Kotoutuminen, uuden kielen ja kulttuurin
omaksuminen vaativat joskus paljon.
Siihen on monia syitä, mutta yhtenä syynä
voivat olla maahantulijan traumaattiset
kokemukset. Helsingin Munkkisaaressa
sijaitseva Diakonissalaitoksen
Psykotraumatologian keskus auttaa ja
tukee monin tavoin Suomeen muuttaneita.
Sotatraumatisoituneiden kuntoutus,
Kidutettujen kuntoutuskeskus sekä
Lasten ja nuorten toiminta ovat
keskuksen keskeisiä toimintamuotoja.
TEKSTI JA KU VA T U I JA H A N N U L A
PIIRROKSET R I STO K U R K I N E N

KOTOUTUMISEN
HAASTEISSAPsykotraumatologian keskuksesta
tukea kuntoutumiseen
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pystyy esimerkiksi arvioimaan kotiympäristöä
ja apuvälineiden tarvetta.
Keskuksessa on myös erilaista ryhmätoimin
taa asiakkaille, suomen kielen ryhmiä ja esi
merkiksi kehon ja mielen yhteyden löytämiseen
tähtäävä kuntoutuksen ryhmä. Yksilöterapian
lisäksi tarjotaan myös perheterapiaa. Kaikissa
tilanteissa on pääsääntöisesti tulkki mukana.
− Riittävä yhteinen kieli on välttämätön, että
saadaan yhteinen ymmärrys siitä, mitä ollaan
tekemässä.

P

AKOLAISTAUSTAISTEN ihmisten koke

mukset saattavat olla hyvin traumaat
tisia. Psykotraumatologian keskuksen
asiakkaat ovat voineet joutua kidutuk
sen kohteeksi tai he ovat eläneet sota
alueella, menettäneet kotinsa tai läheisiään,
ovat kokeneet kuolemaa ja vammautumista.
Myös pakomatka kotimaasta on saattanut olla
pitkä, vaikea ja vaarallinen.
− Pakolaisten traumakokemukset ovat tosi
aan aivan omanlaisiaan ja poikkeavat muun
väestön traumakokemuksista. He ovat joutuneet
usein todistamaan äärimmäisiä tilanteita, ja
asiakkaidemme taustalla on monenlaisia trau
matisoivia tilanteita, kertoo Mari Tikkanen,
Sotatraumatisoituneiden kuntoutumisen hank
keen projektipäällikkö Psykotraumatologian
keskuksesta.
Keskus tukee sota ja kriisialueilta tulevia
maahantulijoita. Toiminta kohdistuu pakolai
siin. Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen
hanketta sekä keskuksen Lasten ja nuorten toi
mintaa rahoittaa EU:n Turvapaikka, maahan
muutto ja kotouttamisrahasto, rahoitus on
tarkoitettu kiintiöpakolaisille. Kidutettujen
kuntoutuskeskuksen asiakas on voinut saapua
maahan myös turvapaikanhakijana.
− Koko keskuksessa käy vuosittain keski
määrin parisensataa asiakasta. Teemme kes
kuksessa hoidon tarpeen arviointia, ja osassa

”Joskus tuntuu, että vaadimme aika paljon maahantulijalta. Jos on tullut
maahan esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidottomana, on kokenut kovia ja
menettänyt perheenjäseniään, on melko vähäiset resurssit ottaa haltuun
uusi yhteiskunta, kieli ja kulttuuri.”

työryhmiä tarjotaan myös pidempikestoista
hoitoa ja kuntoutusta. Tällä hetkellä asiakkaita
tulee eniten Syyriasta ja Afganistanista. Myös
Kongo, Eritrea ja Sudan ovat edustettuina, kaik
kiaan asiakkaita tulee noin parista kymmenes
tä eri maasta.
Psykotraumatologian keskukseen tullaan
terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä.
Palvelu on periaatteessa valtakunnallista, mut
ta käytännössä toiminta painottuu Uudenmaan
alueelle.
− Yleensä meille tullaan silloin, kun ter
veydenhuollon ammattilaiset kokevat, että he
eivät pysty vastaamaan asiakkaan hoidon tar
peeseen. Keskus on julkista terveydenhuoltoa
täydentävää palvelua, joten kaikki asiakkaam
me kuuluvat julkisen terveydenhuollon piiriin.
Sotatraumatisoituneiden kuntoutuksen hanke
lähti vuonna 2018 käyntiin osana keskuksen
toimintaa ja jatkuu toistaiseksi tämän vuoden
loppuun. Hanke lähti siitä tarpeesta, että sota
ja kriisialueilta tulevat pakolaiset tarvitsevat
hoidon tarpeen arviointia liittyen traumape
räisiin oireisiin. Toiminnalle olisi kova tarve
jatkossakin.
Keskus tarjoaa myös koulutusta laajalle
kohderyhmälle.

