveluista. Lisäksi hän myös kertoi tietoisuuden palveluista olevan jo riittävällä tasolla.
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4.5 Osallistuminen jälkipurkutilaisuuksiin tai posttraumatyöpajaan

Haastateltava H1 oli osallistunut defuising jälkipuintilaisuuteen kaksi kertaa, kerran työ-

uransa alkutaipaleella ja toisen kerran joitakin vuosia sitten. Haastateltava H1 oli myös

hakeutunut posttraumatyöpajaan oma-aloitteisesti juteltuaan siitä ensin aiemmin posttrau-

matyöpajaan osallistuneen kollegansa kanssa. Lisäksi vähän aika sitten oli sattunut vieraan

poliisipiirin alueella työtapaturma, johon oli liittynyt virkamiehen väkivaltainen vastusta-

minen. Tapahtuman jälkeen oli kyseisen poliisipiirin koulutettu konstaapeli soittanut ja

kysellyt ”fiiliksiä” ja avuntarvetta sekä avustanut asianajajan hankkimisessa. Jälkipuintiti-

laisuuksien vetäjänä oli toiminut koulutettu tilanteen ulkopuolinen henkilö, pois lukien

virkauran alkumetreillä sattuneen tilanteen jälkipuinti, jonka oli vetänyt tilanteessa itse

ollut komisario.

Haastateltava H2 oli osallistunut takaa-ajotilanteen tilanteen jälkeen defusing tilaisuuteen,

jonka osallistumisesta oli käsketty päällystötasolta ja tilaisuuden vetäjä oli ollut ulkopuoli-

nen koulutettu henkilö.

”Tilanne päättyi siihen, että kyseessä olevaa henkilöä ammuttiin ja saatiin

lopulta kiinni. Itse olin näissä ampumiskohtauksissa mukana partiokaverin

kanssa, kun ajoimme häntä kiinni ja hän ampui meitä kohti. Vaikka olimme

aika kaukana, niin oli tosi kyseessä juuri meidän kohdallamme. Poliiseja ei

lopulta loukkaantunut ja hänet saatiin kiinni. Koko henkilöstö, joka oli ollut

tilanneorganisaatiossa, otettiin heti tilanteen jälkeen paikalliselle poliisilai-

tokselle, jonne tilattiin suolasta syötävää ja pullaakin taisi tulla. Tutkinnan-

johtaja sekä ilmeisesti jälkipurkuun koulutettua henkilöstöä saapui myös pai-

kalle juttelemaan kanssamme. Tilannetta käytiin läpi ja jokainen sai kertoa

tuntemuksiaan, eikä niitä tallennettu tai käytetty esitutkintaan mitenkään.

Pakko ei ollut sanoa mitään. Tämä tuntui silloin hieman oudolta, koska en

tuntenut muita juurikaan, kun suurin osa oli maakunnista ja oma partio

Tampereelta. Siinä kuitenkin huomasi, että jokaiselle oli tullut aika jännät

paikat.” (Haastateltava H2)
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Haastateltava H3 oli tietoinen, että joidenkin tehtävien jälkeen on erilaisia jälkipurkutilai-

suuksia järjestetty. Omakohtaista kokemusta jälkipurkutilaisuuksista hänellä ei kuitenkaan

ollut, eikä hän ollut toistaiseksi kokenut niitä tarpeellisiksi. Myöskään posttraumatyöpajaan

hän ollut osallistunut tai edes sitä harkinnut. Sen sijaan taktiikan ja tekniikan näkökulmasta

tilannetta käsitteleviin jälkipurkutilaisuuksiin hän oli osallistunut useastikin.

4.6 Kokemukset henkisen huollon palveluista

Haastateltava H1 mielikuvat kahdesta defusing tilaisuudesta ovat aika hatarat, eikä hän

osannut sanoa, oliko saanut niistä apua. Haastateltava piti kuitenkin tärkeänä, että vaativien

tilanteiden jälkeen kokoonnutaan yhteen. Lisäksi hän piti tärkeänä kehitystä, että jälkipuin-

tilaisuuksia on alettu järjestää entistä matalammalla kynnyksellä. Viimeisimmästä puhelin

defusing tilaisuudesta kokemukset oli olleet hyvät.

”Viimeisin edellä mainitsemani tilanne, jossa olin ollut yksin, jonka defusing

hoidettiin puhelimella, niin siitä jäi erittäin hyvä mieli. Erityisesti se, että jo-

ku oikeasti välitti, soitteli perään, kyseli vointia ja tarjosi apua. Vaikka en sil-

loin kokenut apua tarvitsevani, niin siitä jäi hyvä mieli.” (Haastateltava H1.)

Posttraumatyöpajan haastateltava H1 oli sen raskaudesta huolimatta kokenut erittäin hyö-

dylliseksi sekä antoisaksi. Posttraumatyöpajan työskentelyä haastateltava H1 luonnehti

henkisesti raskaaksi, stressaavaksi, mutta samalla hyvin hyödylliseksi ja hyvin antavaksi

tilaisuudeksi.

