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Kandidaatintutkielmani on kirjallisuuskatsaus, jonka aiheena on selviytyminen traumaattisesta 

tapahtumasta. Tutkielman tavoitteena on kirjallisuuteen ja tutkimuksiin pohjautuen tarkastella 

selviytymistä tukevia tukitoimia traumaattisen tapahtuman eri käsittelyvaiheissa. Tutkimusky-

symyksiäni ovat 1) millaista apua ja tukea yksilölle on tarjolla traumaattisesta tapahtumasta 

selviytymiseen ja 2) mihin tapahtuman käsittelyvaiheisiin nämä tuet parhaiten soveltuvat käy-

tettäviksi. Tarkastelen siis ennen kaikkea tarjolla olevaa ulkoista, asiantuntijajohtoista tukea 

sekä ystävien ja läheisten merkitystä selviytymisessä.  

Traumaattiset tapahtumat ovat yksilöön kohdistuvia pelon, avuttomuuden ja kauhun tunteita 

aiheuttavia tilanteita, joissa yksilö joutuu kokemaan uhkaavan tai todellisen kuoleman, vakavan 

onnettomuuden tai fyysisen koskemattomuuden. Traumaattinen tapahtuma sattuu aina täysin 

ennustamatta ja ilman yksilön mahdollisuutta kontrolloida sitä. Se muuttaa perustavalla tavalla 

elämänarvoja ja elämänkatsomusta, ja vaatii kykyä ja voimavaroja sopeutua tilanteeseen, joka 

tuntuu täysin toivottomalta. Erotan tutkielmassani traumaattisen tapahtuman psyykkisestä trau-

masta, joka kehittyy yksilölle traumaattisen tapahtuman seurauksena, ellei ennaltaehkäisevä 

tuki riitä estämään sen syntymistä. 

Traumaattisen tapahtuman akuuttivaihe sisältää sokkivaiheen ja reaktiovaiheen. Sokkivai-

heessa tärkein auttamiskeino on psyykkinen ensiapu, jossa keskeisintä on tapahtumapaikalla 

olevien sekä uhrin läheisten kyky auttaa ja tukea sokissa olevaa henkilöä. Läheisten tuen mer-

kitys korostuu ehkä tärkeimpänä selviytymisen edistäjänä kaikissa tapahtuman käsittelyvai-

heissa. Reaktiovaiheen keskeisin tukimuoto on asiantuntijan vetämä psykologinen jälkipuinti, 

joka tarjoaa uhrille mahdollisuuden käsitellä tapahtunutta ja sen aiheuttamia reaktioita pian ta-

pahtuman jälkeen. Akuuttivaiheen jälkeen selviytymisessä auttavat erilaiset ammatillisesti joh-

detut vertaistukiryhmät sekä tarvittaessa myös psykoterapia ja erilaiset psykoterapeuttiset tek-

niikat. Terapiaa käytetään usein myös vuosienkin kuluttua tapahtumasta, joka on aiheuttanut 

yksilölle vakavan psyykkisen trauman. 

Järkyttävästä elämäntapahtumasta selviytyminen on prosessi, joka vaatii yksilöltä sisäisiä voi-

mavaroja ja selviytymiskeinoja sekä mahdollisuutta käsitellä tapahtunutta ja tunteita lähipiirissä 

ja usein myös ammattiauttajan kanssa. Tutkielmassani tarkastelen eri käsittelyvaiheiden kes-

keisimpiä tukia ja niiden tehokkuutta. Vaikka selviytymiskeinot poikkeavat toisistaan eri käsit-

telyvaiheissa, on niille yhteistä mahdollisuus saavuttaa jälleen turvallisuuden tunne ja luotta-

mus elämää kohtaan, hyväksyä tapahtunut osaksi omaa elämää ja siirtää katse tulevaisuuteen. 
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1 JOHDANTO 

Suurin osa ihmisistä kokee jossain vaiheessa elämäänsä jonkin traumaattisen tapahtuman, kuten 

väkivaltaisen tai henkeä uhkaavan tilanteen. Läheisen ystävän tai sukulaisen menettäminen on 

asia, jonka moni ihminen joutuu elämässään kohtaamaan. Toiset toipuvat järkyttävistä elämän-

tilanteista nopeammin kuin toiset. Nopealta vaikuttava selviytyminen saattaa kuitenkin johtaa 

myöhemmin elämässä esimerkiksi odottamattomiin terveysongelmiin tai kyvyttömyyteen elää 

sellaista elämää kuin ennen traumaattista tapahtumaa (Bonanno, 2005). Kuten monissa psyyk-

kisissä häiriöissä, myös traumojen hoitamisessa tulisi kiinnittää huomiota myös ennaltaehkäi-

sevään tukeen. 

Kiinnostukseni arjessa jaksamiseen, stressin sietokykyyn ja käsittelyyn sekä pärjäämiseen vai-

keissakin elämäntilanteissa on saanut minut lopulta pohtimaan, mitä tehdä, kun joutuu kohtaa-

maan koko elämän muuttavan järkyttävän tapahtuman. Tämän kiinnostuksen pohjalta kandi-

daatin tutkielmani aiheeksi muotoutui lopulta selviytyminen psyykkisesti traumaattisesta tapah-

tumasta. 

Traumapsykologista kirjallisuutta lukiessani huomasin, että traumaattista kriisiä, traumaattista 

tapahtumaa ja psyykkistä traumaa käytetään usein toistensa synonyymeina, kun taas esimer-

kiksi Salli Saaren (2008, 316) mukaan traumaattisesta tapahtumasta muodostuu psyykkinen 

trauma vain, jos yksilö ei käsittele tapahtunutta niin, että hän kokee tulleensa siitä selviyty-

neeksi. Traumaattisesta tapahtumasta selviytymistä edistävä työ on tällöin ehkäisevää työtä 

psyykkisen trauman kehittymisen estämiseksi. Usein puhutaan myös traumaattisesta kriisistä, 

jolla tarkoitetaan traumaattisen tapahtuman aiheuttamaa psyykkistä tilaa (Cullberg, 1991, 116). 

Käytän kuitenkin tutkielmassani käsitettä traumaattinen tapahtuma, ja jätän kriisi-käsitteen ko-

konaan tutkielmani ulkopuolelle, unohtamatta että traumaattinen tapahtuma aiheuttaa aina 

myös kriisin yksilön psyykelle.  

Tutkimuskysymyksiäni ovat 1) millaista apua ja tukea yksilölle on tarjolla traumaattisesta ta-

pahtumasta selviytymiseen ja 2) mihin tapahtuman käsittelyvaiheisiin nämä tuet parhaiten so-

veltuvat käytettäviksi. Tutkielmani pohjalla on näkökulmani siitä, että traumaattisen tapahtu-

man kokeminen ei vielä tarkoita, että se aiheuttaisi yksilölle välttämättä psyykkistä traumaa, 

kuten kirjallisuudessa usein annetaan ymmärtää. Oletan, että esimerkiksi akuuttivaiheen tuki 

on nimenomaan ennaltaehkäisevää. Tulen jäsentämään työssäni tukimuodot sen mukaan, missä 
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tapahtuman käsittelyvaiheessa niiden esitetään ensisijaisesti olevan kirjallisuuden ja tutkimus-

ten perusteella hyödyllisimpiä. Olen kuitenkin kiinnostunut traumaattisen tapahtuman vaiku-

tuksista yksilöön aina tapahtumahetkeltä lopulliseen selviytymiseen saakka - mikäli äärimmäi-

sen järkyttävien elämäntapahtumien kohdalla voidaan edes puhua lopullisesta selviytymisestä 

sanan varsinaisessa merkityksessä.  

Tutkimusmenetelmänä toimii kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Salminen (2011, 6) määrittelee ku-

vailevan kirjallisuuskatsauksen seuraavasti: ”Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi yleisimmin 

käytetyistä kirjallisuuskatsauksen perustyypeistä. Sitä voi luonnehtia yleiskatsaukseksi ilman 

tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä. Käytetyt aineistot ovat laajoja ja aineiston valintaa eivät rajaa 

metodiset säännöt. Tutkittava ilmiö pystytään kuitenkin kuvaamaan laaja-alaisesti ja tarvitta-

essa luokittelemaan tutkittavan ilmiön ominaisuuksia. Tutkimuskysymykset ovat väljempiä kuin 

systemaattisessa katsauksessa tai meta-analyysissä.”. Pyrin siis olemassa olevan kirjallisuuden 

ja tutkimusten pohjalta kuvailemaan keskeisimmät tutkielmaani liittyvät käsitteet ja vastaukset 

tutkimuskysymyksiini antaen aiheeseen suhteellisen laajan katsauksen.  
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2 PSYYKKISESTI TRAUMAATTISET TAPAHTUMAT 

2.1 Traumaattisen tapahtuman tunnusmerkit           

Yleisimmän määritelmän mukaan traumaattisella tapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa yk-

silö joutuu kohtaamaan todellisen tai uhkaavan kuoleman, vakavan onnettomuuden tai oman 

tai toisen henkilön fyysisen koskemattomuuden uhan, ja joka herättää yksilössä voimakkaita 

pelon, avuttomuuden ja kauhun tunteita (Alderton, 2010; Celinski, 2012, 16). Hedrenius ja Jo-

hansson (2016, 26) toteavat, että järkyttävien tapahtumien ja katastrofien nimittäminen trau-

maattisiksi tapahtumiksi ei aina ole tarpeen, sillä sama järkyttävä tapahtuma ei traumatisoi kaik-

kia tapahtuman kokeneita. Tämän vuoksi tulisikin puhua mahdollisesti traumaattisista tapahtu-

mista (Hedrenius & Johansson, 2016, 26). Käytän tutkielmassani kuitenkin käsitettä traumaat-

tinen tapahtuma, sillä se on käsite, jota traumapsykologisessa kirjallisuudessa nähdäkseni 

useimmin käytetään. 

Kun traumaperäinen stressireaktio tuli osaksi mielenterveyden tautiluokitusta ensimmäisen ker-

ran 1980-luvulla, American Psychiatric Association määritteli traumaattiset tapahtumat tapah-

tumiksi, jotka eivät kuulu yksilön tavanomaiseen kokemuspiiriin (Herman, 1992, 33). Tämä 

määritelmä on tullut vastaan vieläkin monessa traumapsykologian alan kirjallisuudessa. Her-

manin (1992) mukaan määritelmä ei ole sopiva, sillä esimerkiksi raiskauksen tai perheväkival-

lan, jotka ovat siis yksilölle traumatisoivia kokemuksia, uhriksi joutuu valitettavan iso osa nai-

sista, joten niiden ei voida sanoa kuuluvan ihmisen tavallisen kokemuksen ulkopuolelle. Her-

man korostaakin, etteivät traumaattiset tapahtumat ole epätavallisia niiden harvinaisuuden 

vuoksi, vaan koska ne muuttavat niin merkittävällä tavalla yksilön suhtautumista ja mahdolli-

suutta sopeutua elämään (Herman, 1992, 33). 

