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Nyt lasken pään sisällä. Siten pysyy hereillä. Kukaan ei tiedä että välillä en nuku. Olen 

jänis. Vaikka haluaisinkin nukkua en voi koska jos nukun näen samaa unta kuin ennenkin 

enkä halua nähdä sitä. Pelkään puskutraktoreita ja unen miehiä ja poliiseja, pelkään että 

jos annan unen tulla ne lähtee siitä ja muuttuu oikeiksi. Näen unta siitä, mitä meidän 

talolle tapahtui ennen kuin me tultiin Paratiisiin. Yritän kerran toisensa jälkeen työntää 

unen pois mutta se palaa yhä uudelleen kuin sade, kuin mehiläiset, kuin Taivaantien 

haudat.

Bulawayo: Me tarvitaan uudet nimet



• Ymmärtää pakolaisuuteen liittyvä moniulotteisuus ja kompleksisuus

• Pakolaisuuteen ja sotatraumoihin liittyvät haavoittuvuustekijät ja toisaalta voimavarojen 

muistaminen

• Miten tunnistaa traumaoireita, miten toimia

• Miten työskennellä tulkkien kanssa

• Miten pitää huolta myös itsestä

• Myötätunto itseä kohtaan

• Mihin pystyy vaikuttamaan ja mihin ei

Työtehtävästä ja koulutuksesta 
riippumatta



Turva, toivo ja toimijuus



Psykotraumatologian keskus

Kidutettujen kuntoutus 1993->

Sotatraumatisoituneiden arviointi 2018-2020

Kidutettujen lasten ja nuorten toiminta 2010-2021



Kansainväliset 
sopimukset velvoittavat

• YK:n kidutuksenvastainen sopimus velvoittaa valtion 

järjestämään kidutettujen tarvitseman hoidon ja 

kuntoutuksen. Hoitamaton kidutuksesta johtuva 

traumatisoituminen siirtyy ylisukupolvisesti siten, että 

lapsilla voi esiintyä samankaltaisia traumaoireita kuin 

vanhemmillaan.

• YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa Suomen 

valtiota suojelemaan pakolaislapsia ja huolehtimaan 

heidän oikeuksiensa toteutumisesta – kaikkia lapsia tulee 

kohdella palveluissa yhdenvertaisesti ja tarjota heille 

tarpeenmukaista hoitoa.







Stean rahoittamaa 

toimintaa 

kidutuksen uhrien 

kuntouttamiseen.

Lisäksi tarjotaan 

koulutusta, 

konsultaatioita ja 

työnohjausta 

yhteistyötahoille.

Kirjoita tähän

Kidutettujen
Kuntoutus

keskus

Perustettu 1993 Sosiaali- ja 

terveysministeriön aloitteesta,

perustuen Suomen kansainvälisiin 

kidutuksen vastaisiin sopimuksiin.



Moniammatillinen 

hoidon tarpeen 

arviointi ja 

tutkimus 5-15 

kertaa

Digivälitteisen 

hoitomenetelmän 

kehittäminen

Palveluohjaus

Koulutus

Konsultointi

Työnohjaus

SOTATRAUMATI-

SOITUNEIDEN 

ARVIOINTI JA 

TUTKIMUS

4/2018-7/2020



Pakolaistaustaisten 

kidutettujen ja vaikeasti

traumatisoituneiden lasten 

ja

nuorten arviointi ja hoito

LASTEN JA
NUORTEN 
TOIMINTA

2010-2012

2013-2015

2016-2018

2019-2021

Selvitys
”Työ on varmasti vielä lapsen 

kengissä”

v. 2017

”Minun tarinani” työkirja

Tietopankki

HANKERAPORTTI Toivon 

taimia 2016-2018

Työmenetelmien ja 

paikallisten 

verkostotyökäytäntöjen 

kehittäminen yhdessä 

ammattilaisten kanssa

Kouluttaminen, 

konsultointi, työnohjaus

Hoidon tarpeen 

arvioinnit, hoito ja 

kuntoutus, perhe- ja 

verkostotyö sekä 

palveluohjaus



Ketkä ovat asiakkaitamme?

 kiintiöpakolaisina maahan tulleet alle 24-vuotiaat kidutetut ja vakavasti traumatisoituneet 

lapset ja nuoret sekä vanhemman kidutustrauman seurauksena välillisesti 

traumatisoituneet lapset ja nuoret.

Kuka voi tehdä lähetteen?

 Asiakkaaksi ohjaudutaan terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä. Ennen 

lähettämistä on mahdollisuus konsultoida puhelimitse. 

Mitä hoito maksaa?

 Hoito on potilaalle ja kunnalle maksutonta. Kuitenkin lähettävä taho / kotikunta vastaa 

mahdollisista asiakkaan matkakustannuksista.

Kuka maksaa tulkkauskustannukset?

 Lähettävä taho järjestää maksusitoumuksen tulkkia varten asiakkaan kotikunnasta.



Hagman Sandra: ”Työ on varmasti vielä lapsenkengissä” – Selvitys traumatisoituneiden pakolaislasten ja -nuorten 

hoidosta. HDL raportti # 1/2017

http://s3-eu-central-1.amazonaws.com/evermade-hdl/wp-content/uploads/2018/01/15093050/Helsingin-Diakonissalaitos-raportti-1-2017-Hagman.pdf


Haasteita
Rahoituksen epävarmuus

Henkilökunnan pysyvyys tärkeää vrt. 

trauman hoidon peruspilarit: tehtävämme 

tuottaa vakautta, pysyvyyttä ja 

turvallisuutta

Kohderyhmä rajattu rahoittajan taholta

Kohderyhmän erityislaatuisuus

-> ammattiosaamisen turvaaminen



• https://www.hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/maahanmuuttajille/psykotraumatologian-keskus/

• http://www.traumajaoppiminen.fi/

https://www.hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/maahanmuuttajille/psykotraumatologian-keskus/
http://www.traumajaoppiminen.fi/


PAKOLAISUUS JA PSYYKKINEN 
TRAUMATISOITUMINEN



HENKILÖKOHTAINEN TRAGEDIA

Kotimaan 
tapahtumat

Matkan 
aikana

Kokemukset 
tulomaassa



Jos joutuisit 
pakenemaan…

• Mitä ottaisit pakomatkalle mukaasi? 