”Päivät posttraumatyöpajassa olivat henkisesti raskaimpia päiviä mitä olen

kokenut, mutta samalla erittäin antavia. Joukossa oli yksittäisiä konstaapelei-

ta, jotka ovat olleet todella kovilla keikoilla tai pitkän linjan poliiseja, joille

on kertynyt kumulatiivista stressiä vuosien mittaan. Juttuja kerrotaan avoi-

mesti kaikkien kesken ja pienryhmissä, sitten mukana on myös psykologit,

joiden luona oli myös mahdollista käydä. Vaikka tilaisuus omalla tavallaan

oli hyvinkin stressaava, niin se myös antoi erittäin paljon. (Haastateltava

H1.)
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Haastateltava H2 oli kokenut osallistumisensa defusing tilaisuuteen heti takaa-

ajotilanteen päätyttyä hyödylliseksi, varsinkin nyt jälkikäteen, kun tilanteen oikeuspro-

sessi on käyty lävitse. Hän kuitenkin huomautti, että tilaisuus saattaa aluksi tuntua

hämmentävältä ja siinä saatavat sekoittua omat ja muiden ajatukset. Hän korostaakin

omien muistiinpanojen tärkeyttä heti tilanteen jälkeen, varsinkin jos tilanteen johdosta

on tulossa esitutkinta. Pari päivää tapahtuman jälkeen hänelle oli myös soittanut jälki-

puintiin koulutettu henkilö ja kysellyt kuulumisia, tarjonnut apuaan sekä mahdollisuut-

ta debriefing-tilaisuuteen.

”Seuraavassa päivävuorossa otettiin sitten työparin kanssa aikaa ja istuttiin

alas kahvikupin kera ja käytiin jälkipuintiin koulutetun henkilön kanssa ensin

tilanne läpi partiona ja sitten muistaakseni vielä yksittäiskeskustelut. Lisäksi

hän soitti vielä pari kertaa perään ja kyseli kuulumisia. Se oli kyllä erittäin

hienosti hoidettu. Kertaakaan ei pakotettu juttelemaan ja ajankohdan sai va-

lita itse, jos juuri silloin oli muuta ohjelmaa. Vaikka minulle ei käynyt kuin-

kaan, eikä tilanne tullut uniin, niin siinä oli kyllä todella hienoa henkistä

huoltoa.” (Haastateltava H2.)

Haastateltava H3 oli kuullut, että jotkut olivat kokeneet henkisen huollon palvelut hyödyl-

lisiksi. Omalta kohdallaan hän muistaa vuosia sattuneen erittäin vaativan tehtävän, jossa

uhreina oli ollut pieniä lapsia ja myöntää, että jälkipuintitilaisuudelle olisi voinut olla sil-

loin tarvetta. Samalla tapahtumapaikalla ollut pelastustoimen henkilöstö oli jälkeenpäin,

muutaman päivän kuluttua soittanut hänen poliisilaitokselleen ja tiedustelleet, että oliko

tapahtumapaikalla olleille poliiseille järjestetty minkäänlaista jälkipurkua.

”Keikka oli henkisesti raskaampi, koska uhreina oli pieniä lapsia ja itselläni

sattui olemaan saman ikäisiä lapsia. Silloin en tosiaan näitä osannut kaivata,

mutta näin jälkeenpäin ajateltuna, jos olisin itse nyt vastaavassa tilaisuudes-

sa, järjestäisin osallisille kyllä mahdollisuuden jälkipurkuun. Pelastuslaitok-

sella tosiaan jälkipurku oli järjestetty, mutta itse en silloin ja siihen aikaan

osannut sitä kaivata.” (Haastateltava H3.)
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4.7 Kollegiaalinen keskustelu

Kollegiaalista keskustelua ovat kaikki haastateltavat H1, H2, H3 käyneet ”lähes jokaisessa

työvuorossa” sekä ”vähän koko ajan” ja luonnehtivat tätä keskustelua erittäin tärkeäksi

sekä merkitykselliseksi tavaksi jakaa kokemuksia, tukea ja helpottaa työssä kertynyttä

kuormitusta ja stressiä. Kollegiaalinen keskustelu mielletään helpoksi ja turvalliseksi tuki-

muodoksi, joka ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Haastateltava H1 kertoi purkavansa sekä

keskustelevansa paljon kollegoiden kanssa.

”Olenkin sanonut, että akuutti defusing ja debriefing tehdään jo poliisiautos-

sa tilanteen jälkeen, jopa heti kun tilanne on rauhoittunut ja esimerkiksi kul-

jetetaan jotain henkilöä. Paljon niistä poliisitehtävistä, juuri tapahtuneista,

jo tapahtuneista, jopa ihan muualla tapahtuneista keskustellaan juuri näin.

Samalla tavalla myös kahvipöytäkeskusteluissa vapaa-ajan tapahtumien li-

säksi, keskustellaan poliisitehtävistä. Pidän tätä keskustelua erittäin tärkeä-

nä.” (Haastateltava H1.)

Haastateltava H2 kertoi käyvänsä välillä partiokavereiden tai muiden poliisikollegoiden

kanssa asioita lävitse myös vapaa-ajalla.

”Kollegiaalisesta keskustelusta saan kuitenkin kaikista eniten apua. Kaikista

rehellisimmin, helpoimmin ja rennoimmin olen siinä käynyt tuntemuksiani

läpi, esimerkiksi tuon takaa-ajo casen jälkeen. Se on jotenkin helppo kertoa

toiselle poliisille, koska sitä vähän varoo siviilikavereiden kanssa. Varsinkin

vaimoa ei sitten kyllä kiinnosta yhtään mitkään työjutut.” (Haastateltava

H2.)

