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Pakolaislapset ja nuoret Suomessa:
• Alle 18 vuotiaista 25 % huolestuttavasti oireilevia
• 18-24-vuotiaista 20%
• Kaikkein yleisin lasten kokema trauma oli
vanhempaan tai perheenjäseneen kohdistunut
väkivalta: surmatuksi, raiskatuksi tai kidutetuksi
tuleminen
HDL 2014

Vertailua maailmalta
Ruf M ym (2010) Prevalence of traumatic stress and mental health problems in
children of asylum seekers in Germany. Zeitschrift fur klinische Psychologie, 39(3),
151-160.
(PTSD esiintyvyys 19%. 4,8% oli saanut hoitoa)
Fazel M ym(2005) Prevalence of serious mental disorders in 7000 refugees resettled in
western countries: a systematic review. Lancet; 365:1309-14.
(Viisi tutkimusta yht. 260 lapsesta, kolmessa eri maassa. Näissä keskimäärin 11%
PTSD esiintyvyys)
Nielsen S.S ym (2008). Mental health among children seeking asylum in Denmark. The
effect of lenght of stay and number of relocations. BMC Public Health, 8 s. 293.
(58%:lla 11-16 v tph-lapsista mt-ongelmia)
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Vertailua Suomesta
Pirinen I (2008). Turvapaikanhakijoiden terveydentila. Tutkimus
Tampereen kaupungin ulkomaalaistoimiston terveydenhuoltoyksikössä.
Väitöskirja.
(57%:lla kidutuskokemus ja muita väkivaltakokemuksia 12%:lla.
Tutkituista 170:stä 21 % alaikäisiä)
Sourander A (1998) Behavior problems and traumatic events of
unaccompanied refugee children. Child Abuse & Neglect, 22, s.719-27
(yli puolella (46:sta) 6-17-vuotiaista tph-lapsista kliinisesti merkittäviä
psyykkisiä oireita)
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SOTA, VÄKIVALTA TUNKEUTUU
KEHITYKSEEN

Sodan traumatisoivat tapahtumat ja
lapsen kehitys
• Kehitystehtävät ja niiden vaarantuminen –
traumatisoivat tapahtuvat tuovat
normaalikehitykseen uusia kehitystehtäviä
• Lapsen kehitysvaihe traumatisoitumisen hetkellä
vaikuttaa siihen mitkä lapsen toiminnan osa-alueet
ovat riskissä vaarantua
• Järkytys, pelko ja huoli sitovat emotionaaliset taidot
ja voimavarat

Sodan traumatisoivat tapahtumat ja
lapsen kehitys
• Tunteiden säätely, vihan käsitteleminen joutuu kovalle
koetukselle
• Muisti – kyvyttömyys luoda yhtenäisiä ja
johdonmukaisia sanallisia muistoja järkyttävästä
tapahtumasta
• Oppimisen vaikeuksia- keskittymisen vaikeus sekä
muistihäiriöt
• Ihmissuhteet , ryhmään kuuluminen hankalaa,
heikentyneet sisarus- ja toverisuhteet (mm Peltonen,
Punamäki, 2010)
• Itseluottamus, ”minä osaan”- kokemus kovilla

SODAN LAPSET & NÄKYMÄTTÖMÄT HAAVAT
• massiiviset traumat (kokenut
väkivaltaa, kidutusta , deprivaatio,
miinojen räjähdykset, ampumiset,
tuhon näkeminen, hajut, pakomatkat
suojaan)
• menetykset, erot perusluottamus
elämään tuhoutuu (sisäinen kuva
kaikenvoivasta vanhemmasta
rikkoutuu, lapsuuden ja identiteetin
menetys)
• pakolaisuudessa toteutuu ihmisen
pahimpia pelkoja ja painajaisia –
annihilaatio
ACQO 2014