Saaren (2008) mukaan kaikille traumaattisille tapahtumille yhteistä on tilanteen ennustamatto-

muus, kontrolloimattomuus, sen vaikutukset yksilön elämänarvoihin sekä sen aiheuttama ko-

konaisvaltainen muutos ihmisen elämässä. Ensinnäkin traumaattinen tapahtuma sattuu aina yl-

lättäen, ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta, jolloin emme pysty valmistautumaan tilantee-

seen mitenkään. Juuri tilanteen ennustamattomuus tekee tapahtumasta niin järkyttävän. Ihmi-

nen elääkin niin sanotussa haavoittumattomuuden illuusiossa uskoen, etteivät kamalat tapahtu-

mat kosketa itseä (Saari, 2008, 22−23, 25, 27). 
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Toiseksi Saaren (2008) mukaan traumaattisille tapahtumille yhteistä on mahdottomuus vaikut-

taa tilanteeseen omalla toiminnalla. Sattumalla on siis usein suuri merkitys traumaattisen tapah-

tuman osuessa omalle kohdalle, joskin ihmisen on tällaisissa tilanteissa usein vaikea ymmärtää 

sattuman merkitystä. Pyrimmekin usein järkyttävän asian kohdattuamme virheellisesti selittä-

mään tapahtunutta itsellemme syy-seuraussuhteilla. Tällainen deterministinen syy-seuraussuh-

teiden etsiminen on luonnollinen osa tapahtuman käsittelyprosessia, sillä uhrin on usein vaikea 

hyväksyä sitä, että traumaattinen tapahtuma on sattunut ilman omaa mahdollisuutta kontrol-

loida sitä. Traumaattisen tapahtuman käsittely on helpompaa syyllistämällä itseä tai muita ti-

lanteesta kuin hyväksymällä sattuman merkitys, sillä tunnetta hallinnan menettämisestä omaa 

elämää koskeviin tapahtumiin on vaikeampaa kestää (Saari, 2008, 23−25). 

Kolmas traumaattisen tapahtuman tunnusmerkki on Saaren (2008) mukaan se, että tapahtuma 

muuttaa merkittävästi elämänarvoja sekä kyseenalaistaa maailmankuvan ja elämänkatsomuk-

sen. Traumaattinen tapahtuma murtaa haavoittumattomuuden illuusion ja tekee yksilön tie-

toiseksi omasta haavoittuvuudestaan. Haavoittumattomuuden harha on normaali osa ihmisen 

psyykkistä toimintaa, sillä sen ansioista ihmisen ei tarvitse jatkuvasti pelätä, milloin jotain ka-

malaa tapahtuu. Traumaattisen tapahtuman koettua yksilö ymmärtää, että kenelle tahansa ihmi-

selle voi tapahtua mitä tahansa.  Tällainen ajattelu ja jatkuva pelko tulevasta tekevät elämisestä 

vaikeaa. Onnistuneen tapahtuman käsittelyn myötä pelko omasta haavoittuvuudesta kuitenkin 

melko pian katoaa, mikä helpottaa oloa. Tapahtuman myötä kuitenkin sellaiset elämässä aiem-

min arvokkaat asiat kuten raha, omaisuus ja ura menettävät merkitystään ja keskeisimmiksi 

elämänarvoiksi nousevat perhe ja ihmissuhteet. Tapahtuma myös muuttaa käsitystämme maa-

ilmasta ja elämänkulusta (Saari, 2008, 25−26). 

Neljäntenä traumaattisen tapahtuman tunnusmerkkinä Saari (2008, 27) mainitsee tapahtuman 

aiheuttaman kokonaisvaltaisen muutoksen ihmisen elämässä. Tapahtuma aiheuttaa niin suuren 

muutoksen, että normaalit psyykkiset puolustus- ja sopeutumiskeinot eivät enää riitä tilanteen 

käsittelyyn (Murtomaa ym., 1998, 14). Saari (2008) korostaa, että käytettävissä olevat voima-

varat saattavat loppua kokonaan, sillä kaikki niistä kuluvat vain tapahtuneesta selviytymiseen. 

Myös omia psyykkisiä reaktioita tapahtuneeseen on mahdotonta kontrolloida, ja ihminen ko-

keekin tyypillisesti epäoikeudenmukaisuuden, turvattomuuden, tilanteen sietämättömyyden ja 

selviytymisen mahdottomuuden tunteita (Saari, 2008, 27). 
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2.2 Traumaattisen tapahtuman käsittelyvaiheet 

Traumaattisten tapahtumien käsittelyprosessia kuvaan Cullbergin neljän vaiheen kriisimallin 

avulla, joka on tehty kuvaamaan ihmisen psyykkisiä kriisejä yleisesti, mutta sitä käytetään 

myös akuuttien traumaattisten kokemusten käsittelyvaiheiden kuvaamisessa (Munnukka-Dahl-

qvist, 1997, 3). Cullbergin kriisimallin neljä vaihetta ovat sokkivaihe, reaktiovaihe, työstämis- 

ja käsittelyvaihe sekä uudelleen orientoitumisen vaihe (Henriksson & Lönnqvist, 2014, 353). 

Saaren (2008) mukaan heti traumaattisen tapahtuman koettuaan ihminen joutuu psyykkiseen 

sokkiin, jolloin koettu tuntuu vielä epätodelliselta eikä mielemme pysty ymmärtämään tapah-

tunutta. Psyykkisen sokin tarkoituksena on henkiinjääminen, ja kaikkien sokissa tapahtuvien 

reaktioiden tehtävänä on edesauttaa henkiinjäämistä. Sokissa oleva ei siis vielä ymmärrä tapah-

tunutta, sillä psyykemme ei siinä vaiheessa kestä eikä pysty vastaanottamaan tietoa järkyttä-

västä tapahtumasta. Sokkivaiheelle ominaista on tunteiden puuttuminen, mikä jälkeenpäin saat-

taa herättää uhrissa hämmästystä ja huonoa omatuntoa. Myöskin kivun tunne jää puuttumaan 

sokkivaiheessa, mikä edelleen palvelee henkiinjäämistä (Saari, 2008, 42, 45−47). 

Saaren (2008) mukaan traumaattisesta tapahtumasta mieleen jäävät muistikuvat ja aistihavain-

not ovat erittäin selkeitä ja yksityiskohtaisia, minkä vuoksi tapahtuman kokenut kokee jälkeen-

päin usein ”flashbackejä” eli tapahtuneesta muistuttavia aistihavaintoja, yleisimmin näköha-

vaintoja. Koska sokkivaiheessa muistot jäävät ihmisen mieliin niin voimakkaasti, on merkityk-

sellistä, kuinka esimerkiksi pelastushenkilökunta tai muut auttajat tilanteessa reagoivat ja mil-

laisin sanoin he uhreja lohduttavat. Nämä sanat saattavat jäädä henkilön mieleen yksityiskoh-

taisestikin, ja ne vaikuttavat siihen, millaisen sävyn uhri koko tapahtumalle antaa (Saari, 2008, 

42−44).  

Sokkivaiheelle tyypillinen psykologinen ilmiö on dissosiaatio (Saari, 2008, 51). Nijenhuis ja 

van der Hart (2011) määrittelevät dissosiaation persoonallisuuden jakautumisena, joka syntyy 

yksilön altistuessa haitallisille, potentiaalisesti traumaattisille tapahtumille. Dissosiaatiota käyt-

tävä ei kykene traumaattisen tapahtuman jälkeen integroimaan haitallisia kokemuksiaan yhte-

näiseksi, jolloin yksilölle kehittyy ikään kuin kaksi tai useampi toisistaan erillinen persoonalli-

suuden osa.  Dissosiaatio voi ilmetä esimerkiksi siten, että ihminen kokee olevansa oman ke-

honsa ulkopuolella, ikään kuin tarkastelevansa itseään filminauhalta (Saari, 2008, 51; Mun-

nukka-Dahlqvist, 1997, 81). Tällöin hän kokee traumaattisen kokemuksen sattuneen jollekin 

toiselle ja eristää siihen liittyvät tunteet ja muistot tietoisuudestaan, mikä sillä hetkellä auttaa 

selviytymään tilanteesta ja tekee tapahtumasta siedettävämmän (Suokas-Cunliffe, 2003, 111). 
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Dissosiaatiota tapahtuu usein esimerkiksi pitkäkestoisissa väkivaltaisissa tilanteissa, kuten rais-

kauksen uhriksi joutumisen jälkeen (Saari, 2008, 51). Munnukka-Dahlqvistin (1997) mukaan 

dissosiaatio auttaa sokkivaiheessa kestämään tapahtuneen, mutta tapahtuman käsittelemisen 

kannalta dissosiaatio on haitallinen. Dissosiaatio tuottaa tapahtuneesta ristiriitaisia muistikuvia 

aiheuttaen muistihäiriöitä, mikä vaikeuttaa tapahtuman käsittelyä ja selviytymistä. Dissosiaa-

tiota käyttäneellä on myös suurempi todennäköisyys traumaattisten stressireaktioiden kokemi-

seen. Muistihäiriöt, tuttujen henkilöiden ja paikkojen kokeminen vieraina, oman identiteetin 

kokeminen vieraana ja ristiriitaisena sekä erilaiset persoonallisuushäiriöt ovat oireita dissosiaa-

tiosta (Munnukka-Dahlqvist, 1997, 81−83). 

Sokkivaiheen kestoaika on useimmiten muutamasta tunnista muutamiin vuorokausiin (Cull-

berg, 1991, 142). Kaikki sokkivaiheen reaktiot esiintyvät siis hengissä selviämistä palvellen. 

Aivojen toimintakyky on sokissa tehokasta taaten tilanteessa hyvän psyykkisen ja fyysisen toi-

mintakyvyn, mikä on esimerkiksi väkivalta- tai onnettomuustilanteesta selviytymisen kannalta 

tärkeää (Saari, 2008, 50). 

Psyykkisestä sokista ihminen siirtyy vähitellen reaktiovaiheeseen, jossa Saaren (2008) mukaan 

tapahtuneen synnyttämät reaktiot tulee nimensä mukaisesti kokea ja ikään kuin saada itsestään 

ulos. Vasta reaktiovaiheessa tapahtunut koetaan todeksi ja se ymmärretään. Tässä vaiheessa 

tärkeää on kaikkien tapahtuman herättämien tunteiden ulostuonti, sillä tunteiden patoaminen 

sisälleen vaikeuttaa selviytymistä. Reaktiovaiheessa tyypillistä on häpeän tunteen kokeminen, 

mikä saattaa estää uhria puhumasta tapahtuneesta. Ihminen saattaa myös kokea omat reaktio-

vaiheessa esiin tulevat tunteensa pelottavina ja vaikeasti hallittavina, jolloin hän pelkää niin 

sanotusti ”tulevansa hulluksi”. Tunteiden kokeminen ja niistä puhuminen ovat silti selviytymi-

sen ja onnistuneen tapahtuman käsittelyn kannalta tärkeää. Suru, epätoivo ja ahdistus ovat re-

aktiovaiheessa esiintyviä tunteita, joita on usein vaikea kestää. Tämän vuoksi ihminen saattaa 

suojautua näiltä tunteilta keskittymällä syyllisten etsimiseen joko omasta itsestään tai muista 

ihmisistä. Reaktiovaiheen kesto on noin kahdesta neljään päivää (Saari, 2008, 52−59). 