Haastateltava H3 luonnehti kollegiaalista keskustelua ”tosi yleiseksi” ja koki sen omalla

kohdallaan kaikista merkityksellisimmäksi tukimuodoksi henkisen kuormittavuuden ja

stressin purkamisessa. Hän kuitenkin huomautti, ettei hänellä itsellään ollut kokemusta

työantajan tarjoamista tukipalveluista.
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”Kuten aiemminkin sanoin minulla on käynyt niin hyvä tuuri partiokaverei-

den kanssa, mikä tietysti vaikuttaa siihen pystyykö heidän kanssaan käymään

tällaista luottamuksellista keskustelua. Itselläni näitä on onneksi useampia,

jopa sellaisia porukoita joissa näin voi huoletta ja luottamuksella tehdä. Tä-

mä ei tietysti tarkoita, että kaikilla olisi näin hyvä mahdollisuus. Mutta itse

koen erittäin tärkeänä, että asia on kohdallani näin. Tätä tapahtuu myös työ-

ajan ulkopuolella, jolloin voidaan soitella pitkiäkin puheluja.” (Haastatelta-

va H3.)

4.8 Terveiset työnantajalle, vapaa sana ja kehittämisehdotukset

Haastateltava H1 oli nähnyt virkauransa aikana parannusta poliisiorganisaation henkisen

huollon järjestelyissä ja kokee jälkipuintitilaisuuksien yleistymisen hyvänä suuntauksena

vaativien tehtävien jälkeen. Erityisen kiitoksen saa työnantajan kustantama valtakunnalli-

nen posttraumatyöpaja, jota hän luonnehtii erittäin osaavien, ulkomailta oppia ja koulutusta

hakeneiden ammattilaisten vetämäksi ainutlaatuiseksi tavaksi purkaa kuormitusta ja jakaa

kokemuksia. Työnantajalta hän toivoo vielä enemmän tukea, koska kokee kuitenkin polii-

sin työn stressaavaksi. Kehitysideana hän esittää ehdotuksen henkisen huollon ennalta es-

tävästä toiminnasta.

”Ehkä jonkinlaista jo ennalta ehkäisevää toimintaa ja työtä henkisen huollon

osalta tarvitsisi tehdä enemmän, niin ettei tarvitsisi kääntyä työterveyspalve-

luiden puoleen, koska silloin ollaan jo aika paljon synkemmällä puolella.

Voisin jopa nähdä hyväksi, että jokainen poliisimies kävisi kerran vuodessa

juttelemassa työterveyspalveluissa alan ammattilaisen kanssa, samaan ta-

paan kuin meillä suoritetaan työterveystarkastuksia tai kuntotestausta- ja

virka-ase ammuntojakin, mutta tämä olisi henkisen puolen testausta. Näkisin,

että tämä olisi hyvä olla myös pakollinen. Silloin ne, jotka sitä tarvitsevat ei-

vät voisi siitä kieltäytyä, eikä se aiheuttaisi sitä, että osallistumista aletaan

vieroksua niiden piirissä, jotka eivät näitä palveluita halua käyttää.” (Haas-

tateltava H1.)
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Haastateltava H2 oli kokenut, että henkisen huollon järjestelyt toimivat nykyään yleisesti

ottaen hyvin ja tietoisuus palveluista ja niihin hakeutumisesta on hyvällä tasolla.

”Mielestäni tämä jälkipuinti toimii nykyään aika hyvin ja itse olen aikanaan

saanut näitä palveluita ja nyt oman alipäällystökurssin kautta tietoa tästä

posttraumatyöpajasta. Tiedän myös kollegan, joka osasi työpajaan hakeutua,

koska se oli Sinetin uutisessa. Tieto näistä palveluista on käsitykseni mukaan

kyllä levinnyt ja jengi on tietoisia niistä. (Haastateltava H2.)

Kehitysideana haastateltava H2 esittää, että jokaisessa tai ainakin joka toisessa kenttäryh-

mässä olisi jälkipuintiin koulutettu vertaistukihenkilö, joka voisi heti vaativan työtehtävän

jälkeen tarjota tukea ja apua, jos ryhmän jäsen alkaa oirehtimaan voimakkaasti.

Haastateltava H3 oli kokenut, että jälkipuinti toimii hyvin, ainakin hänen laitoksellaan ja

jälkipuintiin koulutettua henkilöstöä saadaan kutsuttua paikalle tilanteen niin vaatiessa.

Hän kuitenkin kertoi miettineensä mihin jälkipuintitilaisuuksien luottamuksellisuus perus-

tuu sekä sen toimivuutta. Lisäksi hän oli pohdiskellut, miten hakeutumis- ja valintaprosessi

näihin tehtäviin käytännössä menee ja hakeutuvatko kaikki tilaisuuksien vetäjät tehtäviin

oikeista lähtökohdista ja syistä. Toisaalta hän myönsi myös, että kysymys voi olla myös

ennakkoasenteesta, koska hän ei ole kyseisiin tilaisuuksiin osallistunut. Haastateltava H3

korosti erityisesti jälkipuintilaisuuden vetäjän persoonaa ja hänen entuudestaan vahvaksi

koettua luottamuksellisuutta.