Traumatisoituneen ja sodan väkivaltaa
kokeneen lapsen ja nuoren selviytymiskeinot
Aggressiivinen käyttäytyminen
4 ja 5-vuotiaat veljekset olivat kotimaassaan
kokeneet useita omaisten surmia. Lasten isä oli
surmattu poikien läsnäollessa ja myös poikien
henkeä oli uhattu. Asuinpaikkakunnalla Suomessa
nuorempi pojista oli sytytellyt tulipaloja ja joutui
helposti tappeluihin muiden lasten kanssa. Vastaanotolla
veljet ovat vakavanoloisia. Veljeksistä
nuorempi liikkuu levottomasti ja kokeilee aikuisten
asettamia rajoja. Hän lyö äitiä kasvoihin, kun
äiti pyrki rajoittamaan häntä. Veljekset leikkivät
usein sotaleikkejä pienten sotilashahmojen kanssa.
Pojat asettavat sotilaat riviin, jonka jälkeen ne
ampuvat toisiaan. Joskus joku sotilaista heitetään
vankilaan. Veljeksistä vanhempi kertoo, että
sotilaat tappavat lapsia, kun lapset lyövät toisia
lapsia, ja joutuvat sen vuoksi vankilaan.
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Traumatisoituneen ja sodan väkivaltaa
kokeneen lapsen ja nuoren selviytymiskeinot
Eroahdistus
8-vuotias tyttö oli omassa kotimaassaan ollut
läsnä, kun hänen isänsä surmattiin perheen kotona.
Tyttö oli silloin 4-vuotias. Äiti, tyttö ja hänen
isommat sisaruksensa lähtivät pakoon toiseen
maahan. Sieltä äiti ja lapset saapuivat parin vuoden
päästä Suomeen. Suomeen tulon jälkeen tyttö
ei halua päästää äitiä pois näkyvistään. Äiti joutuu
pitämään kouluikäistä tytärtään sylissä joka ilta,
jotta tytär nukahtaisi. Vastaanotolla tyttö selittää
käyttäytymistään hyvin selkeästi ja sanoo, että hän
pelkää menettävänsä äitinsä.
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Traumatisoituneen ja sodan väkivaltaa
kokeneen lapsen ja nuoren selviytymiskeinot

Puhumattomuus
Vakavan oloinen 8-vuotias tyttö saapui vastaanotolle
äitinsä kanssa. Vastaanotolla hän istuu
aivan kiinni äidissään, katse alaspäin käännettynä.
Hän ei halua puhua, eikä vastata kysymyksiin,
vaan kuuntelee tarkkana äidin puhetta. Kun hän
saa paperin ja värikynät eteensä hän piirtää
hiljaisena. Piirustuksen keskellä on iso naishahmo,
joka yrittää suojella pientä tyttöä ja sulkee hänet
syliinsä. Parin ympärillä vaanii terävähampaisia
eläimiä. Vieressä on liekeissä oleva talo. Taloa
lähestyy musta pyörremyrsky. Maassa makaa luuranko
ilman päätä ja irrallaan olevia päitä.
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Traumatisoituneen ja sodan väkivaltaa
kokeneen lapsen ja nuoren selviytymiskeinot
Vetäytyminen, painajaisunet ja masentuneisuus
Teini-ikäinen turvapaikanhakijanuori tuli
vastaanotolle
nukahtamisvaikeuksien, masentuneisuuden
ja ahdistuneisuuden vuoksi. Hän oli saapunut
Suomeen yksin ja ala-ikäisenä. Hän oli menettänyt
koko perheensä sodankäynnin takia. Vanhemmat
olivat kuolleet taisteluissa ja sisarukset olivat olleet
kadoksissa jo useita vuosia. Poika oli itse ollut
vangittuna ja joutunut kidutetuksi vankilassaolon
aikana. Suomeen tulon jälkeen traumaattiset
kokemukset
palautuivat toistuvasti mieleen ja tunkeutuivat
myös uniin, minkä takia hän ei uskaltanut
nukahtaa. Hän näki unta siitä, että sotilaat tulivat
yöllä tappamaan häntä eikä hän voinut juosta
pakoon, koska tiesi, että aikuiset sotilasmiehet
juoksisivat häntä nopeammin ja saisivat hänet
helposti kiinni. Hän heräsi aina samassa kohdassa,