Esim. 5 tärkeintä esinettä tai asiaa.

• Keitä ottaisit mukaasi, jos saisit ottaa 

vain 2 henkilöä itsesi lisäksi 

pakomatkalle? Millä perusteella tekisit 

valintasi?



Altistuminen traumaattisille tapahtumille



Kirkko ja kaupunki 10/2019











Mitä traumatisoituminen on?



• Pelko, kauhu, avuttomuus luonnollinen 

reaktio

• Psyykkiset reaktiot traumaattisen

tapahtuman yhteydessä: "Normaaleja

reaktioita epänormaaliin tilanteeseen"

• Traumaattinen tapahtuma on yllättävä ja 

elämää uhkaava tapahtuma – järkyttävä 

tapahtuma - johon ihminen ei kykene 

vaikuttamaan ja joka ylittää hänen 

selviytymiskeinonsa

• Voi koskettaa itseä tai läheisiä

• Voi olla läheltä piti –tilanne



Stressi vai 
trauma?

• Avuttomuus ja kontrollin puute – stressi on 

luonnollinen reaktio

• Kaikki kokevat stressiä ensimmäisten

kuukausien aikana

• Oireilu jatkuu kuukausia – mahdollinen PTSD 

(posttraumaattinen syndrooma)



I. Uudelleen kokeminen -

Toistuvat mieleen tunkeutuvat 

ahdistavat muistikuvat 

tapahtumasta

Tulee tietoisuuteen mielikuvina, 

ajatuksina tai havaintona.

Traumaan liittyviä ahdistavia unia. 

Saattaa pelätä nukkumaanmenoa.

Jatkuva puhuminen tapahtumasta.

III. Ylivireisyys

Kohonnut vireystila.

Nukahtamis- ja unessa pysymisen 

vaikeus.

Ärtyneisyys ja vihanpurkaukset.

Keskittymisvaikeuksia, 

varuillaanoloa ja säikkymistä.

TRAUMAPERÄINEN 

STRESSI - PTSD

II. Välttäminen

Välttää traumaa koskevia ajatuksia, 

tunteita ja keskusteluja, toimintoja, 

paikkoja ja ihmisiä, jotka 

muistuttavat traumasta.

Pelkää tulevaisuutta.

Vetäytyy toisista.



TRAUMAPERÄINEN STRESSIHÄIRIÖ – PTSD

Uudelleen kokeminen toistuvat mieleen tunkeutuvat ahdistavat muistikuvat tapahtumasta. 

Tulee tietoisuuteen mielikuvina, ajatuksina tai havaintona. Lapsi saattaa pelätä 

nukkumaan menemistä. Traumaan liittyviä ahdistavia unia. Jatkuva puhuminen 

tapahtumasta. Toistaa leikkiä.

Välttely välttää traumaa koskevia ajatuksia, tunteita ja keskusteluja, toimintoja, paikkoja ja 

ihmisiä jotka muistuttavat traumasta. Pelkää tulevaisuutta. Ei leiki, vetäytyy toisista.

Ylivireisyys kohonnut vireystila, nukahtamis- ja unessa pysymisen vaikeuksia, 

ärtyneisyyttä ja vihanpurkauksia, keskittymisvaikeuksia, varuillaanolo ja säikkyminen.



• Optimismi ja toivo

• Elämän perusasiat: koti, rutiinit, riittävä toimeentulo, turvallinen elinympäristö

• Sosiaaliset suhteet, perhe ja ystävät ja sosiaalinen tuki

• Harrastusmahdollisuudet

• Yhteisön tuki

• Vaikuttamismahdollisuudet ja kuulluksi tuleminen

• Omat sisäiset keinot käsitellä vaikeuksia ja kriisejä

• Kyky orientoitua eteenpäin

• Ongelmaratkaisutaidot

• Vuorovaikutustaidot

• Tunnetaidot

Suojaavia tekijöitä



Psykoedukaatio



Turvallisuuden kolme tasoa (Porges 1994, van der Kolk 2014)

1.Sosiaalinen liittyminen

•Kun tunnemme itsemme uhatuksi, pyydämme apua, lohtua, tukea muilta

2.Jos kukaan ei auta / vaara on välitön

•Taistele tai pakene –reaktio

3.Jos emme pääse pois tilanteesta, joku pitelee kiinni, ylivoimainen vastus

•Jähmettyminen / romahtaminen

•Elimistö yrittää säilyttää itsensä vähentämällä toimintojaan ja kuluttamalla mahdollisimman vähän

energiaa













Trickey, D. (2008). Experiencing refugee status after previous trauma. In P.

Appleton (Ed.) Children’s Anxiety – A Contextual Approach.Routledge.Trickey, D. (2013).

Post-traumatic Stress Disorders. In Graham & Reynolds (Eds.)

Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families 3rd Edition.CUP.

https://www.annafreud.org/media/4898/07c-david-trickey-handout-it-is-good-to-talk.pdf

https://www.annafreud.org/media/4898/07c-david-trickey-handout-it-is-good-to-talk.pdf




https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys/maahanmuuttajat/tiedotteet.html



http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/serenen-materiaalit/





Ensimmäiset taidot, jotka sinun kannattaa harjoitella, ovat keinot selvitä yli 

sietämättömästä ahdistuksesta. Ahdinko syntyy voimakkaista negatiivisista tunteista, joita 

sinun saattaa olla vaikea tunnistaa ja nimetä. Tuolloin tunnet vain voimakasta ahdistusta 

TAI tunnottomuutta. Kun olosi alkaa olla sietämätön ja tunnet viiltelyimpulssin heräävän, 

kokeile seuraavia kriisitaitoja. Nämä harjoitukset ovat luonteeltaan fyysisiä, koska 

sietämättömän tunnetilan aikana kyky ajatella heikkenee. Kyseessä on kokemus, joka on 

luonteeltaan enemmän kehollinen ja sitä on yleensä vaikea tavoittaa kielellisesti.

• Upota kätesi kylmään veteen. TAI Mene kylmään suihkuun. TAI Laita pakastepussi 

kasvoille tai niskaasi.

Jos pidätät hengitystäsi 30 sekuntia kylmäaltistuksen aikana, harjoituksen fysiologiset 

vaikutukset kasvavat ja teho voimistuu.

• Juokse korttelin ympäri tai ylös ja alas portaita, kunnes olet läkähtynyt.

• Istu tuolille. Jännitä kehosi yläosan lihaksia niin kovaa kuin jaksat ja pidätä samalla 

hengitystä 15 sekuntia. Päästä ilma ulos ja lihakset rennoiksi. Toista vähintään kolme 

kertaa.

Vapaaksi viiltelystä / Katja Myllyviita / Mielenterveystalo

Levander 2017



• Jokaisen kokemus ja elämäntarina ovat yksilöllisiä 

• Ihmiset reagoivat samankaltaisiin kokemuksiin eri tavoin 

• Tapahtuma, joka on jollekulle traumatisoiva, ei välttämättä ole sitä toiselle

• Ihmisillä on myös erilaisia selviytymiskeinoja ja – taitoja 

• Kaikki eivät oireile psyykkisesti 

• Yksittäisten riskitekijöiden pohjalta ei voida luotettavasti ennustaa traumaperäisen stressihäiriön kehittymistä

• Akuutin stressihäiriön pohjalta ei voida luotettavasti ennustaa traumaperäisen stressihäiriön kehittymistä

Suomen mielenterveysseura

PTSD Käypä hoito

Yksilöllisyys



TRAUMAT JA VANHEMMUUS



Isä oli tulossa, en tiedä mistä, ja se oli pahalla tuulella. Se oli siihen aikaan aina 

pahalla tuulella. Tuntui että se kiltti ja hassu mies, joka nauroi koko ajan ja kertoi 

paljon tarinoita – se mies, joka oli ollut vuosien ajan minun isäni - oli lähtenyt ja 

jättänyt tilalle uppo-oudon kiukkupussin.

….

Niihin aikoihin isän äänensävystä kuuli, milloin sille kannatti puhua ja milloin ei, 

tietystä äänensävystä, joka saattoi mennä päälle tai pois kuin valot. Nyt se oli 

päällä.

Bulawayo: Me tarvitaan uudet nimet



PAKOLAISLAPSEN SELVIÄMINEN 
TRAUMAATTISISTA KOKEMUKSISTA

- Perheellä on keskeinen merkitys selviytymistä tukevana ja suojaavana 

tekijänä  pakolaisuuden eri vaiheissa.

- Pakolaislapsilla, jotka pysyvät perheidensä yhteydessä tai pääsevät nopeasti 

uudelleen yhteyteen perheidensä kanssa on todettu esiintyvän vähemmän 

psyykkisiä oireita ja parempaa mukautumiskykyä kuin lapsilla, jotka joutuvat 

selviytymään pakolaisprosessista yksin. (Lustig 2004)

- Psyykkistä selviytymistä tukee erityisesti hyvä sosiaalinen ja emotionaalinen 

tuki. (Carlsson 2006)



MenetyksiäLapsi/nuori

Tehtävä/Missio

YKSINTULLEEN 

LAPSEN JA 

NUOREN MATKA 

ON TRAGEDIA

Trauma ja 

Väkivalta



VANHEMMUUS

• kyky vanhemmuuteen erilainen eri aikoina – ei ole pysyvä ominaisuus

• kun vanhemmat on kokeneet kestokyvyn ylittäviä asioita, heidän voi olla vaikea luoda 

vastavuoroinen suhde lapseen

• läheisten menetykset

• traumaattiset kokemukset ei suoraan yhteydessä vanhemmuuteen vaan se miten vanhemmat on 

tulkinneet ja käsitelleet kokemuksiaan

• iso ero onko traumakokemus yksittäinen (esim. luonnon katastrofi, onnettomuus) vai sarja 

toistuvia vaikeita kokemuksia (sotakokemukset)



Vanhemman, puolison tai muun perheenjäsenen kokema 

vakava trauma vaikuttaa koko perheeseen ja sitä kautta 

myös lapsen kasvuun ja kehitykseen. 

Vanhemman pitkään jatkunut ilottomuus, fyysiset kivut, 

huolestuneisuus ja toivottomuuden kokemukset vaikuttavat 

lapsen kehitykseen

Lapsi tarkkailee, seuraa ja matkii vanhempansa käytöstä ja 

toimintaa tahtomattaan. 

Joskus lapsi voi yrittää kompensoida vanhemman 

toivotonta tilaa olemalla ylipirteä ja yritteliäs, hakemalla 

vanhemmalta hymyä ja hyväksyntää, olemalla kiltti ja 

auttavainen. Toisaalta lapsi saattaa muuttua myös 

aggressiiviseksi ja vaativaksi tai oirehtia fyysisesti ja 

psyykkisesti esim. jännittämällä, kipuilemalla, kastelulla, 

tuhrimisella, syömättömyydellä, puhumattomuudella. 