Kehitysideoina haastateltava H3 esittää, että heti tilanteen jälkeen pidettävä defusing tilai-

suus oli mahdollisimman nopea ja pintapuolinen, jossa vain katsottaisiin, että jokainen

pärjää seuraavaan päivään. Lisäksi hän oli kuullut kollegoilta ja tullut itsekin siihen johto-

päätökseen, että olisi hyvä, jos jälkipuintitilaisuuden vetäjäksi voisi toivoa mahdollisuuk-

sien rajoissa tiettyä henkilöä, koska vetäjän persoona ja luotettavuus merkitsevät ratkaise-

van paljon tilaisuuden onnistumisessa. Haastateltava H3 ei kokenut varsinaisesti tilanteista

johtuvaa lyhytkestoista stressiä ja oli vakuuttunut tämän olevan suurelta osin resilienssi

koulutuksen ja harjoituksien ansiota. Sen sijaan kumulatiivista stressiä hän oli kokenut,

mutta ei ollut päässyt resilienssi koulutuksella vielä niin pitkälle, että olisi kokenut sen

siihen auttavan. Haastateltava H3 toivoisi jälkipuintitoimien laaja-alaisempaan suuntaamis-

ta myös poliisin lähiomaisiin.
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”Jos joku on joutunut vaativaan tilanteeseen, poliisia on ammuttu tai jotain

muuta, niin se saattaa olla myös läheisille ja perheelle myös kova juttu. Että

pitäisikö myös heidät huomioida? Konstaapeli menee kuitenkin tapahtuman

kotiin ja vastassa voi olla esimerkiksi hyvinkin järkyttynyt vaimo. Että mistä

hän saa apua? Koska se miten kotona voidaan, vaikuttaa myös konstaapelin

jaksamiseen sekä toipumiseen. Eli tehtäisiin myös jonkinlainen kartoitus, mi-

ten lähimmäiset jaksavat. Kyllä se on kova paikka, jos vaikka avopuolisoon

kohdistetaan väkivaltaa, niin kyllä sinne kotiin jää myös kova pelkotila. Esi-

merkiksi lähimmäiset voivat suhtautua hyvin tunteikkaasti konstaapelin töihin

palaamiseen.” (Haastateltava H3.)

Haastateltavat H1, H2 ja H3 toivat haastatteluissaan erittäin vahvasti esiin esimiehen roolin

tärkeyden kuormituksen- ja stressinhallinnassa sekä jälkipuinti toimissa.

”Aloite posttraumatyöpajaan osallistumiseen tuli minulta itseltäni, mutta

esimieskin pystyy esittämään osallistumista, mikä olisi mielestäni myös erit-

täin tärkeää.” (Haastateltava H1.)

”Toki jokainen itse käsittääkseni päättää hakeutuuko työpajoihin, myös ryh-

mänjohtotasolla pitäisi miettiä, että osataan näitä markkinoida, jos jotain

alaisille käy ja eivät itse osaa niihin hakea.” (Haastateltava H2.)

”Tilannetta johtavan henkilönhän tulisi jossain vaiheessa automaattisesti

miettiä että, oliko tämä sellainen tilanne missä näitä palveluja tulisi käyttää.

Myös jokainen mukana ollut voi asian nostaa asian esille, jos tilannetta joh-

tava henkilö ei sitä tee.” (Haastateltava H3.)
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1 Kuormitustekijät ja niiden purkaminen

Kaikki kolme haastateltavaa kokivat vuorotyöstä palautumisen ja sosiaalisen, erityisemmin

perhe-elämän ja vuorotyön yhteensovittamisen suurimmaksi yksittäiseksi kuormitusteki-

jäksi valvonta- ja hälytystoimintasektorin kenttätyössä. Riittävä lepo ja nukkuminen ennen

ja jälkeen työvuoron ja sen yhdistäminen sosiaaliseen- ja perhe-elämään sekä normaalin

arjen pyörittämiseen koettiin haasteelliseksi ja kuormittavaksi. Toiseksi selkeästi kuormit-

tavaksi tekijäksi nähtiin ajoittain haasteellinen resurssitilanne ja siitä johtuva kiire sekä

paine tehtävillä. Kaksi kolmesta haastateltavasta kokivat myös väkivallan uhan tehtävillä ja

siitä johtuvan varuillaanolon vahvasti kuormittavaksi tekijäksi.

Urheilun ja liikunnan keskeinen merkitys kuormituksen ja stressin purkamisessa korostui

kaikkien haastateltavien vastauksissa, erityisesti työajalla sallittu kahden tunnin mahdolli-

suuksien mukaan pidettävä viikkoliikunta sai kiitosta haastateltavilta. Viikkoliikuntaa toi-

vottiin pidettäväksi mahdollisuuksien mukaan siten, että mahdollisimman moni pääsisi

mukaan samaan aikaan. Tämä mahdollistaisi paitsi liikunnan hyödyt, myös ryhmä- ja yh-

teishengen rakentamisen. Saunaillat ja muut yhteiset tapahtumat koettiin hyödylliseksi ta-

vaksi yhteishengen rakentamisessa ja eräänlaisina ”paineventtilinä”, mutta suoranaisesti

kuormituksen tai stressin poistoon niistä ei koettu saatavan apua kuin yhden haastateltavan

vastauksissa. Lisäksi pienemmissä ryhmissä pidetyt yhteiset tapahtumat nähtiin hyödylli-

semmäksi kuin yksikkö tai laitoskohtaiset tapahtumat. Yleisesti kaikki haastateltavat koki-

vat normaalin perhe-elämän, kotona puuhastelun ja sosiaalisen verkoston antavan sopivaa

vastapainoa ja myös palauttavan kuormitus- ja stressikokemuksista.