kauhun vallassa, kun sotilaat seisoivat hänen
sänkynsä vieressä. Hän asui samanikäisten
nuorten
kanssa, mutta ei koskaan kertonut heille omista
kokemuksistaan, eivätkä he kertoneet
hänelleomiaan. Oleskelulupaa odotellessaan hän
kävi
päivisin koulussa ja vietti aikaa kuntosalilla
iltaisin.
Jokapäiväiset askareet pitivät pahan olon kurissa.
Illat ja viikonloput olivat vaikeimmat. Silloin hänen
”sydämensä on kipeä.”Vastaanotolle hän tuli aina
sovitusti ja säännöllisesti, mutta ei spontaanisti
kertonut omista tuntemuksistaan, vaan totesi
työntekijälle:
”kysy, niin minä kyllä vastaan”.

9.5.2014

15

Kidutuksen ja traumatisoitumisen vaikutus
vanhemmuuteen
Vanhempien psyykkinen
huonovointisuus
”Äiti hyppäsi ikkunasta, koska hän on
nähnyt liian
paljon kauheita asioita.” (8-vuotias
kommentoi
oman äitinsä itsemurhayritystä)

Vanhempien hiljaisuus
”Poikani on joskus kysynyt minulta, miksi
lähdin
pois heiltä toiseen maahan. En halua
kertoa
ikäviä asioita pojalleni, koska en halua että
hän
alkaa vihata omaa kotimaataan...”

Väkivalta perheessä
”Olen epäonnistunut isänä, koska en ole
pystynyt

”Mitä voisin kertoa hänelle meidän
kotimaastamme,
kulttuurista...

antamaan perheelleni turvallista elämää.”
(turvapaikkaa

Minulla on vain surullisia tarinoita,
kauheita

hakeva isä)

muistoja, en minä voi sellaisia hänelle
kertoa....”
9.5.2014
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Kun vanhemmalla kidutuskokemuksia
• Yli 50 % lapsista kärsi ahdistusoireilusta ja
nukahtamisongelmista, painajaisunista
• 78% lapsista tunne- tai somaattinen oireilu
• Masentuneisuus
• Ptsd
• Käyttäytymisongelmia

(Montgomery, 2011)

Suurempi riski sairastua psyykkisesti
• Psykoottisen sairastavuuden riski maahanmuuttajilla
kohonnut, 2. polven maahanmuuttajilla vielä suurempi
(Cantor –Graae & Zelten 2005)
• Pakolaislasten PTSD esiintyvyys korkea, erityisesti
yksintulleilla turvapaikanhakijalapsilla
(Fazel ym 2005, Nielsen 2008)

Vanhempien kyky puhua kidutuksesta

Kun vanhemmat puhuivat, keskustelivat avoimesti
lasten kanssa kidutus- ja vankilakokemuksista tämä
auttoi ratkaisevasti lapsia käsittelemään ja
hallitsemaan omia traumaattisia kokemuksia
(Montgomery, 2011)

”For every man tortured, ten
terrorists are born”

nobeelipalkittu Albert Camus
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Pakolaisuuden trauma on hyvin yksilöllinen

”perhe oli lähettänyt nuoren tytön pois sodan runtelemasta
kotimaastaan,pakoon toisen maahan, jotta hän ei joutuisi
sotilaiden vaimoksi. Nuori tyttö oli nyt turvassa uudessa
kotimaassa mutta kärsi joka päivä päänsärystä, oli onneton ja
riitantui viranomaisten kanssa. Hän ei syönyt uuden
kotimaansa ruokia, vaan söi ainoastaan omia tekemiänsä
ruokia jotka olivat tuttuja omasta kotimaasta”
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Vastustuskykyisyys ja Selviytymiskyky
Traumatisoituminen = tapahtumaketju joka alkaa järkyttävästä tapahtumasta, kuten
pommituksen äänistä ja tuhon todistamisesta tai läheisten henkilöiden
menetyksestä, ja päätyy joko traumatisoitumiseen tai psyykkiseen vahvistumiseen
trauman kautta
Suojaavien tekijöiden ja riskitekijöiden vuorovaikutus.
Suojaava vastustuskyky (läheiset perhesuhteet, toimiva kommunikaatio,
vanhempien psyykkinen hyvinvointi, hengellisyys)
Korjaava vastustuskyky (palautuminen entiselle toiminnantasolle, miten
sotaolosuhteissa lapsi pystyy palaamaan koulutyöhön tai leikkimään ystäviensä
kanssa)
Terveyttä edistävä selviytymiskyky (järkyttävästä tapahtumasta selviytyminen
rokote uusia haastavia elämäntilanteita varten – ”vaikeuksien kautta voittoon” tai ”
mikä ei tapa se vahvistaa” – vanhat sanonnat saaneet tieteellistä näyttöä)
(Peltonen, 2011)