Usein lapsen tarina vaikeista kokemuksista jää toissijaiseksi 

traumatisoituneen vanhemman tarinan rinnalla. 



• 263 Syyrian sotaa paennutta lasta ja heidän vanhempaa

• Kartoitettiin

• lapsen traumaattiset kokemukset, PTSD-oireet, muut psyykkiset oireet

• vanhemman stressi, psyykkinen oireilu, käsitys lapsen psyykkisistä oireilusta

• Vähintään 1 traumatapahtuma 98% :lla lapsista, >4 traumatapahtumaa 64%

• 50% PTSD-oireita diagnoosirajan ylittävästi

• 25% muita mielenterveydenhäiriöitä

• Traumakokemukset yhteydessä PTSD-oireisiin

• Vanhemman stressi ja psyykkinen oireilu yhteydessä lapsen psykiatrisiin oireisiin, muttei

stressihäiriöön

Tutkijat suosittelevat pakolaislasten mielenterveyshäiriöiden hoitoa keskuksissa, joissa koko

perhe on mahdollista ottaa hoidon piiriin ja lapsen hoitoa voidaan toteuttaa yhdessä

vanhemman kanssa

Eruyar S, Maltby J, Vostanis P: Mental health problems of Syrian refugee children: the role of parental factors. Eur Child Adolesc Psych (2018)



•Parisuhde

•Uudet roolit

•Vanhemmuus, perheen elättäjä

•Haasteet uudessa kulttuurissa

•Haasteet vaikeiden kokemusten jälkeen



• Olemme muuttaneet ja kotoudumme. Väestöliitto 2013
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/2456c8aa6b0e4e5199ff4294831c0e8b/1536568764/application/pdf/4715338/Olemme%20muuttaneet%20-

%20ja%20kotoudumme_final%202608%20%283%29.pdf

• Lastenkasvatusvihkoset. Väestöliitto
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/lastenkasvatusvihkoset/

• Monika-Naiset
https://monikanaiset.fi/

https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/2456c8aa6b0e4e5199ff4294831c0e8b/1536568764/application/pdf/4715338/Olemme%20muuttaneet%20-%20ja%20kotoudumme_final%202608%20%283%29.pdf
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/lastenkasvatusvihkoset/
https://monikanaiset.fi/


• https://www.traumaterapiakeskus.com/

• mm. Apua vanhemmuuteen - Tietoa kaltoinkohtelusta juontuvien 

vanhemmuuden pulmien kanssa selviytymiseen

• https://issuu.com/ensi-

jaturvakotienliitto/docs/turvapaikanhakijaperhe._kohtaamisen

• Turvapaikanhakija – kohtaamisen ja tuen käsikirja

https://www.traumaterapiakeskus.com/
https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/turvapaikanhakijaperhe._kohtaamisen


Osa 1: Sota vei isiltä hermot | Sodan satuttamat | Radio | 

Areena | yle.fi

Sota muutti monen lapsen elämän. Paljon koteja oli jäänyt 

Neuvostoliiton rajan taakse ja tuhoutunut pommituksissa. Uusi 

elämä piti aloittaa ahtaassa kaupunkiasunnossa tai kylmällä 

asutustilalla. Taisteluista kotiin palanneita isiä vaivasivat 

sotatraumat, jotka joskus purkautuivat ...

areena.yle.fi

https://areena.yle.fi/1-50319436

https://areena.yle.fi/1-50319436
https://areena.yle.fi/1-50319436
https://areena.yle.fi/1-50319436


Itse lapset ilmaantuivat ymmällään: he eivät käsittäneet, mitä heille tapahtui. Ja vanhemmat 

painoivat lapsensa tiukasti rintaansa vasten ja silittivät näiden pölyisiä ja kampaamattomia päitä 

kovettunein käsin ikään kuin lohduttaisivat näitä mutta eivät todellisuudessa oikein tienneet, mitä 

sanoa. Vähitellen lapset luovuttivat, lakkasivat kyselemästä ja vain ilmaantuivat tyhjinä melkein kuin 

heidän lapsuutensa olisi karannut ja jättänyt heille ainoastaan varjon rippeet.

Bulawayo: Me tarvitaan uudet nimet



SODAN TRAUMATISOIVAT 
VAIKUTUKSET LAPSEN KEHITYKSEEN



PSYYKKINEN 

TRAUMATISOITUMINEN 

JA KEHITYS

Järkytys, pelko 

ja huoli sitovat 

emotionaaliset 

taidot ja 

voimavarat

Kehitystehtävät ja niiden 

vaarantuminen –

traumatisoivat 

tapahtumat tuovat 

normaalikehitykseen 

uusia kehitystehtäviä

Lapsen ja nuoren 

kehitysvaihe 

traumatisoitumisen 

hetkellä vaikuttaa 

siihen mitkä 

kehityksen osa-

alueet ovat riskissä 

vaarantua

Muistivaikeudet, 

keskittymisvaikeudet, 

oppimisen vaikeudet



Ikä ja kehitystehtävä Haavoittuvuus Suojaavat prosessit

Vauvaikä:

- vuorovaikutus:kiintymys

- turvapaikka

- tutkimusmatkailu

- välttelevä vs tarrautuva 

suhde

- turtuminen vs valppaus

- fysiologinen säätely

- korvaavat kokemukset

- aivojen muovautuvuus

Leikki-ikä:

- tunteiden säätely

- mielenteoria ja –mallit

- todellisuus ja mielikuvitus

- vaikeus tunnistaa tunteita

- puuttuu mielikuvien ja 

muistin eheys

- leikki, sadut ym symbolinen 

prosessointi

Kehitysnäkökulma traumaan Punamäki 2011



Ikä ja kehitystehtävä Haavoittuvuus Suojaavat prosessit

Keskilapsuus:

- ongelmanratkaisutaidot

- toverisuhteet

- keskittymisvaikeudet

- konkreettiset pelot

- mustavalkoisuus

- hienostuneet selitysmallit

- idearikkaus

- sosiaalinen

Yhteenkuuluvuus

Nuoruus:

- tulevaisuus

- intiimit suhteet

- moraali- ja 

maailmankatsomus

- kaventumat ja iloton 

maailmankuva

- epäluuloisuus ja viha

- uhkarohkeus

- psykofyysiset muutokset

- usko 

haavoittumattomuuteen

- kokemusten nälkä

- turva ja mielekkyys 

vertaisryhmässä

Kehitysnäkökulma traumaan Punamäki 2011



• Kyky tulkita verbaalisia ja non-verbaalisia viestejä ja vihjeitä

• Kyky prosessoida puhuttua ja kirjoitettua informaatiota

• Kyky jäsentää tietoa (kronologisesti)

• Muisti

• Kyky ymmärtää syy-seuraus –suhteita

• Kyky tunnistaa ja eritellä tunteita

• Kyky käyttää kieltä kommunikoinnin välineenä 

• Kyky ymmärtää toisten mielentilaa ja tunteita

• Kyky tuntea empatiaa

traumasensitiveschools.org

Trauma ja oppiminen



• Toiminnanohjaus

• Tavoitteen asettelu, suunnittelu, tavoitteiden saavuttaminen, prosessin tarkastelu

• Siirtymätilanteiden vaikeus

• Aloitukset / lopetukset, siirtymät

• Tarkkaavuus

• On missä? Huomaa kaiken, ylivirittynyt

• Oppimiseen sitoutuminen



• Aggressio

• Uhmakkuus

• Vetäytyminen

• Täydellisyydentavoittelu

• Hyperaktiivisuus, reaktiivisuus, impulsiivisuus

• Nopeat ja yllättävät tunnetilan muutokset

Miten näyttäytyy?



• Luottamuksen puute

• Vaikeaa tulkita sanallista / sanatonta viestintää

• Vaikeaa tulkita ilmeitä / eleitä

• Puutteellinen ymmärrys ihmissuhteista

• Vähentynyt kiinnostus muita kohtaan tai toisten ymmärtämiseen

• Vaikeus ymmärtää itseä ja vaikeus ymmärtää eri näkökulmia

• Vaikeaa ymmärtää tunteita

• Itsessä, toisessa

Vaikuttaa vuorovaikutustaitoihin



Pakolaislapsi- ja nuori koulussa

YTY-hanke / Kidutettujen 

kuntoutuskeskus 2013



Trauman vaikutus kotoutumiseen



• Ihmissuhde

• Vuorovaikutus

• Perusluottamus elämään

• Rakkaus ja huolenpito

• Kuuluminen johonkin

• Oman itsensä löytäminen

Mitä lapsi ja nuori tarvitsee?



Tilanne 
vastaanottomaassa

• Lapsen ja nuoren tämänhetkinen 

sosiaalinen tilanne on tärkeämpää hänen 

hyvinvoinnilleen, terveydelleen ja 

sopeutumiselleen kuin mahdollinen 

psyykkinen kuormittuneisuus maahantulon 

vaiheessa.

• Koulunkäynti ja sosiaaliset suhteet ovat 

useimmille kaikkein tärkein ja riittävin tuki.

• Psykiatrinen hoito tärkeitä niille, jotka 

oireilevat vakavasti. 

(Montgomery, 2012; Hjern, 2010)



• Kukin ammattilainen on omassa roolissaan yksi turvallinen aikuinen lapsen arjessa

• Lapsi tai nuori tarvitsee turvallisten ihmissuhteiden lisäksi vastavuoroista läsnäoloa, huolenpitoa 

ja rakkautta

• Työntekijänä voi luoda turvallista ympäristöä kiinnittämällä huomiota fyysiseen ja sosiaaliseen 

ympäristöön

• Ryhmässä voidaan vahvistaa identiteetin rakentumista

• Ryhmässä toimiminen ja onnistumisen kokemukset tukevat itsetuntoa

• Työntekijän tulee kiinnittää huomiota lasten ja nuorten keskinäisiin suhteisiin ja tukea 

turvallisuudentunteen rakentumista, jotta ryhmässä on kaikilla hyvä olla



• fyysinen ympäristö on pysyvä ja rauhallinen

• ympäristö on siisti ja järjestyksessä: tavarat omilla paikoillaan, ei liikaa virikkeitä

• ketään ei kiusata ja kaikki tulevat huomioiduiksi

• luokassa tai asumisyksikössä on yhteisesti sovitut säännöt, joista pidetään kiinni

• tietyt rutiinit toistuvat

• annetaan selkeitä viestejä

• lapsi tai nuori on ymmärtää, mitä sanotaan

• käytetään tarvittaessa kuvia puheen ja muun viestinnän tukena

• ennakoidaan tulevia tilanteita

• toimitaan rauhallisesti ja kiireettömästi

Lasta tai nuorta voit auttaa varmistamalla, että



• Koti ja koulu

• Loma-ajat



• Pakolais- ja turvapaikanhakijalapsen itsetunto on monella tapaa koetuksella

• vertailee helposti suoriutumistaan muihin saman ikäisiin ja saa usein kokemuksia, ettei 

pärjää yhtä hyvin kuin muut.