Kollegiaalisen keskustelun työvuoron aikana, jopa vapaa-ajalla luotettavan poliisikollegan

tai partiokaverin koettiin luotettavimmaksi, helpoksi ja nopeaksi tavaksi purkaa mieltä pai-

navia asioita ja sitä kautta työstä aiheutuvaa kuormitusta ja stressiä. Kollegiaalista keskus-

telua luonnehdittiin kaikista merkityksellisimmäksi tukimuodoksi ja selviytymiskeinoksi.

Tämä korostui erittäin selkeästi kaikkien kolmen haastateltavan vastuksissa useaan ottee-

seen.
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5.2 Tietoisuus, osallistuminen ja kokemukset henkisen huollon palveluista

Kaikki haastateltavat olivat mielestään riittävän tietoisia työnantajan tarjoamista henkisen

huollon palveluista ja he olivat tulleet tietoisiksi palveluista poliisinorganisaation omasta

toimesta Sinetti-verkkosivujen, jälkipuintiin koulutettujen poliisikollegojen sekä ryhmä-

päivillä ja poliisin perus- ja jatkokoulutuksen aikana. Tiedotusta henkisen huollon palve-

luista pidettiin riittävänä ja esimiehen tai tilannetta johtavan henkilön vastuuta jälkitoimien

järjestämisessä korostuivat vastauksissa selkeästi. Haastateltavat olivat selkeästi kiinnostu-

neita henkisen huollon palveluista sekä olivat halukkaita kehittämään niitä. Lisäksi haasta-

teltavat olivat keskustelleet kokemuksistaan ja näkemyksistään kollegojen kesken, mikä oli

osaltaan lisännyt tietoisuutta.

Haastateltavista kahdella oli kokemusta henkisen huollon palveluista. He olivat käyttäneet

defuising tai debriefing jälkipurkutoimia äkillisen ja kriittisen tilanteen jälkeen, toinen oli

lisäksi osallistunut posttraumatyöpajaan. Yksi haastateltavista ei ollut osallistunut henkisen

huollon jälkipurkutoimiin, eikä toistaiseksi kokenut niihin tarvetta. Haastateltavat kokivat

henkisen huollon toimet kohdaltaan riittäviksi, joustaviksi ja oikein ajoitetuiksi sekä osal-

listumisen niihin tarpeelliseksi. Erityisesti jälkikäteen kokemus oli hyvin onnistunut sekä

positiivinen, vaikka aluksi kokemus olikin ollut hieman hämmentävä. Erityisesti koettiin,

että heidän kokemuksistaan ja tuntemuksistaan välitettiin, ymmärrettiin ja niihin tarjottiin

apua, eikä ketään jätetty yksin. Defuising ja debriefing toimia kriittisen tilanteen jälkeen

pidettiin tarpeellisena varotoimena, vaikka ei itse sen tarpeessa tuntisi olevankaan.

Posttraumatyöpajaa luonnehdittiin ainutlaatuiseksi ja se keräsi erityiset kiitokset. Yleisesti

nähtiin, että henkisen huollon piirissä oli tapahtunut toivottua kehitystä ja että se toimii

nykyään hyvällä tasolla.

5.3 Kehittämisehdotukset

Opinnäytetyöni ehdottomasti parasta antia olivat haastateltavien esiin nostamat hyvin har-

kitut kehittämisehdotukset, missä näkyi rautainen ammattitaito ja kokemus kenttätyöstä

valvonta- ja hälytystoimintasektorilla. Esiin nousivat aikaisen puuttumisen malli, eli henki-

sen huollon tarpeen ennaltaehkäisevä kartoitus ja kenttäryhmän oma jälkipuintivastaava ja

resilienssi koulutuksen lisääminen. Lisäksi jälkikäteisinä ehdotuksina kriittisen tapahtuman

jälkitoimien ulottaminen lähiomaisiin sekä mahdollisuus vaikuttaa jälkipuintitilaisuuden

vetäjän valintaan.
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Huomattavaa oli, että kehittämisideoille löytyi tukea myös opinnäytetyön laajasta lähdeai-

neistosta. Hienoa oli myös, että suurin osa kehittämisehdotuksista lähti ennalta estävästä

ajatuksesta, jolloin tilanteesta voidaan päästä vielä ulos suhteellisen pienillä toimilla ja

saada siten aikaan säästöjä niukkojen resurssien aikakaudella. Esimerkiksi huonosti hoide-

tut tai hoitoa kokonaan vaille jääneet stressireaktiot voivat pahimmillaan johtaa vaikeasti

hoidettavaan posttraumaattiseen stressihäiriöön.

5.3.1 Ennaltaehkäisevä kartoitus

Haastateltava nosti esiin ajatuksen kerran vuodessa kuntotestauksen- ja virka-

aseammuntojen tapaan toteutettavasta henkisen puolen kartoituksesta. Kartoitus toteutettai-

siin työterveyspalveluissa, mihin jokainen poliisi, omasta avun tarpeestaan tai mielipitees-

tään huolimatta olisi velvollinen osallistumaan. Näin menetellen avun tarpeessa olevat ei-

vät voisi siitä kieltäytyä ja toisaalta siihen osallistujia ei alettaisi vieroksua työyhteisössä.