Kolmannessa eli työstämis- ja käsittelyvaiheessa tapahtuman käsittelytapa muuttuu oleellisesti. 

Saari (2008) korostaa, että kun reaktiovaiheessa tärkeää on tunteiden ulostuonti ja niistä puhu-

minen, työstämis- ja käsittelyvaiheessa tapahtuman käsittely kääntyy sisäänpäin, eikä ihminen 

enää jaksa ja halua samalla tavalla puhua tapahtuneesta kuin reaktiovaiheessa. Traumaattisen 

kokemuksen käsittely jatkuu siis ihmisen mielessä eikä missään nimessä lopu, mutta käsittely 
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saattaa silti hidastua eikä toipumisessa edistymistä huomaa enää niin selvästi. Vaikka puhu-

mista ei enää koeta mielekkääksi, yksilö kokee silti edelleen tapahtumasta aiheutuvia voimak-

kaita tunteita, joista erityisesti pelko ja käsittämätön suru hallitsevat mieltä. Tapahtuneen käsit-

tely jatkuu tietoisesti tai tiedostamatta ihmisen mielessä. Työstämis- ja käsittelyvaiheelle omi-

naista onkin halu olla yksin, mikä saattaa kuitenkin lisätä riskiä sairastua masennukseen, jos 

tapahtuman uhri eristäytyy liikaa ihmissuhteistaan. Tässä vaiheessa ominaista ovat myös 

muisti- ja keskittymisvaikeudet, vihan ja ärtyneisyyden purkaminen muihin ihmisiin sekä hy-

vien ja huonojen päivien vaihtelu. Koska traumaattinen tapahtuma muuttaa koko elämän, on 

työhön paluu suositeltavaa melko pian tapahtuman jälkeen, sillä työhön paluu edistää toipu-

mista tuomalla elämään jotain tuttua ja lisäämällä jatkuvuuden tunnetta (Saari, 2008, 60−65). 

Saari (2008) korostaa, että surusta toipuminen tapahtuu aina vähitellen ja huomaamatta. Pikku-

hiljaa toipuminen etenee uudelleen orientoitumisen vaiheeseen, jossa kiinnostus elämään vähi-

tellen palautuu. Surusta irti päästäminen on vaikeaa, mutta konkreettisten tekojen avulla surusta 

luopuminen on helpompaa. Tilanteen kieltäminen on silti vielä tässäkin vaiheessa ominaista, 

sillä uhri saattaa ajatella sen helpottavan selviytymistä. Uudelleen orientoitumisen vaiheessa 

tavoitteena on tunne siitä, että tapahtuma koetaan osana itseä, ja että sen ajattelu ei aiheuta 

liiallista ahdistusta tai pelkoa. Tapahtumaa ja sen aiheuttamia reaktioita ja tunteita ei siis ole 

kielletty tai torjuttu, vaan yksilö on saanut työstettyä tapahtuman läpi (Saari, 2008, 67−68). 

Yleensä toipuminen uudelleen orientoitumisen vaiheessa tapahtuu yksilöstä ja tapahtumasta 

riippuen 1-2 vuoden kuluessa (Henriksson & Lönnqvist, 2014, 354). 

On tärkeää tiedostaa, että kaikki aiemmin kuivailemani reaktiot esiintyvät traumaattisen tapah-

tuman kokeneilla yksilöllisesti ja eri voimakkuudella, ja lisäksi on olemassa vielä lukuisia muita 

traumaattisen tapahtuman käsittelyssä esiintyviä reaktioita. Kinchin (2007, 11) korostaa, että 

muun muassa tapahtuman luonne, yksilön luonteenpiirteet ja persoonallisuus, yksilön muut elä-

mässä tapahtuvat asiat traumaattisen tapahtuman aikana sekä yksilön saama sosiaalinen tuki 

tapahtuman aikana ja sen jälkeen vaikuttavat tapahtuman aiheuttamiin reaktioihin. On myös 

yksilöllistä, kuinka nopeasti uhri tapahtuneesta selviytyy (Hammarlund, 2010, 99; Saari, 2008, 

68). Kuitenkin tilanteen käsittelyprosessi on säännönmukainen pitäen sisällään kaikki neljä pro-

sessin käsittelyvaihetta (Saari, 2003, 68). 
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3 PSYYKKISET TRAUMAT JA TRAUMATSOITUMINEN 

Psyykkinen trauma tarkoittaa persoonallisuuden rakenteeseen heijastuvaa vauriota, jonka taus-

talla on sellainen järkyttävä tapahtuma tai elämäntilanne, johon ihminen ei pysty vaikuttamaan 

ja joka synnyttää äkillistä ja pitkään jatkuvaa psyykkistä rasitusta (Poijula, Leikola & Suokas-

Cunliffe, 2015, 159; Saari, 2008, 15−16). Nijenhuis ja van der Hart (2011) korostavat, ettei 

traumaa tule ymmärtää tapahtumana, vaan erilaisten psykologisten, biologisten, sosiaalisten ja 

ympäristöön liittyvien tekijöiden aiheuttamana  psykobiologisena ”haavana”.  

Trauman aiheuttaneeseen tapahtumaan liittyvät voimakkaat yksilöön kohdistuvat ärsykkeet eli 

kokemukset ja aistimukset, jotka ylittävät sietokyvyn ja saavat aikaan sen, että yksilö menettää 

kyvyn ajatella selkeästi eikä siten käsitä mitä on kokenut (Saari, 2008, 16; Schulman, 2003, 

167). Hedreniuksen ja Johassonin (2016) mukaan kiihtymisen, avuttomuuden, kauhun, pelon 

ja vihan tunteet ovat tyypillisiä traumaan liittyviä tunteita. Trauman syntyminen on yksilöllistä, 

ja nämä tutkijat korostavat aikaisempia kokemuksia, tapahtuman luonnetta sekä sen merkitystä 

yksilölle siinä, kehittyykö tapahtumasta psyykkistä traumaa (Hedrenius & Johansson, 2016, 

27). Yksilön ominaisuuksista etenkin kokemusten ja affektien sietokyky vaikuttavat psyykkisen 

trauman kehittymiseen (Schulman, 2003, 167, 169). Järkyttävän tapahtuman jälkeinen ennalta-

ehkäisevä työ on onnistunut, jos yksilölle ei kehity traumaattisesta tapahtumasta psyykkistä 

traumaa (Saari, 2008, 316).  

Henriksson & Lönnqvist (2014, 351) kuvailevat psyykkistä traumaa järkyttävien elämäntapah-

tumien aiheuttamaksi elämäntapahtumastressiksi, jonka taustalla on hengissä säilymistä tai fyy-

sistä koskemattomuutta uhkaava tilanne ja joka poikkeaa selvästi arkielämän stressistä. Erilai-

set onnettomuus- ja rikostilanteet ovat tyypillisiä trauman aiheuttajia. Pelkästään tapahtuman 

välittömät uhrit eivät altistu trauman syntymiselle, vaan myös silminnäkijät ja muut tapahtu-

massa mukana olleet saattavat kärsiä tapahtuman seurauksena psyykkisestä traumasta. Trau-

malle altistuminen on myös yllättävän yleistä, ja useimmat ihmiset joutuvat jossain kohtaa elä-

määnsä kokemaan psyykkisen trauman esimerkiksi läheisen yllättävän kuoleman vuoksi (Hen-

riksson & Lönnqvist, 2014, 351). 

Levinen (2008, 33) mukaan trauman selkeä määrittely on vaikeaa, minkä vuoksi emme välttä-

mättä osaa tunnistaa traumaa. Hermanin (1992, 33) tavoin hän kritisoi yleisesti käytettyä mää-

ritelmää, jonka mukaan trauma on seurausta sellaisesta stressaavasta tapahtumasta, joka ei 

kuulu ihmisen tavalliseen kokemuspiiriin, ja jonka kokeminen on kenelle tahansa ahdistavaa. 
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Perinteisesti traumaa lähestytään myös vain psyykkisenä kokemuksena keskittymällä lähinnä 

niihin vaikutuksiin, joita trauma mieleemme jättää. Levinen mukaan trauma tulee ymmärtää 

aina kehon ja mielen ykseyden kautta; trauman ymmärtäminen ja siten myös parantuminen ovat 

mahdollisia ainoastaan ymmärtämällä keho ja mieli yhtenä kokonaisuutena (Levine, 2008, 14, 

33). 

Levine (2008, 40) ei lähde määrittelemään traumaa sen taustalla olevan tapahtuman ehdoilla, 

vaan tapahtuman aiheuttamista reaktioista käsin. Hän perustaa teoriansa luonnontieteisiin. Le-

vinen mukaan ihmisen reaktio traumaattisessa tapahtumassa on samanlainen kuin saaliseläimen 

reaktio tilanteessa, jossa suuri saalistajaeläin on hyökkäämässä sen kimppuun; reaktiona on 

jähmettyminen. Tästä jähmettymisestä seuraa kehoon patoutuvaa energiaa, ja tuon energian 

purkaminen on avain traumasta toipumiseen. Trauman taustalla on siis Levinen sanoin ”passii-

vinen jähmettymisreaktio”, mikäli yksilö ei tuosta reaktiosta pääse vapautumaan (Levine, 2008, 

30−31, 40−41). Levinen näkemys on mielenkiintoinen, sillä hän tuo trauman määrittelyyn mu-

kaan myös luonnontieteen ja ihmisen fysiologian. 

Hedrenius ja Johansson (2016) määrittelevät toistuneen traumatisoitumisen tilanteeksi, jossa 

yksilö altistuu samalle traumaattiselle tapahtumalle uudelleen esimerkiksi sen vuoksi, että hä-

neltä jatkuvasti kysellään tapahtuneesta ja mahdollisista tukitoimista ilman todellista apua. 