• erityisesti yläkouluikäisenä maahan muuttaneelle nuorelle voi tulla sellainen kuva, että hän 

on epäonnistunut, jos ei pysty muutamassa vuodessa suorittamaan peruskoulua loppuun

• Aikuiset ovat tärkeässä roolissa tukemassa lasten ja nuorten itsetunnon kehittymistä 

keskustelemalla ja asettamalla realistisia tavoitteita, joissa lapsen ja nuoren lähtökohdat otetaan 

huomioon

• Arjessa on hyvä huomioida ja tuoda esiin muita vahvuuksia ja osaamista, jota lapsella ja nuorella 

on.

Lapsen ja nuoren vahvuudet



• Traumatisoituminen vaikuttaa lapsen ja nuoren vireystilaan

• Traumatisoituneen oppilaan vireystila voi olla pitkäaikaisesti kohonnut, jolloin oppilas on 

valppaana ja varuillaan ilman näkyvää syytä, eikä oppimiseen jää energiaa

• voi näkyä luokassa keskittymisen vaikeutena, ylivilkkautena, kiihtymisenä ja 

levottomuutena

• traumatisoitunut oppilas voi olla myös poissaoleva, vetäytyvä ja tarkkaamaton

• Nykyhetkessä pysymistä ja huomion kiinnittämistä hetkeen voidaan harjoitella

• Esim. keholliset keinot, rentoutuminen

• Huomio tässä ja nyt: millainen sää on ulkona, kuka on koulussa tai mitä kello on

Mitä teen, kun lapsi käy jatkuvasti ylikierroksilla?



• Traumatisoituneella oppilaalla on usein univaikeuksia. 

• Nukahtaminen voi olla vaikeaa, koska mieleen tulee pelottavia tapahtumia. 

• Uni voi olla katkonaista ja uni häiriintyy painajaisten takia.

• Jos ihminen nukkuu liian vähän, edes tilapäisesti, se vaikuttaa oppimiseen. 

• Vähäinen uni heikentää tarkkaavaisuutta ja keskittymistä. 

• Pitkäaikainen univaje heikentää terveyttä

• Jos univaikeudet jatkuvat, aiheuttavat väsymystä, vaikeuttavat koulunkäyntiä ja haittaavat 

oppimista, tulee asia ottaa puheeksi oppilaan itsensä sekä hänen vanhempiensa kanssa. 

Tarvittaessa lapsi tai nuori ohjataan terveydenhoitajan tai koululääkärin vastaanotolle.

Mitä teen, kun lapsi on jatkuvasti väsynyt?



• Erilaiset tapahtumat ja asiat voivat tuoda mieleen muistikuvia tai ajatuksia traumaattisesta tapahtumasta. 

• Esimerkiksi palohälyttimen soiminen, opettajan kädessä oleva iso viivain tai riitatilanteen 

seuraaminen sivusta saattaa tuoda mieleen aiempaan traumakokemukseen liittyviä muistikuvia.

• Näitä muistoja voivat laukaista myös äänet ja hajut eikä lapsi useinkaan tiedosta mihin aikaisempiin 

kokemuksiin ne liittyvät. 

• Traumamuistuttajat voivat säilyä vuosia. 

• Näissä tilanteissa tapahtuu samankaltaisia kehollisia reaktioita kuin alkuperäisessä traumaattisessa 

tilanteessa, esim. syke kiihtyy, keskittymiskyky katoaa, lapsi tai nuori menettää malttinsa tai 

jähmettyy. 

• Trauman uudelleen kokeminen ja mieleen palaavat muistikuvat, ajatukset ja aistikokemukset ovat 

lapselle pelottavia ja hämmentäviä.

Mitä teen, kun lapsi hätääntyy palohälytyksestä?



• pysy itse rauhallisena

• korosta, että hän on nyt turvassa

• auta erottamaan, mikä on mennyttä ja mikä tätä hetkeä

• auta vakautumaan

• älä jätä yksin

• kerro, että tilanteessa ei ole mitään hävettävää ja asioiden mieleen palautuminen on normaalia

• mieti yhdessä lapsen tai nuoren kanssa, mitkä asiat auttavat ja luovat turvaa, kun traumaattiset 

tapahtumat tulevat mieleen

Kun lapselle tai nuorelle tulee mieleen traumaattinen 
tapahtuma



• Traumatisoitunut lapsi tai nuori saattaa kertoa kokemuksistaan esimerkiksi luokassa. Hänen voi 

olla haastavaa rajata sitä, missä tilanteissa traumakokemuksista puhutaan. 

• Tällaiset kertomukset ja tilanteet voivat olla ahdistavia ja pelottavia kuulijoille. 

• On tärkeää, että aikuinen ohjaa tilannetta ja lapsen tai nuoren kanssa sovitaan, missä 

keskustelua jatketaan. 

• Esimerkiksi koulussa lapsi tai nuori voidaan ohjata terveydenhoitajan, psykologin tai 

kuraattorin vastaanotolle.

Kun lapsi kertoo rajattomasti ikävistä kokemuksistaan?



• http://www.traumajaoppiminen.fi/

• https://traumasensitiveschools.org/

http://www.traumajaoppiminen.fi/
http://www.traumajaoppiminen.fi/


TRAUMATISOITUNEEN LAPSEN, 
NUOREN & PERHEEN KOHTAAMINEN



Minkälaista käyttäytymistä odotamme?



• Painajaisunet

• Somaattinen oireilu: päänsärky, vatsakipu, kastelu

“päässä jotain”, “sydän särkee” ym.

• Vaikeuksia tunteiden säätelyssä, vihanpuuskia, 

itkuisuus

• Syömättömyys

• Keskittymisvaikeus, oppimisen vaikeus

• Eroahdistus

• Puhumattomuus

• Pakonomainen käyttäytyminen/leikki

• Vetäytyminen, masentuneisuus , häpeä, toivottomuus

• Itsetuhoisuus, viiltely

• Dissosiointi – poissaolokohtauksia

Lapset eivät välttämättä kerro mitä on tapahtunut, vaan

tunteet ja tapahtumat voivat näkyä esimerkiksi lasten

kuvissa ja leikeissä.