5.3.2 Kenttäryhmän jälkipuintivastaava

Idea jälkipuintivastaava kouluttamisesta kenttäryhmään tai vähintään joka toiseen nousi

esiin haastateltavan omista kokemuksista vaativalla tehtävällä poliisiuran alussa ja myö-

hemmin vaativan onnettomuustehtävän yhteydessä, jolloin vähiten kokemusta omaavat

poliisit olivat saaneet arvokasta tukea kokeneemmalta ryhmän varajohtajalta. Ajatuksena

olisi, että ryhmän oma koulutettu jälkipuintivastaava tuntisi ryhmän jäsenet ja osaisi puut-

tua välittömästi, mikäli joku tehtävällä tai sen jälkeen alkaa oirehtia normaalia enemmän.

Näkemyksen Debriefing ja defusing istuntoja vapaamuotoisemmasta poliisiorganisaation

vertaistukikoulutetun kanssa kollegiaalisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä one-to-one

periaatteella käydystä yksilökeskustelusta oli tuonut esiin väitöskirjassaan myös tutkija

Juha Järvelin (2011, 106). Väitöskirjansa tutkimustuloksissa, jotka käsittelivät Jokelan ja

Kauhajoen kouluampumistapauksia Järvelin toteaa, että psykologiseen jälkipuintiin koulu-

tetuilla poliiseilla on oma paikkansa ja roolinsa vertaistukea antavina henkilöinä (Järvelin

2011, 216).
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5.3.3 Resilienssikoulutus

Yksi haastateltavista nosti kehittämisehdotuksena esiin resilienssi koulutuksen lisäämisen.

Haastateltava toimii oman laitoksensa resilienssi kouluttajana ja oli vakuuttunut myös

omakohtaisesti sen avusta, etenkin lyhytkestoisen stressin hallinnassa. Lisäksi hän oli kuul-

lut sen positiivisista vaikutuksista myös kasautuvan kumulatiivisen stressin hallinnassa.

Haastateltavan näkemystä tukee lähdeaineistossa esiin tulleet entisen poliisin ja nykyisen

tutkija Harri Gustafsberg väitöskirjassaan tehdyt havainnot, joiden mukaan parantunut re-

silienssi auttaa paitsi toimimaan paremmin itse tilanteessa, niin myös stressin hallinnassa ja

siitä palautumisessa (Gustafsberg 2018, 121).

5.3.4 Jälkipuintitoimien ulottaminen lähiomaiseen

Kehittämisehdotus henkisen huollon toimien ulottamisesta oli peräisin haastateltavan ko-

kemuksesta, että poliisiin kohdistettu väkivalta tai tietoisuus kriittiseen tilanteeseen joutu-

misesta saattavat olla erittäin kova ja tunnepitoinen tilanne myös lähiomaisille. Haastatel-

tava huomauttaa, että lähiomaisten vahvat reaktiot voivat myös vaikuttaa poliisimiehen

paranemiseen sekä töihin palaamiseen.  Haastateltava näki, että jonkinlainen lähiomaisten

henkisen tilan kartoittaminen olisi paikallaan osana kriittisten tilanteiden jälkihoitoa. Nä-

kemystä puoltaa myös opinnäytetyön lähdeaineistossa esiin tullut tutkija Atle Dyregrovin

näkemys auttajien omaisten huomioimisessa kriittisten tilanteiden jälkihoidossa, esimer-

kiksi jakamalla tietoa meneillään olevasta tilanteesta sekä auttajien mahdollisista reaktiois-

ta tilanteen jälkeen (Dyregrov 1994, 235).

5.3.5 Jälkipuintihenkilöstön valinta

Mahdollisuus vaikuttaa jälkipuintihenkilöstön valintaan tuli esille haastateltavan korostaes-

sa voimakkaasti jälkipuintihenkilöstön luotettavuutta ja persoonaa sekä keskustelujen eh-

dotonta luottamuksellisuutta. Haastateltava koki henkilökohtaisesti sekä keskusteltuaan

kollegojensa kanssa asiasta, että entuudestaan luottamusta herättävälle, sopivan persoonan

omaavalla olisi huomattavasti helpompi ”avautua” tuntemuksistaan ja kokemuksistaan.

Ajatuksen tukihenkilöstön asiantuntemuksesta ja perehtyneisyydestä työyhteisöön ja riittä-

västä asiantuntemuksesta vastuksen, epäluulojen, jopa vihan torjumiseksi on todennut

myös tutkija Atle Dyregrov (1994, 232). Johtopäätökseen jälkipuintihenkilöstön luotta-

muksesta ja persoonan merkityksestä oli päätynyt myös komisario Kimmo Huhta-Aho ver-

taistukea käsittelevässä Poliisipäällystön PPT (AMK) tutkielmassa.
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6 LOPPUPOHDINTAA

Opinnäytetyöni oli minulle ensimmäinen AMK-tasoinen opinnäytetyö ja se toteutui mie-

lestäni suunnitellusti hyvällä tasolla ja selkeästi edellä asetusta aikataulusta. Opinnäytetyö-

ni aihe oli paitsi kiinnostava ja omakohtainen, niin ennen kaikkea erittäin ajankohtainen,

mikä kävi ilmi selkeästi myös haastateltavien vastauksissa sekä innostuneesta ja kehittä-

västä suhtautumisessa aihepiiriin. Hyvin arasta ja henkilökohtaisesta aihepiiristä johtuen

aiheen rajaus oli haastavaa ennen kuin kaikki kolme haastattelua olivat valmiiksi litteroitu-

na ja aineiston lopullinen määrä tiedossa. Haastateltavien avoimen ja innostuneen suhtau-

tumisen sekä laajan lähdeaineiston ja aihepiirin keskeisten käsitteiden avaamisen vuoksi

opinnäytetyöstä tuli jonkin verran pidempi ja työläämpi kuin alun perin olin kaavaillut.