Suojaavat tekijät
• 1. Belonging (kuuluminen johonkin, olla osana)- perhe, ystävä,
yhteisö
• 2. Thinking – kyky reflektoida
• 3. Active problem-solving – avuttomuus, voimattomuus ei ota
vallan
• 4. Ability to utilise natural healing processes – leikkiminen, unien
näkeminen, rituaalit
• 5. Ability to utilise community healing processes – yhteisön
parantamis keinot, asioiden jakaaminen, empatia, toivon
antaminen
• 6. Ability to access your own sense of growth and creativity – oma
kasvuprosessi liikkeelle, luovien kanavien löytäminen
(Emanuel 1996)

Psykiatrinen arviointi, hoito ja sen
erityispiirteet
- Luottamuksellisen ja turvallisen suhteen rakentaminen
perheeseen
- Kysyminen muistuttaa kuulustelua, ei välttämättä suoraan asiaan,
kotouttamisprosessin vaihe, uskonto, perheen historia,
pakomatka
- Ketkä me olemme
- Piirtäminen, sukupuu, hiekkalaatikko, muovailuvaha...
- Pelko olla hullu tai noiduttu
- Kipeistä asioista puhuminen saattaa olla pelottavaa/vierasta
- Lapsella lupa puhua tunteistaan vieraan aikuisen kanssa
- Kokonaisvaltainen hoito ja lähestyminen
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Perheen valmiudet hoitoon (BUP,
Lunden)
• 1. Avoimuus ottaa vastaan tukea. Saako olla eri
mieltä, saako lapsi tuoda mielipiteitään esiin.
Mahdollisuudet ratkaista ongelmat
• 2. Joustavuus. Pelko muutoksia kohtaan ...
• 3. Kommunikointi perheessä. Miten yhteisistä
kokemuksista puhutaan. Saako ilmaista avoimesti.
Empaattisuus toisia kohtaan. Toistensa
kuunteleminen.
• 4. Perheen maailmankuva. Miten perhe kokee
tilanteensa, stressi. Miten kokemuksista
puhutaan.

Painopisteet perhetyössä (BUP, Lunden)
• Vanhemmuuden tukeminen
• Perheen kokemus turvallisuudesta tärkeätä –
vanhemmat ja lapset luo yhteisen historian.
Elämä ymmärettäväksi
• Lasten ja nuorten tarpeet perheessä näkyväksi
• Kannatteleva, supportiivinen hoitosuhde reflektoiminen

Psykoterapeuttisestä työstä
pakolaislasten ja –nuorten kanssa
”Yritän unohtaa...mutta en pysty.”
Psykoterapeutin on rakennettava terapeuttinen ja
luottavainen suhde jokaisen lapsen/nuoren kanssa, kannatella
heidän kokemuksiaan, vähitellen palauttaa kokemukset
siedettävissä paloissa. Vähitellen lapsi/nuori pystyy ottamaan
vastuuta ja omaksua omat kokemuksensa.
Traumatyöskentelyssä menetykset ja suru saattaa jäädä
hoitamatta.
Vanhemmille ja lapsille myös erillisä tapaamisia koska
perheenjäsenet pyrkivät suojelemaan toisiaan omista
ristiriitaisista tunteista.
(Melzak, 2009)