Tietoisuus ja 

ymmärtäminen omasta 

näkemyksestä: asenne, 

kulttuuri, uskonto, 

ennakkoluulot

Suuri tarve tukeen –

konkreettinen, 

sosiaalinen jne

--------

Selitä, anna tietoa –

ymmärtäminen auttaa 

hallitsemaan 

kokemuksia.

MITEN 

KOHDATA?

Näe hänet, tervehdi 

nimellään

-----

Kunnioittaminen, 

välittäminen, turvan ja 

luottamuksen luominen

Kipeistä asioista 

puhuminen saattaa olla 

pelottavaa/vierasta

---

Kuuntele herkästi, mikä 

on nuoren 

ymmärtämiskyky

KURI VAI YMMÄRTÄMINEN?



Nuoren haasteet

• luottamus heikko

• mielenterveysongelmat häpeällisiä

• auttaako puhuminen / milloin puhua?

• tarve: hoiva, nähdyksituleminen



STOP-malli
Structure – ympäristön vakaat, turvalliset ja 

ennakoitavat rakenteet.

Talking and Time – mahdollisuus ilmaista 

itseään omilla ehdoilla, omassa tahdissa, 

turvallisten aikuisten seurassa. 

Organized Play – järjestettyä toimintaa 

(koulu), ymmärtäväisten aikuisten 

johtamana. Luova toiminta auttaa 

ilmaisemaan ja käsittelemään kokemuksia. 

Parental Support - vanhemmat mukaan. 

(lääkäri Lars Gustafsson, psykologi Agneta Lindkvist)



Trauman tunnistaminen

PROTECT

IRCT verkoston kehittämä

Haavoittuvuuden arviointi

Työkalu auttaa ottamaan puheeksi vaikeita 

asioita 

EI vaadi terveydenhuollon koulutusta

Ei ole diagnostinen apuväline

Ei poissulje avuntarvetta myöhemmässä 

vaiheessa 

Jos huoli herää, ohjaa eteenpäin



PROTECT

• Kärsimys

• Toimintakyky

• Huolentaso

Kysymys

1 Onko sinulla usein nukahtamisvaikeuksia?

2 Onko sinulla usein painajaisia?

3 Kärsitkö usein päänsärystä?

4 Onko sinulla usein muita fyysisiä kipuja?

5 Suututko helposti?

6 Ajatteletko usein tuskallisia menneisyyden 
tapahtumia?

7 Pelästytkö usein tai oletko usein peloissasi?

8 Unohdatko usein arkipäivän asioita?

9 Huomaatko usein menettäneesi kiinnostuksen 
asioihin?

10 Onko sinulla usein keskittymisvaikeuksia?



• Vetäytyy, on passiivinen, ei lähde kouluun

• Vahingoittaa itseään, itsetuhoajatuksia

• Ei huolehdi itsestään: ei syö, ei nuku, ei peseydy

• Kärsii pakonomaisista ajatuksista tai toiminta ”juuttuu”

• Todellisuudentaju hämärtyy

• Raivonpuuskat, jotka vaikeasti hallittavissa

• Erittäin pelokas

• Takaumia toistuvasti

• Jatkuvat painajaisunet

MITÄ TEEN?

Huoli on suuri jos nuori…



Miten toimia, kun 
olen huolissani 
nuoresta?

• Älä jää yksin

• Ota asia puheeksi nuoren ja 

perheen/huoltajien kanssa

• Yhteistyö: työtoverit, muut verkostot tai 

terveydenhuollon ammattilaiset

• Moniammatillinen työ nuorten ja 

perheiden kanssa työskentelevien

ammattilaisten kanssa

• tilanteen jäsentäminen, tuen

rakentaminen ja tavoitteiden 

asettaminen





Mielenterveyspalvelut

Psykologiset interventiot

Terapeuttisten menetelmien/ elementtien 
hyödyntäminen

Koulu,yhteistö,resilienssin kasvattaminen/tukeminen

Hoiva,perhe, huoltajat

Turvallisuus, ympäristö

WACIT Psychosocial Model

World Awareness for Children in Trauma



Traumaattisten tilanteiden uhrien enemmistön psyykkistä 
ennustetta parantanevat eniten jo alusta alkaen 
tehokkaasti järjestetty laaja-alainen psykososiaalinen 
tuki ja siihen liittyvät palvelut

PTSD Käypä hoito



Mieleen pyrkivät 
epämiellyttävät 
tapahtumat –
mitä voi tehdä?

• Korostetaan, että lapsi/ nuori on nyt turvassa.

• Autetaan erottamaan, mikä on mennyttä ja 

mikä tätä hetkeä.

• Annetaan keinoja hallita emotionaalisia ja 

fyysisiä reaktioita.

• Traumamuistuttajat voivat säilyä vuosia, älä

hämmästele.

• Tilanteessa ei ole mitään hävettävää.

• Kerrotaan, että asioiden mieleenpalautuminen

on normaalia.

• Mietitään yhdessä, mitkä asiat auttavat ja 

luovat turvaa, kun traumaattiset tapahtumat

tulevat mieleen.





ITSESTÄ JA TOISESTA HUOLEHTIMINEN



• Oma avuttomuus, riittämättömyys

• Epävarmuus, tietämättömyyden tunne

• Vaativuus / tarvitsevuus / 

monenlaista ongelmaa

• “Voisin ottaa kotiin asumaan”

• Tulkin käyttö

Ammatilliset haasteet



Joudumme kohtaamaan
pahuuden

yritämme sitoa omat tunteemme:

turhautuminen, viha ja avuttomuus



• Miten omalla olemiselle ja käytöksellä lisätä turvallisuuden tunnetta?