Toistuneen traumatisoitumisen taustalla ovat tällöin siis aina puutteet ja ongelmat yksilöön koh-

distettavassa tuessa ja hoidossa (Hedrenius & Johansson, 2016, 43). On myös mahdollista, että 

yksilö kokee useita yhtäaikaisia, toisiinsa liittymättömiä traumaattisia tapahtumia, jotka järkyt-

tävät useammalla elämänalueella koettua turvallisuutta yhtä aikaa ja saavat siten käytettävissä 

olevat psyykkiset voimavarat entistä suuremmalle koetukselle (Cullberg, 1991, 137). Yksittäi-

set traumaattiset tapahtumat ovat ns. I-tyypin traumoja, kun taas samoja toistuvia traumaattisia 

tapahtumia tai useita toisistaan erillisiä traumatapahtumia voidaan nimittää ns. II-tyypin trau-

moiksi (Saarinen, 2003, 14).  
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4 SELVIYTYMINEN PSYKOLOGISENA PROSESSINA 

Selviytymiselle ei ole yhtä selkeää määritelmää; määritelmiä on olemassa useita ja eri psyko-

logian suuntaukset painottavat eri näkökulmia selviytymisessä. Tuon tässä luvussa esille joita-

kin määritelmiä selviytymiselle pyrkimättä antamaan käsitteelle yhtä oikeaa merkitystä. 

Lazarusin ja Folkmanin (1984) mukaan selviytymisen käsite on yleistynyt psykologiassa 1940-

1950-luvuilla. Eläinkokeiden pohjalta selviytyminen ymmärrettiin alun perin uhkaaviin tilan-

teisiin liittyvänä välttämis- tai pakenemiskäyttäytymisenä. Selviytyminen määriteltiin tällöin 

usein käyttäytymisenä, jolla pyritään hallitsemaan haitallisia ulkoisia olosuhteita. Lazarus ja 

Folkman pitivät kuitenkin eläinkokeiden määrittämää selviytymisen käsitettä ihmisen käyttäy-

tymistä yksinkertaistavana jättämällä huomiotta yksilön emotionaalis-kognitiiviset prosessit 

(Lazarus & Folkman, 1984, 117, 139). 

Eläinkokeiden lisäksi toinen keskeinen selviytymisen määrittelevä suuntaus kirjallisuudessa on 

Lazarusin ja Folkmanin (1984) mukaan psykoanalyyttinen teoria. Psykoanalyyttisessä psyko-

logiassa selviytymisellä tarkoitetaan sellaisia joustavia ja realistisia ajatuksia ja käyttäytymis-

toimintoja, joiden avulla yksilö kykenee ratkaisemaan ongelmia ja siten vähentämään stressiä. 

Huomio kiinnittyy tällöin tapoihin ymmärtää yksilön ja ympäristön välistä suhdetta ja ratkaista 

siihen liittyviä ongelmatilanteita; selviytymisen käsitteessä painottuu käyttäytymisen sijasta 

kognitiiviset toiminnot. Psykoanalyyttisessä lähtökohdassa erilaiset selviytymismekanismit jär-

jestetään hierarkkisesti sen mukaan, kuinka edistyneitä tai päinvastoin yksilön sisäistä järjes-

tystä ja psyyken tasapainoa heikentäviä ne ovat (Lazarus & Folkman, 1984, 117−119). 

Lazarus ja Folkman (1984, 141) ovat itse määritelleet selviytymisen ”jatkuvasti muuttuvina 

kognitiivisina ja behavioraalisina pyrkimyksinä hallita tiettyjä ulkoisia ja/tai sisäisiä vaatimuk-

sia, joiden arvioidaan kuluttavan tai ylittävän yksilön voimavarat”. Täten heidän määritel-

mänsä korostaa selviytymistä prosessina yksilölle ominaisten luonteenpiirteiden sijaan. Selviy-

tymiseen prosessina liittyy heidän mukaansa kolme keskeistä asiaa. Siinä yksilön havainnot ja 

arvioinnit liittyvät aina ihmisen todelliseen toimintaan, eivät siihen, mitä yksilö yleensä tekee 

tai miten hänen odotetaan toimivan. Lisäksi yksilön toimintaa tarkastellaan prosessinäkökul-

massa aina tietyssä kontekstissa, jolloin selviytymiskeinot liittyvät aina tiettyihin olosuhteisiin. 

On tärkeää tietää, millaisessa ympäristössä ja mistä asiasta yksilö pyrkii selviytymään, jotta 

selviytymiskeinojen ymmärtäminen ja niiden toimivuuden arvioiminen olisi tehokkaampaa. 

Selviytyminen on myös muuttuva prosessi, jolloin yksilöllä esiintyy muutosta käyttämissään 
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selviytymisstrategioissa aina tilanteesta riippuen. Näiden vuoksi selviytymistä ei voida kuvailla 

muuttumattomilla luonteenpiirteillä tai ominaisuuksilla (Lazarus & Folkman, 1984, 141−142). 

Myös Ayalon (1996) määrittelee selviytymisen prosessina. Hänen mukaansa ”selviytyminen on 

prosessi, johon kuuluu mikä tahansa toiminta, joka vähentää tai poistaa tehokkaasti fyysistä tai 

psyykkistä uhkaa”. Ayalon korostaa selviytymisessä aktiivista toimintaa; aktiivinen selviyty-

minen tarkoittaa sekä varsinaisen stressaavan tilanteen että sen aiheuttamien haitallisten tuntei-

den käsittelyä. Tärkeää selviytymisessä on aktiivinen tulevaisuuteen suuntautuminen, sillä ak-

tiivisten ja myönteisten asenteiden kautta on mahdollista muuttaa stressi voimavaroiksi, jotka 

edistävät yksilön psyykkistä kasvua (Ayalon, 1996, 12, 14). 

Ayalon (1996) jakaa selviytymisvoimavarat neljään luokkaan: henkilökohtaisiin, ihmisten vä-

lisiin, organisatorisiin ja yhteisöllisiin. Henkilökohtaisilla voimavaroilla tarkoitetaan kaikkea 

yksilön toimintaa, joka vähentää stressiä, kuten asenteet, työskentelystrategiat ja harrastukset. 

Ihmisten välisiin voimavaroihin kuuluvat läheisten ihmissuhteet sekä vertaisryhmien antama 

tuki. Organisatoriset voimavarat eivät aina ole yksilön käytettävissä, mutta jos ovat, niillä on 

suuri merkitys selviytymisessä. Niihin kuuluvat esimerkiksi organisaation järjestämät kurssit ja 

ammatillinen ohjaus. Lisäksi kaikki yhteisön yksilölle tarjoama tuki ja erilaiset palvelut luoki-

tellaan yhteisöllisiksi voimavaroiksi. Kuitenkin yksilölliset erot stressinsiedossa vaikuttavat 

selviytymisvoimavarojen ja -strategioiden käyttöön ja siihen, miten yksilö selviytyy stressaa-

vista ja järkyttävistä elämätapahtumista (Ayalon, 1996, 12, 14). 

Holahanin, Moosin ja Schaefferin (1996) mukaan selviytyminen on sellainen elinolosuhteita 

tasapainottava tekijä, joka edistää yksilöiden psykososiaalista sopeutumista stressaavissa elä-

mäntapahtumissa. Lazarusin ja Folkmanin (1984) tavoin myös Holahanin ja kollegoiden mu-

kaan selviytyminen sisältää kognitiivisia ja behavioraalisia pyrkimyksiä tai toimintatapoja, 

joilla yksilö pyrkii vähentämään stressaavia tekijöitä tai eliminoimaan kokonaan stressaavat 

olosuhteet elämästään. Selviytymistä voidaan luokitella sen mukaan, mitkä tekijät selviytymi-

sessä ja selviytymiskeinojen valinnassa ymmärretään ensisijaisiksi. Taipumuksellisissa lähes-

tymistavoissa oletetaan, että selviytymiskäyttäytymisen valinta perustuu yksilön persoonaan 

liittyviin tekijöihin. Kontekstuaaliset lähestymistavat taas olettavat, että yksilöiden selviytymis-

toimintaa ohjaavat ensisijaisesti sillä hetkellä vallitsevat olosuhteisiin pohjautuvat tekijät (Ho-

lahan ym., 1996, 25). 

Mikulincerin ja Florian (1996) korostavat, että selviytyminen on monitahoinen prosessi, jossa 

selviytymisstrategioiden hyödyllisyys riippuu aina kyseessä olevasta tilanteesta. Kuitenkaan 
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pelkkä ympäristö ei määritä sitä, millaiset selviytymisstrategiat ovat tehokkaimpia.  Erilaiset 

kontekstuaaliset, interpersoonalliset ja yksilön sisäiset psyykkiset tekijät vaikuttavat siihen, 

millainen selviytymiskeino on missäkin tilanteessa hyödyllisin. Mikulincer ja Florian ovat tut-

kineet sodan kokeneiden, läheisen menettäneiden ja krooniseen tautiin sairastuneiden selviyty-

miskeinoja ja todenneet, että kaikki nämä tilanteet tai kokemukset vaativat erilaiset selviyty-

misstrategiat, jotta toipuminen olisi tehokasta (Mikulincer & Florian, 1996, 554, 565). Mikään 

selviytymiskeino ei siis ole yksiselitteisesti toistaan parempi tai tehokkaampi, vaan esimerkiksi 

stressin ja trauman luonne sekä aikaulottuvuus vaikuttavat selviytymiskeinojen tehokkuuteen 

(Punamäki & Puhakka, 2001, 119).  
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5 SELVIYTYMINEN TRAUMAATTISESTA TAPAHTUMASTA – TU-

KIMUODOT KÄSITTELYVAIHEITTAIN 

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymykseeni siitä, millaista apua ja tukea on tarjolla traumaat-

tisesta tapahtumasta selviytymiseksi. Käsittelen traumapsykologian kirjallisuudessa keskeisim-

miksi nousseita tukimuotoja ja tarkastelen niiden tehokkuutta tutkimustulosten valossa. Suo-

malaisissa alan perusteoksissa (esim. Palosaari, 2007; Saari, 2008; Saari ym., 2009) korostuu 

vahvasti näkemys siitä, että tapahtuman eri käsittelyvaiheet vaativat erilaisia tukitoimia. Jo-

kaista tukimuotoa käsittelevässä kappaleessa vastaan myös toiseen tutkimuskysymykseeni eli 

siihen, mihin käsittelyvaiheeseen mitkäkin tuet parhaiten soveltuvat.  

Traumaattisen tapahtuman jälkeisen toipumisprosessin edistämiseksi tehtäviä asioita voidaan 

yleisesti nimittää esimerkiksi kriisi- ja traumatyöksi, joka sisältää yksilön sisäisen selviytymis-

prosessin sekä ulkopuolisten tahojen ja läheisten roolin uhrin selviytymisessä (Palosaari, 2007, 

197). Traumaattisen kokemuksen jälkeen tehtävä kriisi- ja traumatyö on psykososiaalisen tuen 

ja palveluiden tarjoamista; psykososiaalinen tuki on siis yläkäsite kaikelle selviytymistä edis-

tävälle toiminnalle (Henriksson & Lönnqvist, 2014, 356). Se sisältää ammattiavun lisäksi kai-

ken asiantuntijajohtoisen toiminnan ulkopuolelle jäävän maallikkotasolla tapahtuvan auttami-

sen eli omatoimisen selviytymisen, läheisten antaman tuen sekä pelastajien, auttajien ja vapaa-

ehtoisten toiminnan selviytymisen tukemiseksi (Murtomaa ym., 1998, 17, 19). 

