PUHEENvuorot

Hilla Sumanen

Pelastajien ja ensihoitajien
Post-traumatyöpajalle tilausta
Pelastajat ja ensihoitajat kohtaavat työssään
monenlaisia traumaattisia tapahtumia. He
ovat ensimmäisiä ammattilaisia tilannepaikalla, ja heiltä edellytetään toimimista ja
päätöksentekokykyä myös vaikeissa olosuhteissa. Useissa tutkimuksissa on todettu, että pelastajilla ja ensihoitajilla on kohonnut riski traumaperäisen stressihäiriön
(PTSD) kehittymiseen. Esimerkiksi vuonna
2012 julkaistussa meta-analyysissä PTSD:n
maailmanlaajuinen yleisyys oli kymmenen
prosenttia (n = 20 424, osallistujia kaikilta
mantereilta 14 maasta) laajasti määritellyn pelastushenkilöstön joukossa. Vertailun
vuoksi todettakoon, että PTSD:n esiintyvyys
oli väestötasolla 1,3–3,5 prosenttia. (Berger
ym. 2012.)
Pelastajat ja ensihoitajat käyvät usein
normaalisti töissä mahdollisista PTSD-oireista huolimatta. Aikaisempi käsittelemätön
traumaattinen tapahtuma saattaa kuitenkin
rajoittaa suorituskykyä (Kim ym. 2019, Regehr & LeBlanc 2017). Lisäksi PTSD-oireet
ovat yhteydessä myös vakaviin mielenterveysongelmiin, kuten masennukseen ja
runsaaseen alkoholinkäyttöön (Harvey ym.
2016, Psarros ym. 2018) ja yleisesti heikompaan terveyteen liittyvään elämänlaatuun
(Senneseth ym. 2012). Myös itsemurha-ajatukset ovat mahdollisia (Martin ym. 2017,
Boffa ym. 2017, Stanley ym. 2016). Altistuminen uusille traumaattisille tapahtumille

pahentaa PTSD-oireita (Lee ym. 2017, Harvey ym. 2016).
Post-traumatyöpaja on alun perin poliisiviranomaisille Yhdysvalloissa kehitetty
kolmipäiväinen vertaistuesta, EMDR-terapiasta sekä psykoedukaatiosta koostuva
työpaja. Työpajassa käsitellään osallistujien
traumaattisia kokemuksia, jotka vaikuttavat
negatiivisesti heidän elämäänsä. Lamphear
(2011) ja Sparn (2015) ovat tehneet poliisiviranomaisten keskuudessa työpajan vaikuttavuutta ja toiminnan arviointia selvittävät
tutkimukset puoltavin tuloksin. Suomessa
työpajaa on toteutettu poliisitoimen puolella
jo vuodesta 2010. Pelastajille ja ensihoitajille suunnattu ensimmäinen post-traumatyöpaja järjestettiin pilottina syksyllä 2019
Yyterissä Suomen Palopäällystöliiton toimesta. Osallistujien (n = 12) kokemuksia ja
työpajan vaikutuksia tutkittiin haastattelututkimuksen keinoin (Sumanen 2020). Tässä
puheenvuorossa esitellään työpajan vaikutuksia koskevat päätulokset ja johtopäätökset tiivistettyinä.
Millaisia vaikutuksia työpajaan
osallistumisella oli?