Psykoterapeuttisesta työstä...
• Hoidossa fokusoida sekä vastustuskyvyn
vahvistamiseen että haavoittuvuuden
ymmärtämiseen
• Lasten ja nuorten kertomukset ovat ensin
fragmentoituja, tarvitsevat aikaa ja tukea tarinoiden
jakamisessa (”far beyond words”)
(Melzak, 2009)

Tulkin käytöstä...
• Yhteisen kielen puuttuminen on aina haastavaa psykiatrisessa
työskentelyssä. Kokemus on kuitenkin osoittanut että se ei
kuitenkaan estä psykiatrista ja psykologista tutkimista tai
psykoterapeuttista hoitoa.
• Alle kouluikäinen lapsi pystyy käyttämään tulkkia ja
kommunikoimaan tulkin välityksellä
• Vastavuoroinen keskustelu hidastuu – mahdollisuus
observatioon/ajattelun selventämiseen
• Tulkilla mahdollisuus purkaa tunnelmiaan
• Tulkin rooli lastenpsykiatriassa erilainen - liikkuvuus, sekavuus
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Kiitos!
”Jokaiselle ihmisarvoinen huominen”

KIITOS!

CRIES - 13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

childrens impact of events scale
(Horowitz, 1979)
www.childrenandwarfoundation
8-vuotiaat ylöspäin
PTSD lapsissa enmmän samankaltaisuuksia eri kulttureissa kun
erilaisuuksia
Esim. Intrusion (1+4+8,+9)
Arousal (3+5+11+12+13)
Avoidance
Ei ollenkaan = 0
Harvoin =1
Joskus=3
Usein=5
17 tai enemmän pisteitä todennäköinen PTSD

Arviointimenetelmiä
www.kitulapsetjanuoret
www.hdl.fi/kitulapsetjanuoret
•
•

DSM-IV kulttuuriformulaatio-haastattelumalli
DSM-IV tautiluokituksessa on hahmotelma kulttuuriseksi haastatteluksi, jonka tavoitteena on tukea kliinikkoa systemaattisesti selvittämään
yksittäisen potilaan näkemys sairaudestaan ja vaivoistaan sekä niiden sosiaalisista ja kulttuurisista yhteyksistä. Kulttuurinen haastattelu on
henkilösuuntautunut (idiografinen) menetelmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi DSM-luokituksen muiden akselien ohella monikulttuurisissa
hoitotilanteissa ja silloin, kun hoitavalla henkilöllä ja potilaalla on erilainen sosiokulttuurinen tausta. Alkuperäisestä ruotsinkielisestä oppaasta on
käännetty 2010 suomenkielinen versio nimellä Kulttuuri ja psykiatrinen diagnostiikka. Käsikirja kulttuuriseen haastatteluun psykiatriassa. Toim.
Bäärnhielm S. ym. Kustannus Oy Duodecim 2010. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen verkkoversio ladattavissa.

•
•

Centrum45:n inventaarit
Alankomaissa toteutettiin vuosina 2001–2004 pitkittäistutkimushanke alaikäisillä, yksintulleilla turvapaikanhakijoilla. Hankkeen tuotoksena on
verkosta ladattavissa yleisen hyvinvoinnin, traumaattisten kokemusten ja posttraumaattisten stressireaktioiden vaikeusasteen arviointiin
turvapaikanhakijanuorille soveltuvia inventaareja. Inventaareista on saatavissa 20 eri kieliversiota. Lomakkeet ovat helppokäyttöisiä koska
vastaaminen tapahtuu valitsemalla kasvavien väripallojen joukosta oikea vaihtoehto. Käyttöoikeus edellyttää sivuille rekisteröitymisen. Saatavilla
seuraavat inventaarit:
HSCL-37A, Hopkins Symptom Checklist 37A for Adolescents
SLE Stressful Life Events
RATS Reactions of Adolescents to Traumatic Stress questionnaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traumainventaareja
CPDS Child Psychosocial Distress Screener.
cPTCI Post-Traumatic Cognitions Inventory – child version. Useita eri kieliversioita ladattavissa sivulta www.childrenandwar.com/measures
CRIES-8 Children's Impact of Event Scale (8). Useita eri kieliversioita ladattavissa sivulta www.childrenandwar.com/measures
CTSQ Child Trauma Screening Questionnaire, 10 kysymystä posttraumaattisista oireista joihin vastataan kyllä/ei. Voit ladata paketin sivulta
www.childrenandwar.org/measures/
CWTQ Childhood War Trauma Questionnaire
DSRS Depression self-rating scale for children. Useita eri kieliversioita ladattavissa sivulta www.childrenandwar.com/measures
TESI-C An Interview for Children: Traumatic Events Screening Inventory.
SCARED The Self-Report for Childhood Anxiety Related Disorders: Child form ,–Parent form –