Psykososiaalinen tuki sisältää myös eriytyneen asiantuntijajohtoisen toiminnan selviytymisen 

tukemiseksi. Psyykkinen ensihoito, purkukokous, jälkipuinti eli debriefing sekä erilaiset yksilö- 

ja ryhmäterapiat kuuluvat siis myös psykososiaaliseen tukeen (Murtomaa ym., 1998, 19). 

Näistä defusing eli psykologinen purkukokous on kehitetty sellaisia työyhteisöjä varten, joissa 

ihmiset työnsä puolesta, esimerkiksi palomiehet tai ensihoitohenkilökunta, joutuvat kohtaa-

maan traumaattisia tapahtumia, ja sen tavoitteena on työkyvyn mahdollisimman pikainen pa-

lauttaminen tapahtuman jälkeen (Saari, 2008, 149). Koska en tutkielmassani keskity ensisijai-

sesti tapahtumapaikalla olevien ammattiauttajien kokemusten käsittelyyn, en käsittele työssäni 

purkukokousta tämän tarkemmin. Lisäksi, Saaren (2008, 152) mukaan purkukokous ei ole Suo-

messa yhtä suosittu tukimuoto kuin Yhdysvalloissa. 

Käsittelen tutkielmassani ennen kaikkea läheisten ja vertaistuen merkitystä sekä asiantuntija-

johtoista apua selviytymisen edistämisessä. Psykologisen purkukokouksen lisäksi rajaan tut-
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kielmani ulkopuolelle omatoimisen selviytymisen, jolla tarkoitan yksilön keinoja edistää sel-

viytymistään itsenäisesti ilman tukiverkostoa tai ammattiapua. Tällaisia ovat esimerkiksi tera-

peuttinen kirjoittaminen (Lindquist, 2003, 75) tai liikunta ja rentoutuminen (Ruishalme & Saa-

risto, 2007, 93). Haluan silti korostaa omatoimisen selviytymisen merkitystä – ennen kaikkea 

tilanteissa, joissa ammattiapu ei tavoita uhria, yksilöllä ei ole sellaista lähiomaisten verkostoa, 

jolle voisi tapahtuneesta riittävästi puhua tai kun traumaattisen tapahtuman kokenut yksilö tun-

tee taritsevansa kokemansa ja/tai muun stressin vuoksi muuta kuin ammattiapua. 

5.1 Psyykkinen ensiapu ja läheisten tuki          

Saaren (2008) mukaan sokkivaiheessa annettava psykososiaalinen tuki on kuuntelemista, ei ak-

tiivista avun ja selviytymiskeinojen tarjoamista. Tärkein auttamiskeino traumaattisen tapahtu-

man kohdanneelle henkilölle on sokkivaiheessa annettava kriisiapu eli psyykkinen ensiapu 

(Saari, 2008, 143). Kriisiapua voi antaa kuka tahansa henkilö, jota tapahtuma ei ole koskettanut 

niin voimakkaasti, että hän itse tarvitsisi psyykkistä tukea (Hammarlund, 2010, 60). Hedrenius 

ja Johansson (2016) korostavat, että kun yksilö on kokenut järkyttävän ja elämän lopullisesti 

muuttavan tapahtuman, tilanne koetaan sillä hetkellä toivottomana eikä tapahtunutta tai todel-

lisuutta pysty muuttamaan. Kriisiavun tarkoituksena ei olekaan todellisuuden muuttaminen, 

vaan tapahtuman aiheuttamien seurausten ja rasitusten ehkäiseminen. Sillä pyritään luomaan 

edes pieniä häivähdyksiä varmuuden, turvallisuuden ja toivon tunteista, joilla on lopulta mer-

kittävä vaikutus toipumiseen (Hedrenius & Johansson, 2016, 190). Tärkeintä kriisiavussa on 

levollinen läsnäolo, uhrin kuunteleminen ja hyväksyvä suhtautuminen hänen reaktioihinsa 

(Dyregrov, 1994, 71; Saari, 2008, 143−144). 

Saari (2008) korostaa siis psyykkistä ensiapua ennen kaikkea läsnäolona ja uhrin kuuntelemi-

sena, jolloin auttajan ei tarvitse puhua paljoa. Uhri kokee sokkivaiheessa suurta tarvetta puhua 

tapahtuneesta ja käydä sitä yksityiskohtaisestikin läpi, joten lähimmäisten tiheä yhteydenpito 

tapahtuman kokeneeseen on tärkeää. Rauhallinen läsnäolo uhria kuunnellessa voi kuitenkin olla 

vaikeaa, sillä vaikeiden kokemusten kuunteleminen herättää lähimmäisissä usein voimakasta 

ahdistusta ja riittämättömyyden tunteita. Pyrkimys helpottaa omaa ahdistuneisuuden ja avutto-

muuden tunnetta tilanteessa saattaa johtaa virheellisiin ja uhrin oloa entisestään pahentaviin 

sanoihin ja esimerkiksi liiallisiin lupauksiin tulevasta. Esimerkiksi kaikki sellaiset lauseet, jotka 

antavat olettaa, että kuuntelija ymmärtää miltä uhrista tuntuu, pahentavat tämän oloa entises-

tään. On tärkeää ymmärtää, että tilanteessa, jossa ihminen on juuri kokenut koko elämänsä 
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muuttavan järkyttävän tapahtuman, lohduttaminen ei ole mahdollista, vaan ainoastaan tilan an-

taminen uhrin reaktioille, ajatuksille ja tunteille on oikea keino auttaa. On myös tärkeää yrittää 

hallita itsessä herääviä tunteita siten, etteivät ne ota valtaa auttamistilanteessa. Sanojen avulla 

välittämistä voi olla sokkivaiheessa toisaalta vaikea osoittaa. Fyysinen kosketus toimii välittä-

misen osoituksena myös tilanteissa, joissa uhri ja auttajat ovat toisilleen ennestään tuntematto-

mia. Kosketus luo turvallisuuden tunnetta ja on tärkeä keino myötäelämisen ja huolenpidon 

osoittamiseksi (Saari, 2008, 143−147). Myös käytännöllisen avun antaminen esimerkiksi arjen 

askareisiin on sokkivaiheessa tärkeä auttamiskeino (Palosaari, 2007, 91). 

Sokkivaiheessa tilanne koetaan toivottomana, ja myös avun ja tuen antaminen voi tuntua vai-

kealta, jopa mahdottomalta. Läsnäolo, kuunteleminen ja konkreettisen avun tarjoaminen arkias-

kareissa on kuitenkin mittaamattoman arvokasta, sillä niillä on merkittävä jälkirasituksia ehkäi-

sevä ja myöhempää toipumista edistävä vaikutus (Hedrenius & Johansson, 2016, 190). Toivot-

tomassa tilanteessa on kuitenkin tärkeää, että uhrin ja läheisen auttajan välinen vuorovaikutus 

on sellaista, ettei se saa uhria kokemaan itseään ja tilannetta entistäkin avuttomammaksi tai 

tulleensa väkisin autetuksi.  

Hedreniuksen ja Johanssonin (2016) mukaan traumaattisen tapahtuman akuuttivaiheessa on tär-

keää, että ammattiauttajien lisäksi myös läheiset ottavat selvää ja ovat tietoisia siitä, millaisia 

ovat normaalit psyykkiset ja fyysiset reaktiot traumaattisen tapahtuman jälkeen ja kertovat 

niistä tapahtuman kokeneelle. Toipumisen kannalta tavanomaisista stressireaktioista kertomi-

nen on tärkeää. Jos haitallisia reaktioita ei tunnisteta, ammattiavun hakeminen viivästyy, jolloin 

tapahtumasta selviytyminen hidastuu ja yksilölle voi kehittyä myöhemmin psyykkinen trauma. 

Tiedot normaaleista reaktioista järkyttävän elämäntapahtuman jälkeen on hyvä antaa autetta-

valle kirjallisena, jolloin niihin on mahdollista palata myös myöhemmin (Hedrenius & Johans-

son, 2016, 251−252). 

Ruishalmeen ja Saariston (2007, 102) mukaan useissa tutkimuksissa on todettu, että ystävien ja 

perheenjäsenten tarjoama sosiaalinen ja käytännöllinen tuki ovat tärkeimpiä selviytymisen edis-

täjiä erilaisissa elämän vakavissa kriisitilanteissa. Vaikka läheisten tuki korostuukin erityisesti 

sokkivaiheessa ja psyykkisessä ensiavussa, haluan korostaa, että tässä luvussa kuvailemani aut-

tamiskeinot ovat toisaalta tärkeitä kaikissa tapahtuman käsittelyvaiheissa. Hyväksyvä suhtau-

tuminen uhriin ja hänen reaktioihin sekä kuunteleminen ovat taitoja, joita läheisiltä vaaditaan 

koko selviytymisprosessin ajan. 
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5.2 Psykologinen jälkipuinti 

Reaktiovaiheessa annettava apu ja tuki tulee olla aktiivista ja tapahtuman käsittelyä edistävää 

(Saari, 2008, 155).  Tunnetuin ja laajimmin käytössä oleva selviytymistä edistävä työmuoto 

reaktiovaiheessa on ryhmämuotoinen psykologinen debriefing eli psykologinen jälkipuinti 

(Koponen & Taiminen, 1999). Sen tehtävänä on purkaa traumaattisen tapahtuman aiheuttamia 

voimakkaita tunteita, reaktioita, kokemuksia ja psyykkistä stressiä (Hammarlund, 2010, 113). 

Amerikkalainen psykologi Jeffrey Mitchell on alun perin kehitellyt Critical Incident Debriefin-

gin (CID), joka myöhemmin on nimitetty psykologiseksi jälkipuinniksi ja jota Atle Dyregrov 

on sittemmin kehittänyt lisää (Alderton, 2010; Dyregrov, 1994, 264; Kinchin, 2007, 44). Saaren 

(2008) mukaan se on tarkoitettu alun perin työntekijöille heidän työssään kohtaamien traumaat-

tisten tilanteiden käsittelyyn ja purkamiseen. Jälkeenpäin psykologista jälkipuintia on alettu so-

veltaa kaikkiin tapahtuman uhriryhmiin. Suomessa psykologista jälkipuintia vetävät ainoastaan 

ammattilaiset ja siihen erikoiskoulutetut henkilöt, ja se tulisi toteuttaa muutaman päivän sisällä 

tapahtuneesta, kuitenkin sokkivaiheen jo mentyä ohi (Saari, 2008, 155, 173). 