Post-traumatyöpajan vaikutukset jakautuivat induktiivisen sisällönanalyysin perusteella kolmeen kategoriaan: 1) Aiemmat
traumaattiset kokemukset saatiin käsiteltyä,
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2) Työtä kohtaan löytyi uutta innostusta, ja
3) Kokemus henkisestä hyvinvoinnista.
Tutkimuksen tulosten perusteella osallistujat saivat käsiteltyä ja hyväksyttyä aiemmat traumaattiset kokemuksensa työpajan
ansiosta. He kuvasivat, että työpajan jälkeen
traumaattisista kokemuksista puhuminen ei
enää nostattanut samanlaista tunneaaltoa
kuin aiemmin. Osa myös kuvasi, että suhtautuminen aiempaan traumaattisen kokemukseen oli muuttunut, he esimerkiksi kokivat
ylpeyttä ymmärtäessään, kuinka vaikeissa
työolosuhteissa olivat pystyneet toimimaan.
Tutkimuksen tulosten perusteella työpaja
lisäsi osallistujien itsetuntemusta. He kuvasivat ymmärtävänsä kumulatiivisen stressin
vaikutuksen ja pystyivät tunnistamaan traumaattisen kokemuksen ja silloisen elämäntilanteensa välisiä yhteyksiä. Osallistujat
toivat myös esille, että he olivat oppineet
ymmärtämään aiemmin kokemiaan somaattisia oireita.
Osallistujat kertoivat saaneensa työpajasta myös ammatillista kasvua. He kuvailivat
olevansa luottavaisia, että voivat kohdata
kaikki eteen tulevat työtehtävät ja kykenevät toimimaan kokeneina ammattilaisina.
He toivat myös esille, että työpaja palautti
heidän kykynsä olla henkisesti läsnä työtehtävien aikana. Tämä tarkoitti erityisesti sitä,
että he kokivat voivansa olla paremmin vuorovaikutuksessa potilaiden kanssa ja selviytyvänsä uusista henkisistä kuormista.
Osallistujat kertoivat, että työpajaan
osallistuminen herätti heissä innostuksen
kehittää mielenterveyden ylläpitoon liittyviä
prosesseja omilla työpaikoillaan. He kokivat
haluavansa kannustaa työtovereitaan avoimuuteen ja toisistaan välittämiseen. Erityisesti tunteista puhumisen ja omien mietteiden jakamisen tärkeys nousi tutkimuksessa
esille.
Tutkimuksen tulosten perusteella osallistuminen työpajaan auttoi hyväksymään
omia henkisen hyvinvoinnin tarpeita. Osallistujat kokivat ymmärtäneensä henkisen
hyvinvoinnin tärkeyden ja jatkohoitoon hakeutumisen kynnyksen madaltuneen. Työpaja auttoi pääsemään irti häpeästä. Myös
rajojen olemassaolo ja niiden kunnioitus
nousivat tutkimuksen tuloksista esille. Työ56
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pajan osallistujat ymmärsivät, että henkistä
taakkaa ei voi kantaa eikä ottaa liian paljon.
Työpajan koettiin kohentaneen omia selviytymistaitoja. Osallistujat kuvailivat saaneensa taitoja henkisesti raskaille työtehtäville valmistautumiseen. He kokivat myös,
että he kykenevät nyt rajaamaan työn ja
vapaa-ajan paremmin ja pystyvät tarvittaessa hyödyntämään työpajan aikana opittuja
stressiä lieventäviä tekniikoita.
Osallistujat kertoivat voivansa henkisesti
paremmin työpajan ansiosta. Yleistä olotilaa
kuvailtiin rauhalliseksi ja kevyeksi. Osallistujat kokivat, että seminaarin jälkeen he ovat
olleet rohkeampia elämässä ja tunteneet varmuutta valoisammasta tulevaisuudesta.
Tulosten pohdintaa

Tutkimuksen tulokset olivat kokonaisuudessaan post-traumatyöpajan hyödyllisyyttä
puoltavat. Tulosten tulkinnassa tulee kuitenkin huomioida otoksen suuruus, vaikkakin kaikki työpajaan osallistuneet suostuivat
tutkimuksen osallistujiksi. Tutkimuksen rajoituksia on tarkemmin pohdittu alkuperäisjulkaisussa.
Pelastajia ja ensihoitajia koskevat tulokset ovat linjassa Lamphearin (2011) ja Sparnin (2015) aiempien, poliisiviranomaisia
koskevien tutkimusten kanssa. Pelastajat,
ensihoitajat ja poliisit ovat kaikki niin sanottuja ensilinjan auttajien ammattiryhmiä, ja
usein näiden ammattien edustajia on samoilla tilannepaikoilla. Näin ollen heidän työssään kohtaamansa traumaattiset tapahtumat
eivät välttämättä ole kovinkaan erilaisia.
Lamphearin (2011) ja Sparnin (2015) tutkimuksissa oli määrällinen seuranta, ja molempien tutkimusten osallistujat raportoivat
kuuden kuukauden seurannassa traumaattisen stressin, masennuksen ja ahdistuksen
oireiden vähentyneen. Tässä esiteltävässä
tutkimuksessa saatiin selville myös muita
koettuja vaikutuksia laadullisen lähestymistavan ansiosta. Tämän tutkimuksen haastattelut suoritettiin 3 - 6 viikkoa post-traumatyöpajan jälkeen, ja tulevissa tutkimuksissa
onkin tarve pidempään seuranta-aikaan työpajan todellisten vaikutusten selvittämiseksi.
Tutkimuksen merkittävimpiä tuloksia lie-