Kirjallisuus
• Schubert, Carla, 2007 - Monikulttuurisuus mielenterveystyössä.
• Montgomery, Edith, 2012 – Born og unge med flyktningebaggrund –
anbefalningen til professionelle.
• Herman, Judith, 1992 – Trauma and Recovery.
• Rothschild, Babette, 2000 – The Body Remembers- the
psychophysiology of Trauma and Trauma Treatment.
• Garland, Caroline, 1998 – Understanding Trauma – a
psychoanalytical approach.
• Ed. Haaramo & Palonen, 2002 - Trauman monet kasvot.
• Ed. Tribe & Raval, 2002 – Working with interpreters in mental health
• TORTURE - Journal of Rehabilitation of Torture Victims and
Prevention of Torture
• Wieland, Sandra, 2011 – Dissociation in Traumatized children.
• Ed.Papadopoulos, Renos K., 2002 – Therapeutic care for refugees.

Traumaperäisen stressireaktion
diagnostiset kriteerit
Lapsi tai nuori on henkilökohtaisesti kokenut traumaattisen tapahtuman, joka on
uhannut hänen tai hänelle tärkeän ihmisen terveyttä tai henkeä. Kokemukseen on
liittynyt voimakasta pelkoa, kauhua ja avuttomuutta tai järjestymätöntä kiihtynyttä
käytöstä.
•

•

•

Traumaattinen kokemus koetaan toistuvasti uudelleen ahdistavina ajatuksina,
kuvitelmina tai havaintoina. Myös lapsen leikeissä ilmenee toistuvasti traumaan
liittyviä teemoja. Tapahtumaan liittyvät unet ja käsittämättömät painajaiset ovat
tavallisia, samoin siihen liittyvät takaumat.
Pysyvä traumaan liittyvien tapahtumien välttäminen ja lamaantuneisuus ovat
tyypillisiä piirteitä. Tähän liittyy vetäytyminen sosiaalisista suhteista ja
harrastuksista, kapeutunut kyky ilmaista tunteita sekä kyvyttömyys tehdä
tulevaisuudensuunnitelmia.
Lapsella on merkkejä kohonneesta virelystilasta johon liittyvät nukahtamisen
vaikeus, ärtyisyys ja vihanpurkaukset sekä keskittymisen vaikeus, liiallinen
varuillaanolo tai pelokkuus.
(Lasten- ja nuorisopsykiatria, 2004)
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Traumaperäinen stressioireilu - PTSD
• I. Uudelleen kokeminen - toistuvat mieleen tunkeutuvat ahdistavat
muistikuvat tapahtumasta. Tulee tietoisuuteen mielikuvina,
ajatuksina tai havaintona. Lapsi saattaa pelätä
nukkumaanmenemistä. Traumaan liittyviä ahdistavia unia. Jatkuva
puhuminen tapahtumasta. Toistaa leikkiä.
• II. Välttely – välttää traumaa koskevia ajatuksia, tunteita ja
keskusteluja, toimintoja, paikkoja ja ihmisiä jotka muistuttavat
traumasta. Pelkää tulevaisuutta. Ei leiki, vetäytyy toisista.

• III. Ylivireisyys – kohonnut vireystila, nukahtamis ja unessa
pysymisen vaikeus, ärtyneisyys ja vihanpurkauksia,
keskittymisvaikeuksia, varuillaanolo ja säikkyminen.