Muussa tapauksessa vaarana olisi mielestäni ollut opinnäytetyön jääminen liian pintapuo-

liseksi.

Kvalitatiivisen opinnäytetyöni luotettavuutta pyrin parantamaan haastatteluiden huolellisel-

la dokumentaatiolla, eli puhekielen tarkkuudelle litteroiduilla 16 sivun aineiston tallenta-

misella, joka mahdollisti tuloksien ja johtopäätösten jälkikäteisen arvioinnin ja jäljittämi-

sen. Haastateltaville oli myös tarjottu mahdollisuus lukea oma valmiiksi litteroitu osuuten-

sa. Haastattelujen tuloksissa oli käytetty runsaasti suoraan siteerattuja lauseita, haastatelta-

vien alkuperäisen sanoman mahdollisimman tehokkaan välittymisen takaamiseksi.

Haastattelijan riittävä ymmärrys aihepiiristä oli omakohtaisen kansainvälisisssä kriisinhal-

lintatehtävissä usean vuoden ajalta kertyneen kokemuksen lisäksi pyritty takamaan laajaan

lähdeaineistoon riittävästi perehtymällä ja aihepiirin keskeisten käsitteiden tarkalla avaami-

sella opinnäytetyön teoriaosuudessa. Informanttien valitseminen ennakkokartoituksen pe-

rusteella niin, että he omasivat mahdollisimman paljon tietoa aihepiiristä, vahvisti mieles-

täni sekä haastattelututkimukseen liittyvän menetelmäkirjallisuuden mukaan tutkimuksen

luotettavuutta. Paitsi haastateltavien myös haastattelijan omakohtainen kokemus aihepiiris-

tä takasi, että haastatteluissa löytyi ”yhteinen kieli” ja molemmat osapuolet puhuivat aina-

kin pääosin samoista asioista. Aihepiiriä läheltä koskettava aiempi tutkimus- ja lähdeai-

neisto tukee myös haastatteluiden tuloksia valvonta- ja hälytystoimintasektorin kenttätyön

kuormitustekijöitä ja niiden hoitamisesta sekä kehittämisehdotuksia vahvistaen näin opin-

näytetyön luotettavuutta.
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Pohdin, oliko haastateltavien suhteellisen pieni määrä omiaan heikentämään opinnäytetyön

luotettavuutta. Toisaalta kyseessä on 15 opintopisteen laajuinen ja 30 – 60 sivun mittainen

ammattikorkeakoulu tasoinen opinnäytetyö ja käytettävissä oleva aikataulu, resurssit sekä

oma aikaisempi koulutustausta ja henkilökohtainen tilanne eivät antaneet mahdollisuutta

laajempaan tutkimukseen. Tutkimuksellinen teemahaastatteluin toteutettava opinnäytetyö

ei myöskään pyri tilastollisiin yleistyksiin ja aineiston saturaatio, eli kyllääntymispiste oli

mielestäni saavutettu kaikkien kolmen haastateltavan antaessa samansuuntaisia vastauksia.

Haastattelujen onnistuminen sekä haastateltavien aito kiinnostus aihepiiriä kohtaan näkyi

erityisesti viimeisessä kehittämiskohteet teemassa. Kaikilta kolmelta haastateltavalta tuli

vähintään yksi hyvin harkittu kehittämisidea, joille löytyi myös tukea ja aiempaa tutkimus-

tietoa opinnäytetyön laajasta lähdeaineistosta. Haastateltavien kiinnostus ja aktiivisuus

vahvistivat sekä koti että ulkomailta kootussa lähdeaineistossa esiin tullutta käsitystä polii-

sien tietoisuudesta oman työnsä vaikutuksista heidän terveyteensä sekä kiinnostuksesta

oppia stressinhallintamenetelmiä. Toisaalta haastateltavat olivat hyvin tietoisia stressihal-

lintamenetelmistä ja jopa halukkaita kehittämään niitä, mikä yllätti minut positiivisesti.

Näiden tulosten valossa voisi pohtia, onko ”vanhan liiton” teräsmieskulttuuri hiljalleen

väistymässä, niin sanottujen ”pehmeiden arvojen” tieltä poliisin organisaatiossa.

Itse jäin pohtimaan voisiko poliisin lähiomaisille vapaaehtoispohjalta järjestää tilaisuuksia

missä tietoa jaettaisiin tietoa poliisin työtehtävistä ja sen riskeistä ennakoivasti. Tällöin

lähiomaiset olisivat valmiimpia kohtaamaan niitä tilanteita ja reaktioita, joita poliisin kent-

tätyössä voi uran aikana tulla eteen. Edellä mainittu malli on ollut käytössä puolustusvoi-

mien kriisinhallintatehtävissä työskentelevien lähiomaisille noin kymmenen vuoden ajan,

jossa se on kerännyt kiitosta laajalti. Toinen huomioni pohjautuu oppikokemukseeni Polii-

siammattikorkeakoulusta. Tietoisuus ja koulutus jälkipuintitoimista puuttuivat lähes koko-

naan nykyisestä AMK-tasoisesta poliisin perustutkinnosta. Asiaa on kyllä sivuttu useam-

mankin oppiaineen kohdalla, mutta varsinaista kurssia tai oppitunteja aiheesta ei ole koke-

mukseni mukaan ollut. Yhden haastateltavan kertomana jäin käsitykseen, että opistotasoi-

sen poliisin perustutkintoon tämä oli kuulunut. Resilienssi koulutusta sen sijaan on pidetty

voimankäyttö ja voimankäytön taktiikat opintokokonaisuuden yhteydessä.