Jälkipuinti-istunnossa vetäjiä on ryhmän koosta riippuen yleensä yhdestä kolmeen (Saari, 2008, 

199). Istunto sisältää seitsemän vaihetta: 1. aloitusvaihe (istunnon kulku ja säännöt), 2. fakta-

vaihe (kokemukset traumaattisen tapahtuman kulusta), 3. ajatusvaihe (kokemukset sokkivai-

heen ajatuksista ja tunteista), 4. tunnevaihe (tapahtuman aiheuttamien tunteiden käsittely), 5. 

oirevaihe (somaattisten oireiden ja reaktioiden käsittely), 6. normalisointivaihe (tieto normaa-

leista reaktioista tapahtuman jälkeen) ja 7. päätösvaihe (yhteenveto, ohjaaminen mahdolliseen 

jatkohoitoon, sopiminen mahdollisesta seurantaistunnosta) (Henriksson & Lönnqvist, 2014, 

357−358; Saari, 2008, 208−244). 

Saari (2008, 173−174) on listannut kolme traumaattista tapahtuvaa koskevaa kriteeriä, joiden 

tulee toteutua, jotta jälkipuintia voidaan selviytymisen tukemiseksi hyödyntää. Näitä ovat ta-

pahtuman äkillisyys ja ennustamattomuus, tapahtuman traumaattisuus ja järkyttävyys sekä se, 

että stressitilanne on jo ohi. Muun muassa pitkäkestoiset tai toistuvat traumaattiset tilanteet sekä 

pitkään ennustettavissa oleva läheisen kuolema ovat sellaisia tapahtumia, joihin jälkipuinti ei 

riittävästi tehoa, vaan tarvitaan muunlaista apua (Saari, 2008, 173−174). Lisäksi jälkipuinti on 

tarkoitettu tavallisten psyykkisten reaktioiden käsittelyyn, joten se ei ole hyödyksi posttrau-

maattisen oireilun hoidossa (Henriksson & Lönnqvist, 2014, 356). 
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Saaren (2008) mukaan psykologisen jälkipuinnin päätavoitteet ovat todellisuuden kohtaami-

nen, psyykkisten reaktioiden työstäminen, sosiaalisen tuen syventäminen ja tehostaminen, re-

aktioiden normalisointi ja tuleviin reaktioihin valmistautuminen. Totuuden kohtaaminen ja ta-

pahtuman hyväksyminen ovat lähtökohtana traumaattisesta tapahtumasta selviytymiselle, ja 

niitä voidaan edesauttaa käymällä tapahtunut mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja perusteel-

lisesti läpi. Psyykkisten reaktioiden eli kokemuksen aiheuttamien ajatusten, tunteiden ja mie-

leen tunkeutuvien muistikuvien työstäminen on toinen jälkipuinnin tavoite. Reaktioiden työs-

täminen tapahtuu niitä ajattelemalla, niistä puhumalla tai käsittelemällä niitä muilla ilmaisun 

keinoilla, esimerkiksi kirjoittamalla. Tärkeintä on kaikkien tapahtuman aiheuttamien psyykkis-

ten reaktioiden kohtaaminen ja hyväksyminen. Muiden jälkipuinti-istuntoon osallistuvien ker-

tomukset ajatuksistaan ja tunteistaan antavat vertaistukea ja auttavat ymmärtämään omia reak-

tioita ja löytämään keinoja niiden käsittelyyn. Ryhmämuotoinen tapahtuman käsittely edistää 

myös sosiaalisen tuen syventymistä ja tehostumista, kun tapahtuman kulkua ja sen aiheuttamia 

tunteita käsitellään yhdessä. Parhaimmillaan onnistuneen jälkipuinti-istunnon jälkeen tuloksena 

on ryhmä, jonka läheisyyden tunne on lisääntynyt ja jossa ilmapiiri on lämmin, huolehtiva ja 

vapautunut. Jälkipuinnin viimeisenä tavoitteena on reaktioiden normalisointi, mikä tarkoittaa 

käytännössä istuntoon osallistuville tiedon välittämistä siitä, millaisia ovat tavanomaiset reak-

tiot traumaattisissa tilanteissa ja niiden jälkeen. Tieto voimakkaiden reaktioiden yleisyydestä 

rauhoittaa ja auttaa niiden kestämisessä (Saari, 2008, 156−157, 163−166, 169−170). 

Henrikssonin ja Lönnqvistin (2014, 365) mukaan jälkipuintiin osallistuneet ovat yleisesti ottaen 

kokeneet sen hyödylliseksi. Wesselyn ja Deahlin (2003) mukaan jotkut silti kokevat, että psy-

kologinen jälkipuinti jopa lisää riskiä traumaattisen tapahtuman aiheuttamien pitkäaikaisten 

psyykkisten oireiden kokemiseen, eikä se ole tutkimusten mukaan tehokas menetelmä trauma-

peräisen stressihäiriön oireiden ehkäisemisessä. Bissonin, Jenkinsin, Alexanderin ja Banniste-

rin (1997) tutkimuksessa 133 palovamman saanutta aikuista satunnaistettiin joko jälkipuinti-

interventioryhmään tai kontrolliryhmään, joka ei osallistunut jälkipuintiin. Kokeen jälkeen jäl-

kipuintiin osallistuneista 26 prosenttia kärsi traumaperäisestä stressihäiriöstä, kun taas kontrol-

liryhmässä prosenttiosuus oli ainoastaan yhdeksän. Tutkimuksen mukaan jälkipuinti siis jopa 

lisää riskiä traumaperäiseen oireiluun myöhemmin, vaikka sen tavoitteena on juurikin sen eh-

käiseminen (Bisson ym., 1997). Myös Hobbs, Mayou, Harrison ja Worlock (1996) ovat tutki-

neet yksittäisen jälkipuinti-istunnon tehokkuutta posttraumaattisten stressioireiden ehkäisyssä. 

106 tutkittavaa olivat liikenneonnettomuuden uhriksi joutuneita ja heidät satunnaistettiin joko 

jälkipuintiin osallistuvaan ryhmään tai kontrolliryhmään. Jälkipuinti järjestettiin 24-48 tunnin 
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sisällä onnettomuudesta. Neljän kuukauden kuluttua intervention järjestämisestä osallistujia 

haastateltiin, ja tulosten mukaan interventioryhmällä oli psyykkistä oireilua yhtä paljon tai jopa 

enemmän kuin kontrolliryhmällä (Hobbs ym., 1996). Myös Leen, Sladen ja Lygon (1996) tut-

kimus on osoittanut jälkipuinnin tehottomuuden psyykkisten oireiden vähenemisessä kesken-

menon saaneilla naisilla. 

Jälkipuinnin tehokkuudesta ja hyödyllisyydestä on siis kirjallisuudessa osittain ristiriitaisia nä-

kemyksiä. Koponen ja Taiminen (1999) pohtivat artikkelissaan sitä, kuinka jälkipuinti on Suo-

messa niin suosittu akuuttivaiheen tukimuoto traumaattisen tapahtuman uhreille, vaikkei se tut-

kimusten perusteella ole riittävän tehokas interventio traumaperäisen stressihäiriön ehkäisemi-

sessä. He kuitenkin korostavat, että jälkipuinnilla saattaa olla muita positiivisia vaikutuksia, 

kuten esimerkiksi ahdistuksen lieventyminen (Koponen & Taiminen, 1999). Jälkipuinnin vai-

kutukset saatattavat siis olla yksilöllisiä eikä se tutkimusten mukaan ehkäise traumaperäisen 

stressihäiriön kehittymistä, mutta koska jälkipuinti on Suomessa laajasti käytössä oleva tuki-

muoto ja osallistujat itse yleensä kokevat jälkipuinnin hyödylliseksi, on sen esiintuominen tar-

jolla olevan selviytymisen ulkoisen tuen yhteydessä perusteltua.  

5.3 Vertaistuki         

Palosaaren (2007) mukaan akuuttivaiheen jälkeen, työstämis- ja käsittelyvaiheessa, tärkeitä sel-

viytymiskeinoja ovat erilaiset ryhmämuotoiset tuet, kuten vapaaehtoisjärjestöjen tukiryhmät tai 

erilaiset sururyhmät. Niissä keskiössä on vertaistuen saaminen ja kokemus siitä, ettei ole ainoa, 

jota järkyttävä elämäntapahtuma on koetellut. Vertaistukimuodot ovat hyödyllisiä etenkin sil-

loin, kun traumaattisen tapahtuman kokenut tuntee olevansa yksinäinen tai jääneensä kokemuk-

sen käsittelyn kanssa yksin, ja kun ryhmän jäsenillä on mahdollisimman samanlainen traumaat-

tinen kokemus (Palosaari, 2007, 107−108). Turusen ja Punamäen (2016) mukaan vertaistuki-

ryhmätoiminnan hyödyn maksimoimiseksi olennaisinta on mahdollisimman homogeeniset ryh-

mät, ympäristön sopivuus vertaistukitoiminnalle sekä kokenut asiantuntija ryhmän vetäjänä. On 

hyvä ymmärtää, etteivät vertaistuki- ja sururyhmät aja samaa asiaa kuin ammattilaisen ohjaama 

terapia, mutta niiden ei tulisi myöskään sulkea toisiaan pois vaan ne toimivat ennemminkin 

toisiaan täydentävinä tuen muotoina (Dyregrov, 1994, 114; Palosaari, 2007, 111).  

Aho, Malmisuo ja Kaunonen (2018) ovat tutkineet vertaistuen vaikutusta traumaperäiseen 

stressiin vanhemmilla, jotka ovat joutuneet kokemaan lapsensa kuoleman. Tutkimuksessa ver-
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taistuki-interventiona toimi Lapsikuolemaperheet ry:n eli KÄPY:n järjestämä perheviikon-

loppu, johon kuului neljä asiantuntijan vetämää pienryhmäkeskustelua. Osallistujat jaettiin ryh-

miin iän ja lapsensa kuolinsyyn mukaan. Ryhmissä vanhemmat pääsivät asiantuntijan johdolla 

kertomaan kokemuksiaan lapsensa kuolemasta. Tapaamiset sisälsivät myös toiminnallisia 

osuuksia, kuten musiikkia, laulamista ja yhteisen muistotilaisuuden. Tutkimus mittasi vanhem-

pien stressioireita kaksi viikkoa ennen viikonloppua ja kaksi viikkoa sen jälkeen. Sen mukaan 

vanhempien traumaperäisissä stressioireissa ei huomattu merkittävää eroa vertaistukikeskuste-

luja ennen ja niiden jälkeen. Kuitenkin kaksi kolmasosaa vanhemmista koki, että vertaistuki-

viikonloppu antoi heille paljon tai todella paljon tukea. 45 prosenttia tutkittavista koki saa-

neensa pienryhmäkeskusteluista paljon tai todella paljon tukea selviytymisprosesseihinsa. 49 

prosenttia koki yhteisen muistotilaisuuden antavan paljon tai todella paljon tukea selviytymi-

seen (Aho ym., 2018). On oletettavaa, ettei lyhytkestoinen vertaistukiryhmäkokoontuminen lie-

vennä traumaperäisen stressireaktion oireita ainakaan lyhyellä aikavälillä, mutta tutkimus osoit-

taa, että vertaistuella ja yhteisten kokemusten jakamisella on tärkeä merkitys selviytymisessä.  