nee osallistujien esiintuoma kokemus, että
aiemmat traumaattiset kokemukset saatiin
käsiteltyä ja hyväksyttyä työpajassa. Kaikki
osallistujat toivat tämän kokemuksen esille.
Lamphearin (2011) ja Sparnin (2015) tutkimuksissa tuli esille vastaavia tuloksia. Näiden kolmen tutkimuksen perusteella voidaan
todeta, että post-traumatyöpaja on hyödyllinen traumaattisten kokemusten hoitomuoto,
jolle on todellinen tarve näiden ammattien
edustajien keskuudessa.
Mutta mikä tekee työpajasta niin toimivan? Tutkimusraportissa on esitelty tutkimustulokset myös työpajakokemuksen
osalta, ja vertaistuen merkitys nousi tuloksista esille. Ammattialalla vallitsee ainakin
jonkinlainen, myös tutkimuksissa tunnistettu omia henkisiä tuentarpeita koskeva häpeän- tai heikkoudentunne (Bryan ym. 2018,
Halpern ym. 2009). Silti samaan aikaan
”pelastaja haluaa puhua pelastajalle”. Useat
aiemmat pelastajien ja ensihoitajien keskuudessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että
sosiaalisella tuella ja puhumisella on merkittävä vaikutus traumaattisten kokemusten
käsittelyssä (Köhler ym. 2018, Lee ym. 2018,
Prati & Pietrantoni 2010, Regehr ym. 2000).
Työpajassa vertaistuki on keskeinen elementti, ja toiminta on ammattimaisesti ohjattua. Lamphearin (2011) tutkimuksessa vertaistuen merkitys nousi myös vahvasti esille.
Sparn (2015) toi esille tiedon lisääntymisen
merkityksen sellaisen ilmapiirin syntymisessä, joka on sallivampi henkisiä tarpeita
kohtaan. Post-traumatyöpajassa osallistujien
saama psykoedukaatio voi auttaa ymmärtämään kokemusten normaaliuden. Tutkimukset puoltavat myös EMDR-terapian hyödyllisyyttä (Lewis ym. 2020). Nämä kaikki
elementit yhdessä saattavatkin olla se taika,
mutta työpajan vaikuttavuutta tulisi tutkia
kontrolliryhmän kanssa ja pidemmällä seuranta-ajalla.
Miten eteenpäin?

Tässä puheenvuorossa kuvatun tutkimuksen
ja aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella osallistuminen post-traumatyöpajaan näyttää olevan tehokas ja positiiviseksi
koettu tapa käsitellä aiempia traumaattisia

kokemuksia, jotka vaikuttavat negatiivisesti
elämään.
Tulokset puoltavat työpajan järjestämistä
myös jatkossa. Kun otetaan huomioon pelastajien ja ensihoitajien työhön sisältyvä traumaattisille kokemuksille altistuminen, tehokkaille henkisen kuorman purkukeinoille
on säännöllinen ja jatkuva tarve. Suomessa
post-traumatyöpajoja järjestetään säännöllisesti poliisitoimessa. Toivottavasti pelastajille ja ensihoitajille kohdennettuun työpajaan järjestyisi vastaava toiminnan turvaava
rahoitus. Jatkossakin olisi tärkeää toteuttaa
tutkimusta työpajojen rinnalla.
Pelastajien ja ensihoitajien henkinen hyvinvointi tarvitsee ja ansaitsee yhä enemmän
huomiota. Henkisen hyvinvoinnin vahvistamisen ja psyykkisen kuorman purkamisen
keinoja on tärkeää viedä kentällä eteenpäin.
Henkisen tuen tarpeeseen liittyvää häpeänja heikkoudentunnetta on häivytettävä ja
tällaiset tuen tarpeet normalisoitava osaksi
työkyvyn säilymistä. Tällä hetkellä tukimuodot ja -mahdollisuudet ovat hyvin työpaikkariippuvaisia. Kokonaisuudessaan kenttä
hyötyisi valtakunnallisista ja eri vaiheiden
tuentarpeen huomioivista toimintamalleista, jotka jalkauttaisivat tietoa ja takaisivat
samanlaiset hoitopolut kaikille työpaikkaan
katsomatta. Traumatisoivat työtehtävät eivät
katso sijaintia vaan voivat osua kenen kohdalle vain.
Hilla Sumanen, terveyspolitiikan dosentti,
FT, TtM, ensihoidon yliopettaja,
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimus toteutettiin osana MentalFireFit-hanketta, joka on Suomen Palopäällystöliiton ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) yhteishanke. Hanketta
rahoittavat Palosuojelurahasto ja Xamk.
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