Kaksi opinnäytetyön haastattelujen tuloksissa selkeimmin painottuvaa kokonaisuutta olivat

esimiestyön sekä avoimen kollegiaalisen keskustelun merkitys kuormituksen purkamisessa

ja stressinhallinnassa.
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Poliisihallituksen määräys kriittisen tilanteen jälkitoimista poliisihallinnossa (POL-2019-

14546) määrittää jälkitoimien lisäksi tukitoimenpiteinä esimiestyön. Hyvään esimiestyö-

hön on poliisin organisaatiossa kiinnitetty huomiota ja merkittävä osa lähiesimiehistä kou-

lutetaan poliisihallinnon omalla alipäällystökurssilla. Alipäällystökurssin vuoden 2019

yhtenä pääsykoekirjana oli opinnäytetyön lähdeaineistossakin mukana oleva 367 sivuinen

Uuden esimiehen kirja tulevaisuuden johtajalle, joka käsittelee laajasti esimiestyötä, koros-

taen opinnäytetyössäni haastateltavien tavoin esimiehen roolia vaikeina aikoina ja haasta-

vissa tilanteissa. Kollegiaalisen keskustelun merkityksellisyyttä ei voi opinnäytetyön tulos-

ten, eikä lähdeaineistossa esiin tulleen aikaisemman tutkimuksen valossa liiaksi korostaa.

Opinnäytetyöni nosti esiin muutaman ainakin omasta mielestäni mielenkiintoisen jatkotut-

kimusaiheen. Olisi mielenkiintoista nähdä samanlainen vertaileva tutkimus toiselta kenttä-

johtoalueelta. Toisaalta olisi antoisaa tietää, mitkä tekijät kuormittavat rikostutkinnan ja

torjunnan ammattilaisia sekä miten he työnsä kuormittavuuden kokevat ja sitä käsittelevät.

Itselleni opinnäytetyön kirjoittajana aihe oli kansainvälisissä kriisinhallintatehtävistä en-

tuudestaan tuttu ja omakohtainen. Perehtyminen stressireaktioiden ja häiriöiden syntyme-

kanismeihin antoi kuitenkin ymmärryksen ja selityksen monelle omakohtaisille ja palve-

lustovereiden kokemuksille. Opinnäytetyön vaikuttavinta antia oli kuitenkin havaita, että

poliisissa on tiedostettu henkisen huollon merkitys ja että poliisia viime vuosina ulkoisesti

sekä sisäisesti ravistelevista myrskyistä huolimatta kollegiaalinen välittäminen on yhä

voimissaan.
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Liite 1, Haastattelukysymykset

1) Kuinka vanha olet ja mikä on virkaikäsi valvonta- ja hälytyssektorilla?

- (Jätetään yksilöimättä haastateltavan mahdollisesta pyynnöstä, yksityisyyden suo-

jasta ja aihepiirin luottamuksellisuudesta johtuen)

2) Kerrotko mitkä tekijät koet kuormittaviksi poliisin kenttätyössä?

- Kuvaile työtäsi valvonta- ja hälytyssektorilla ja mitkä tekijät mahdollisesti kuormit-

tavat tai stressaavat kenttätyössä?

3) Miten purat kenttätyössä mahdollisesti kertynyttä stressiä tai henkistä kuormitus-

ta?

- Kerro kuinka purat kenttätyössä kertynyttä stressiä tai henkistä kuormitusta ja

kuinka palaudut siitä?

4) Oletko kuullut poliisin organisaation tarjoamista henkisen huollon palveluista?

- Oletko tietoinen henkisen huollon palveluista (esim. jälkipurkutilaisuudet, post-

traumatyöpaja)? Jos olet niin mistä sait tietoa em. palveluista?

5) Oletko osallistunut kriittisten tilanteiden jälkipurkutilaisuuteen tai posttrauma-

työpajaan?

- Jos olet, milloin? Keneltä tuli idea henkisen huollon palvelujen käyttämiseen?

-

6) Kerrotko millaisia kokemuksia sinulla on niistä?

- Kuvaile tuntemuksia / ajatuksia henkisen huollon palveluista. Koitko ne hyödylli-

siksi / saitko niistä apua?

7) Oletko käynyt kollegiaalista keskustelua? Kerrotko, kuinka tärkeänä pidit sitä?

- Kollegiaalisella keskustelulla tarkoitetaan ”keikkojen ajon” välissä, kahvi- ja ruo-

kataukojen yhteydessä / vapaa-ajalla tapahtuvaa vuorovaikutusta luotettavan työka-

verin (esim. toinen partiojäsen) kanssa.

8) Vapaa sana / mikä toimii / mitä toivoisit enemmän työnantajalta henkisen huollon

aihepiiristä?