Vihottula (2015) on tutkinut aikuisten kertomuksia traumaattisesta tapahtumasta selviytymi-

sestä, ja tutkimuksessa vertaistuki, kuten ylipäätään vuorovaikutus ja keskustelumahdollisuu-

det, osoittautui yhdeksi keskeisimmistä selviytymiskeinoista traumaattisen tapahtuman jälkeen. 

Vertaistukiryhmät ovat hyvä jatkumo perheenjäsenten ja sukulaisten kanssa käytäville keskus-

teluille. Traumaattisen tapahtuman kokijalla on jonkin aikaa tapahtuman jälkeen suuri tarve 

puhua tapahtuneesta läheisilleen, uudelleen ja uudelleen käydä läpi samoja asioita, mikä saattaa 

jossain vaiheessa herättää läheisessä tunteen esimerkiksi riittämättömyydestä ja väsymisestä 

kuuntelijana ja keskustelukumppanina. Tällöin vertaistukiryhmä on toimiva vaihtoehto, sillä 

sen jäsenillä on itselläkin jatkuva tarve puhua tapahtumista (Vihottula, 2015, 183). 

Turunen ja Punamäki (2016) ovat artikkelissaan kuvailleet Kauhajoen kouluammuskelussa lä-

heisensä menettäneiden vertaistukiryhmätoimintaa. Vertaistukiryhmä kokoontui kahden vuo-

den aikana viitenä viikonloppuna, ja se sisälsi kaikille osallistujille yhteisiä tapaamisia ja pien-

vertaistukiryhmien kokoontumisia. Vertaistukiryhmän toiminnan taustalla oli näkemys siitä, 

että jokaisen omaisensa menettäneen perheenjäsenen toipumisprosessi on yksilöllinen, minkä 

vuoksi osallistujat jaettiin pienvertaistukiryhmiin sen mukaan, olivatko he menehtyneen äitejä, 

isiä, sisaruksia vai sisarusten puolisoita, ja lapset (sukulaissuhteesta riippumatta) olivat vielä 

oma ryhmänsä. Ryhmissä osallistujat pääsivät jakamaan omia kokemuksiaan ja asiantuntijat 

tarjosivat tietoa normaaleista selviytymisprosessiin kuuluvista reaktioista. Innostus ja sitoutu-
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neisuus osallistua vertaistukiryhmän tapaamisiin oli suuri, sillä osallistujista 96 prosenttia osal-

listui jokaiseen viiteen kokoontumiseen. Osallistujilta saadun palautteen mukaan vertaistuki-

ryhmä koettiin erittäin hyödylliseksi: asiantuntijoiden tarjoama teoriapohjainen tieto yhdistet-

tynä läheisensä menettäneiden luonnollisiin sosiaalisiin verkostoihin koettiin tehokkaana ja toi-

siaan täydentävänä vertaistukimuotona (Turunen & Punamäki, 2016).  

Oletan, että mahdollisuus puhua traumaattiseen tapahtumaan liittyvistä kokemuksista, ajatuk-

sista ja tunteista on varmasti tärkein selviytymistä edistävä tekijä. Keskusteluja sellaisten hen-

kilöiden kanssa, jotka eivät ole kohdanneet vastaavanlaista traumaattista tapahtumaa, voi vai-

vata tunne siitä, ettei keskustelukumppanilla lopulta ole minkäänlaista käsitystä, miltä esimer-

kiksi oman lapsen äkillinen menettäminen tuntuu. Vertaistuki- ja sururyhmät tarjoavat kuiten-

kin mahdollisuuden jakaa kokemuksia saman kokeneiden kanssa, millä uskon olevan selviyty-

mien kannalta merkittävä vaikutus. Ne mahdollistavat lisäksi puhumisen epämiellyttävistä tun-

teista, kuten häpeästä, turvallisessa ja ymmärtävässä ilmapiirissä (Aho ym., 2018; Harrington-

LaMorie ym., 2018; Turunen & Punamäki, 2016). 

5.4 Traumojen hoitoon sopivia psykoterapioita ja psykoterapeuttisia menetelmiä 

Tavallisin tukimuoto, jolla tuetaan selviytymistä vielä vuosienkin kuluttua traumaattisesta ta-

pahtumasta, on Palosaaren (2007) mukaan erilaiset yksilöterapiat. Ne eivät sovellu käytettä-

väksi käsittelyprosessin akuuttivaiheessa, vaan aikaisintaan työstämis- ja käsittelyvaiheessa, 

toisaalta myös vuosienkin päästä niiden jälkeen, kun yksilölle on jo kehittynyt psyykkinen 

trauma. Yksilöterapioiden kesto voi olla autettavasta riippuen muutamasta päivästä useisiin 

vuosiin. On mahdollista, että terapian avulla asiakkaan menneisyydestä selviää sellaisia käsit-

telemättömiä asioita, joiden hoitaminen pidentää terapian kestoa. Traumaan liittyvässä terapi-

assa keskiössä on koettu tapahtuma ja sen aiheuttamat reaktiot. Asiakkaat nähdään lähtökohtai-

sesti psyykkisesti terveinä ihmisinä, joihin vain järkyttävä ulkoinen tapahtuma on kohdistunut, 

ja jonka työstämiseen he tarvitsevat aktiivista apua (Palosaari, 2007, 112−113). 

Tapahtuman aiheuttamien psyykkisten traumojen hoitoon on kehitelty useita erilaisia trauma-

psykoterapiamuotoja (Saari, 2008, 322). Poijulan ja kollegoiden (2015) mukaan traumapsyko-

terapia on tarkoitettu ennen kaikkea yksittäisten traumaattisten tapahtumien hoitoon silloin, kun 

tiedetään ettei autettava kärsi varhaisessa lapsuudessa tapahtuneesta vakavasta traumatisoitu-

misesta. Tällöin terapiassa on mahdollista keskittyä ainoastaan senhetkisen trauman hoitoon. 
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Traumapsykoterapia voidaan toteuttaa esimerkiksi kerran viikossa puolentoista tunnin tapaa-

misella. Terapian kokonaiskesto voi olla jopa useita vuosia riippuen siitä, kuinka vakavasti 

traumatisoitunut asiakas on. Traumapsykoterapian tärkein tavoite on integraatio eli persoonal-

lisuuden eheytyminen. Integraatiossa pyritään siihen, että yksilö kykenee yhdistämään trau-

maattisen kokemuksen eri osat yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi. On myös tyypillistä, ettei 

trauma-asiakas kykene realisoimaan eli todentamaan koettua traumaattista tapahtumaa. Tällöin 

hänen traumamuistoon liittyvä personifikaatio, eli kokemus siitä, että traumaattinen tapahtuma 

on sattunut juuri hänelle itselleen, on puutteellinen. Traumapsykoterapian tavoitteena on myös 

tämän personifikaation vahvistaminen (Poijula ym., 2015, 148−150). 

Traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia on Poijulan ja kollegoiden (2015) mukaan 

keskeisin hoitomuoto traumaattisten kokemusten aiheuttamiin häiriöihin. Siinä asiakkaalle ope-

tetaan itsesäätelyn vahvistamista erilaisilla stressinhallinta- ja rentouttamismenetelmillä. Pyrki-

myksenä on luoda traumaattisesta tapahtumasta johdonmukainen kertomus sekä korjata tapah-

tumaan liittyvät vääristyneet ajatukset oikeiksi, minkä seurauksena asiakas kykenee omaksu-

maan vaihtoehtoisia ajattelutapoja. Kognitiivisessa terapiassa autetaan asiakasta työstämään ta-

pahtumaan liittyviä tunteita, korvaamaan negatiivisia ajatuksia positiivisilla ja selviytymään 

erilaisten negatiivisten tunteiden, kuten pelon ja häpeän kanssa. Tavoitteena on erilaisten sel-

viytymiskeinojen omaksuminen ja traumaattisen tapahtuman uudelleen kohtaaminen. Trauma-

keskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian kesto on asiakkaan oireista ja mahdollisista mie-

lenterveyden häiriöistä riippuen muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen (Poijula ym., 

2015, 139, 142). 

Solomonin (2003) mukaan yksi erittäin tehokas keino hoitaa psyykkisiä traumoja on EMDR-

tekniikka (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR on psykoterapiatek-

niikka, jota voidaan käyttää psykoterapiassa psyykkisten traumojen ja PTSD-oireiden hoitoon 

(Solomon, 2003, 38). EMDR ei siis itsessään ole psykoterapiamuoto, vaan minkä tahansa tera-

pian kanssa käytettävä erityistekniikka (Saari, 2008, 326). Saarinen (2001) määrittelee 

EMDR:n silmänliiketerapiana, jonka lähtökohtana on ajatus siitä, että tavalliset arkielämän ko-

kemukset integroidaan positiiviseen emotionaaliseen ja kognitiiviseen toimintatapaan. Kun ih-

minen kohtaa jonkin traumaattisen tapahtuman, hän ei prosessoikaan kokemusta samalla tavalla 

kuin normaalisti, mistä seuraa esimerkiksi tapahtumaan liittyviä painajaisunia tai takaumia. 

EMDR-tekniikassa hyödynnetään edestakaista silmänliikettä, jonka avulla traumaattinen infor-

maatio saadaan neurofysiologisia reittejä pitkin siirrettyä kohti adaptiivista informaatiota. Seu-
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rauksena on traumaattisen kokemuksen hyväksyminen ja integrointi osaksi omaa elämänhisto-

riaa (Saarinen, 2001). Vielä ei kuitenkaan tiedetä, mihin EMDR-tekniikan teho pohjimmiltaan 

perustuu (Solomon, 2003, 40). 

Useat tutkimukset osoittavat EMDR:n tehokkuuden psyykkisten traumojen hoitomuotona. 

Acarturk ym. (2016) ovat tutkineet EMDR-tekniikan käyttöä Syyrian pakolaisleirillä olevilla 

PTSD-oireista kärsivillä pakolaisilla, jotka olivat joutuneet kokemaan oman perheenjäsenen 

kuoleman, oman tai jonkun toisen ihmisen kuoleman uhan, oman tai puolison vakavan louk-

kaantumisen, perheenjäsenen pidättämisen tai miehen joutumisen sotaan. Tulokset osoittivat, 

että EMDR-tekniikkaa käyttävällä koeryhmällä ilmeni merkittävä oireiden väheneminen tutki-

muksen jälkeen verrattuna kontrolliryhmään, jolle järjestettiin EMDR vasta myöhemmin. 

(Acarturk ym., 2016). 