• Voit olla traumatriggeri : sukupuoli, kieli, ammatti (lääkäri, opettaja)

• Sinut itsensä ja toisen kanssa, luonteva kohtaaminen, "kuin kuka tahansa"

• Oman jaksamisen ylläpito

• Tietoisuus omista ennakko-odotuksista/luuloista, omista kipukohdista

• Huomioi myös tulkin vaikutus, tulkin jaksaminen





Välittäminen, 

empatia, kunnioitus, 

luottamus

Selkeät vastuut ja 

luottamuksellisuus

---

Ongelmanratkaisu

VERTAISTUKI –

TYÖNOHJAUS

periaatteita

Säännöllinen 

ajatusten ja 

kokemusten

vaihtaminen

ryhmässä

Tarkka 

kuunteleminen ja 

hyvä

kommunikaatio



• Oman jaksamisen ylläpito

• Tietoisuus omista ennakko-odotuksista/luuloista, omista kipukohdista

• Työpari, työyhteisö

• Konsultointi, työnohjaus, terapia

• Kouluttautuminen

• Huomioi myös tulkin vaikutus, tulkin jaksaminen



• Pysähdy, älä vaihda asentoa

• Istu hiljaa, kuuntele

• Kysy keholta miltä tuntuu

• Huomaa jännityksiä kehossa

• Huomaa miten hengität

• Huomaa hermostunut liikehdintä

• Huomaa tunteet

• Huomaa ajatukset

• Keskity hetkeksi hengitykseen

Kuulostele…



Hyödyllisiä linkkejä

https://www.hdl.fi/fi/palvelut/kidutettujen-kuntoutus

https://www.hdl.fi/images/stories/liitteet/Tyo_on_varmasti_viela_lapsenkengissa_web.pdf

http://www.traumajaoppiminen.fi/

http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/kiintiopakolaiset

http://kotouttaminen.fi/kotoutumislain-kasikirja

http://www.kopistore.fi/fi/verkkokaupat/ulkoasiainministeri%C3%B6/muut-julkaisut/?object=view&objectID=244

http://www.edustajat.fi/pdf/20120913_psykososiaalisen_tuen_kasikirja.pdf

http://www.yhteisetlapsemme.fi/viestimme/kirjat-julkaisut/lapsen-etu-ensin/

https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/

http://www.childrenandwar.org/

https://www.hdl.fi/fi/palvelut/kidutettujen-kuntoutus
https://www.hdl.fi/images/stories/liitteet/Tyo_on_varmasti_viela_lapsenkengissa_web.pdf
http://www.traumajaoppiminen.fi/
http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/kiintiopakolaiset
http://kotouttaminen.fi/kotoutumislain-kasikirja
http://www.kopistore.fi/fi/verkkokaupat/ulkoasiainministeri%C3%B6/muut-julkaisut/?object=view&objectID=244
http://www.edustajat.fi/pdf/20120913_psykososiaalisen_tuen_kasikirja.pdf
http://www.yhteisetlapsemme.fi/viestimme/kirjat-julkaisut/lapsen-etu-ensin/
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/
http://www.childrenandwar.org/


https://www.traumaterapiakeskus.com/

mm. Apua vanhemmuuteen - Tietoa kaltoinkohtelusta juontuvien vanhemmuuden pulmien kanssa 

selviytymiseen

https://www.emdrkindenjeugd.nl/om-te-lezen/

Tietoa EMDR-hoidosta eri kielillä mm ruotsi, arabia, englanti

https://tfcbt2.musc.edu

TF-CBT verkkomateriaali

https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/keinoja-mielenterveyden-

edistamiseen/taitoja-mielen-toipumiseen

Taitoja mielen toipumiseen

https://www.traumaterapiakeskus.com/
https://www.emdrkindenjeugd.nl/om-te-lezen/
https://tfcbt2.musc.edu/
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/keinoja-mielenterveyden-edistamiseen/taitoja-mielen-toipumiseen


Olemme muuttaneet ja kotoudumme. Väestöliitto 2013

https://vaestoliitto-fi-

bin.directo.fi/@Bin/2456c8aa6b0e4e5199ff4294831c0e8b/1536568764/application/pdf/4715338/Ol

emme%20muuttaneet%20-%20ja%20kotoudumme_final%202608%20%283%29.pdf

Lastenkasvatusvihkoset. Väestöliitto

http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-

monikulttuurisuudesta/aineistot/lastenkasvatusvihkoset/

mailto:https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/2456c8aa6b0e4e5199ff4294831c0e8b/1536568764/application/pdf/4715338/Olemme%20muuttaneet%20-%20ja%20kotoudumme_final%202608%20%283%29.pdf
http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/lastenkasvatusvihkoset/


https://research.uta.fi/tasa/wp-content/uploads/sites/157/2018/08/TASA-tyo%CC%88kirja-

kotisivuille.pdf

TASA-ryhmä, ryhmätuen malli alaikäisyksikölle

https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/turvapaikanhakijaperhe._kohtaamisen

Turvapaikanhakija – kohtaamisen ja tuen käsikirja

https://research.uta.fi/tasa/wp-content/uploads/sites/157/2018/08/TASA-tyo%CC%88kirja-kotisivuille.pdf
https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/turvapaikanhakijaperhe._kohtaamisen


Kiitos!

facebook.fi/diakonissalaitos@HDLsaatio

mari.levander@hdl.fi

Lpsy el, psykoterapeutti Mari Levander

Kuvitus Ninka Reittu

Kuvitus Ninka Reittu

mailto:marjo.neste@hdl.fi