 Myös Wilsonin, Beckerin ja Tinkerin (1995) tutkimus osoittaa EMDR:n tehokkuuden trau-

maattisten muistojen hoitamisessa. Siinä EMDR:ää käyttävällä kontrolliryhmällä esiintyi posi-

tiivisten kognitioiden lisääntymistä sekä ahdistuksen ja valituksen vähenemistä. Kontrolliryh-

mälle järjestettiin EMDR vasta myöhemmin, ja myös kontrolliryhmä osoitti hoidon jälkeen po-

sitiivisten kognitioiden lisääntymistä sekä ahdistuksen ja valituksen vähenemistä, mutta ennen 

EMDR-tekniikan käyttöä he eivät osoittaneet näillä mittareilla minkäänlaista edistymistä sel-

viytymisessä (Wilson ym., 1995). Rothbaumin (1997) tutkimus EMDR:n tehokkuudesta sek-

suaaliseen tekoon pakotettujen naisten PTSD-oireiden hoitomuotona on toteutettu samantyyp-

pisellä asetelmalla, jossa koeryhmälle järjestettiin EMDR-terapiatekniikkaa ja odotuslistalla 

oleva kontrolliryhmä sai EMDR:ää vasta myöhemmin. Tulokset osoittivat, että koeryhmä pa-

rani PTSD:stä ja depressiosta merkittävästi paremmin kuin kontrolliryhmä (Rothbaum, 1997). 

Diehle, Opmeer, Boer, Mannarino ja Lindauer (2015) ovat tutkineet EMDR-tekniikan ja trau-

makeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian hyödyllisyyttä 8-18-vuotiailla traumaperäi-

sistä stressioireista kärsivillä lapsilla ja nuorilla, jotka olivat joutuneet esimerkiksi seksuaalisen 

pahoinpitelyn tai kidnappauksen uhreiksi. Kognitiivinen terapia, kuten myös EMDR, osoittau-

tui tutkimuksessa tehokkaaksi hoitomenetelmäksi traumaattisten stressioireiden vähentämi-

sessä. Tutkimuksessa kognitiivinen käyttäytymisterapia sisälsi muun muassa psykoedukaatiota, 

rentoutumisharjoituksia, tunteiden ilmaisun ja säätelyn harjoitteita, kognitiivisten selviytymis-

keinojen opettamista sekä keinoja parantaa selviytymiskykyä ja kehittymistä tulevaisuudessa. 

Traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia osoittautui tehokkaaksi sekä yksittäisten 

että useiden traumaattisten kokemusten aiheuttamien oireiden hoitamisessa (Diehle ym., 2015). 
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Myös Kanen ja kollegoiden (2015) tutkimus Zambiassa seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi 

joutuneista nuorista osoittaa kognitiivisen käyttäytymisterapian tehokkuuden trauman aiheutta-

mien reaktioiden ja oireiden hoitamisessa. 

Erilaiset psykoterapiamuodot ja EMDR-tekniikka tarjoavat siis keinoja paitsi yksittäisen trau-

maattisen tapahtuman aiheuttamien reaktioiden työstämiseen, myös vakavasti traumatisoitu-

neen henkilön psyykkisten ja somaattisten oireiden hoitamiseen. Näin ollen psykoterapia on 

keskeinen selviytymistä edistävä tukimuoto sekä tapahtuman akuuttivaiheen jälkeen työstämis- 

ja käsittelyvaiheessa, että useiden vuosienkin kuluttua tapahtuneesta, jolloin yksilö kärsii 

psyykkisestä traumasta. 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Kandidaatintutkielmani tavoitteena on ollut olemassa olevan kirjallisuuden ja tutkimusten pe-

rusteella käsitellä, millaista apua ja tukea yksilölle on tarjolla traumaattisesta tapahtumasta sel-

viytymiseen ja missä tapahtuman käsittelyvaiheessa eri tukimuodot parhaiten soveltuvat käy-

tettäviksi. Olen pyrkinyt tutkielmani alussa teoreettisessa viitekehyksessä erottelemaan trau-

maattisen tapahtuman ja psyykkisen trauman käsitteet toisistaan selventääkseni kirjallisuudessa 

traumaattista tapahtumaa ja psyykkistä traumaa koskevia, usein samassa merkityksessä, käsi-

teltyjä määritelmiä. Sen jälkeen keskityin esittelemään traumaattinen tapahtuman tukimuotoja 

sen perusteella missä traumaattisen tapatuman käsittelyvaiheessa niitä yleisimmin käytetään.  

Traumaattisesta tapahtumasta selviytyminen on pitkä ja yksilöllinen prosessi, johon vaikuttavat 

useat tekijät. Olen määritellyt traumaattisen tapahtuman tilanteena, jossa yksilö joutuu kohtaa-

maan todellisen tai uhkaavan kuoleman, vakavan onnettomuuden tai fyysisen koskemattomuu-

den uhan. Psyykkinen trauma on tällaisen järkyttävän elämäntapahtuman aiheuttama psyykki-

nen vaurio tai vakava stressitila. Selviytymiselle en ole pyrkinyt antamaan tarkkaa määritelmää, 

mutta se voidaan ymmärtää esimerkiksi prosessina, johon kuuluu kaikki sopeutumista edistävä 

tai psyykkistä ja fyysistä uhkaa poistava toiminta. Kirjallisuudessa keskeisimpiä selviytymisen 

edistäjiä traumaattisen tapahtuman jälkeen ovat psyykkinen ensiapu ja läheisten antama tuki, 

mahdollisuus käsitellä tapahtunutta vertaistukiryhmässä, erilaiset kriisi-interventiot, joista tär-

kein vaikuttaa olevan psykologinen jälkipuinti, sekä tapahtuman käsittely psykoterapiassa asi-

antuntijan avulla.  

Psyykkinen ensiapu, läheisten tarjoama tuki sekä psykologinen jälkipuinti ovat kirjallisuuden 

mukaan keskeisimpiä akuuttivaiheen tukimuotoja. Psyykkinen ensiapu on sokkivaiheen tärkein 

tukimuoto, ja sokkivaiheessa korostuu siis ennen kaikkea ympäröivien ihmisten toiminta ja tuen 

aktiivinen tarjoaminen. Kuitenkin periaatteet, joita läheisen tarjoamaan apuun liittyen olen kä-

sitellyt, on mielestäni tärkeää pitää ohjenuorana läheisen toiminnassa koko selviytymisproses-

sin ajan. Psykologinen jälkipuinti nousi kirjallisuuden perusteella keskeisimmäksi akuuttivai-

heen kriisi-interventioksi. Jälkipuinti soveltuu parhaiten käytettäväksi reaktiovaiheessa, muu-

taman päivän sisällä tapahtuneesta. Olen kuitenkin joutunut tutkielmaa tehdessä pohtimaan jäl-

kipuinnin todellista hyötyä, sillä esittelemieni tutkimustulosten perusteella jälkipuinti ei ehkäise 

stressioireiden syntymistä. Kuitenkin monessa kriisi- ja traumapsykologian teoksessa jälki-

puinti tuodaan esiin hyödyllisenä ja uhrin sopeutumista edistävänä interventiona.  
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Akuuttivaiheen jälkeen, työstämis- ja käsittelyvaiheessa sekä uudelleen orientoitumisen vai-

heessa, selviytymistä edistävät vertaistukiryhmien tarjoama keskustelumahdollisuus sekä eri-

laiset terapiamuodot. Läheisten apu ja tuki yhdessä vertaistukiryhmien kanssa vaikuttaa tutki-

mustulosten valossa olevan keskeisin selviytymisen edistäjä. Erilaiset psykoterapiamuodot, 

keskeisimpänä traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia, sekä EMDR-tekniikka ovat 

tutkimusten mukaan myöskin tehokkaita keinoja edistää traumaattisesta tapahtumasta selviyty-

mistä. Niiden avulla voidaan hoitaa myös psyykkisiä traumoja sekä traumaperäistä stressihäi-

riötä.  

Teoreettisen viitekehyksen ja tutkimustulosteni perusteella traumaattisesta tapahtumasta sel-

viytyminen on moninainen ja pitkä prosessi, joka vaatii niin uhrilta kuin läheisiltäkin aikaa ja 

voimavaroja. On tärkeää tietää, millaisia ovat normaalit psyykkiset ja somaattiset reaktiot trau-

maattisen tapahtuman aiheuttamissa stressitilanteissa. Tieto reaktioiden normaaliudesta tekee 

olosta siedettävämmän ja edistää selviytymistä ja jaksamista. Lisäksi tulee tiedostaa, että ulko-

puolinen, asiantuntijoiden tarjoama tuki voi olla merkittävä selviytymisen edistäjä – etenkin 

heillä, joilla ei ole käytössään tukiverkostoja ja läheisiä ystäviä. Olisikin tärkeää tutkia ja pohtia, 

kuinka saada ammattiapu ja kriisityöntekijät paremmin saataville jokaisen avun tarvitsijan ulot-

tuville. Mahdollisuus puhua tapahtuneesta heti akuuttivaiheessa on tärkeä ennaltaehkäisevä te-

kijä selviytymisessä.  

Olen pyrkinyt työssäni antamaan katsauksen selviytymistä edistävistä tuen muodoista aina ta-

pahtumahetkeltä lopulliseen selviytymiseen saakka. Lisäksi olen yhdistänyt eri avun muotoja 

teoreettisessa viitekehyksessä esittämiini traumaattisen tapahtuman käsittelyvaiheisiin, jolloin 

on mahdollista nähdä koko selviytymisprosessi sekä akuuttivaiheen ennaltaehkäisevän tuen 

merkitys. Vaikka selviytymistä edistävän tuen tulee olla erilaista eri käsittelyvaiheissa, kaikille 

traumatyömuodoille yhteistä on silti niiden tavoitteet: turvallisuuden ja luottamuksen tunteen 

syntyminen, tapahtuneen kohtaaminen ja läpikäyminen tunteet sallien, kokemuksen liittäminen 

osaksi omaa elämäntarinaa sekä mahdollisuus siirtää katse tulevaan (Palosaari, 2007, 90). 

Tutkielmani antaa hyvät lähtökohdat jatkaa aiheen tutkimista esimerkiksi pro gradu -työssä. 

Vaikka tutkielmassani olen keskittynyt ensisijaisesti läheisten tarjoamaan tukeen ja tarjolla ole-

vaan ulkoiseen apuun, on tärkeää tutkia myös muun muassa niitä yksilön käytettävissä olevia 

selviytymiskeinoja ja -voimavaroja, joilla hän pystyy itsenäisesti edistämään selviytymistään. 

Esimerkiksi terapeuttisen kirjoittaminen on tutkimusten mukaan tehokas keino vähentää ahdis-
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tusta ja masennusta sekä lisätä psyykkistä tasapainoa erilaisissa elämän äkillisissä kriisitilan-

teissa (Lindquist, 2003, 73). Myös esimerkiksi aiemmilla elämänkokemuksilla, selviytymisko-

kemuksilla ja eletystä elämästä kumpuavilla voimavaroilla on suuri merkitys selviytymisessä 

(Ruishalme & Saaristo, 2007, 78). 
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