”Pakolaisten traumakokemukset ovat tosiaan
aivan omanlaisiaan ja poikkeavat muun väestön
traumakokemuksista. He ovat joutuneet usein
todistamaan äärimmäisiä tilanteita.”
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−V

ALTAKUNNALLISESTI huomattiin, että

sosiaali ja terveysalan ammattilaiset
ja sen lisäksi esimerkiksi opetusalan
ammattilaiset sekä työvoimahallin
non asiantuntijat tarvitsevat lisätietoa liittyen
traumaperäisiin oireisiin ja siihen tilanteeseen,
kun ihmiset tulevat keskeltä sotaa. Tarkoitus
on, että kaikilla ammattilaisilla, jotka kohtaa
vat pakolaistaustaisia ihmisiä, olisi välineitä
ottaa huomioon trauman aiheuttamia haasteita
sekä kohdata näitä ihmisiä sopivalla tavalla.
Keskuksen kaikki työryhmät ovat moniamma
tillisia tiimejä. Jokaisessa työryhmässä työsken
telee psykiatrian erikoislääkäreitä, psykologeja,
psykiatrisia sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä,
toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja sekä
psykoterapeutteja. Asiakkaan tilannetta katso
taan aina monesta eri näkökulmasta.
− Psykiatrit tekevät arvioita asiakkaan tilan
teesta, esimerkiksi lääkityksen tarpeen arvioita.
Tarjoamme myös hoitosuunnitelman mukaista
psykoterapiaa siitä hyötyville asiakkaille. Fysio
terapia on kohderyhmällemme erityisen tarpeel
linen, koska asiakkaat kärsivät usein kroonisista
kivuista ja somaattisista oireista. Lisäksi monia
on kidutettu tai he ovat vammautuneet pommi
räjähdyksissä tai muuten. Toimintaterapeutti

Trauma vaikuttaa kotoutumiseen
KESKUKSEN asiakkaat hakeutuvat keskuksen

piiriin hyvin eri vaiheissa kotoutumispolkua.
Joskus asiakas ohjautuu kuntoutukseen jo siinä
vaiheessa, kun maassa on asuttu vasta joitakin
viikkoja. Toisaalta kuntoutukseen tulee myös
asiakkaita, jotka ovat asuneet Suomessa yli 10
vuotta.
− Joskus tuntuu, että vaadimme aika paljon
maahantulijalta. Jos on tullut maahan esimer
kiksi luku ja kirjoitustaidottomana, on kokenut
kovia ja menettänyt perheenjäseniään, tai saat
taa olla tullut maahan yksin, on melko vähäiset

resurssit ottaa haltuun uusi yhteiskunta, kieli
ja kulttuuri.
Keskuksen toiminnan yksi tärkeä tavoite on,
että myös vaikeasti traumatisoituneiden tuli
joiden kotoutuminen sujuisi mahdollisimman
hyvin ja riittävällä tuella.
− Traumaperäiset oireet vaikuttavat monin
tavoin esimerkiksi uneen ja nukkumisen vaikeu
teen, keskittymiseen ja muistin toimintaan. Jo
tästä on pääteltävissä, miten monin tavoin ne
vaikuttavat oppimiseen. Tässä on iso ristiriita,
kun tulijalta helposti edellytetään nopeaa etene
mistä ja suomen kielen oppimista. Haluaisin,
että tähän ristiriitaan pystyttäisiin ihan raken
teellisella tasolla vastaamaan siten, että saatai
siin joustoa kotoutumiskoulutuksiin ja suomen
kielen oppimiseen, Mari Tikkanen toivoo.
Traumaperäisistä oireista kärsivät tarvitsevat
enemmän aikaa ja tukea.
− He tarvitsisivat terveydenhuollon tuen
lisäksi enemmän joustoa oppimissuunnitelmaan
sekä räätälöintiä omaan edistymiseensä. Muuten
he pahimmassa tapauksessa saattavat pudota
kokonaan meidän järjestelmästämme, eikä se ole
kenenkään etu, ei heidän eikä yhteiskuntamme.

Mitä traumataustainen
oppija tarvitsee?
Trauma voi ilmetä monilla eri tavoilla, traumaattiset kokemukset
ovat myös keskenään hyvin erilaisia. Opetustyössä ilmiö on
hyvä tiedostaa, tärkeintä on luottamuksen rakentaminen
ja turvallisen oppimisympäristön luominen. Kysymyksiin
vastaa erikoispsykologi ja psykoterapeutti Ferdinand Garoff
Traumaterapiakeskuksesta.

O

vien traumaperäisissä oireissa
jotakin juuri heille tyypillistä tai
leimallista?
Traumatisoitumista ajatellaan usein yksit
täisenä asiana, josta toivutaan. Käytännössä
monet turvapaikanhakijat ja pakolaistaustai
set ihmiset eivät aina edes kerro traumaat
tisista kokemuksistaan, toisaalta he ovat
voineet kokea paljon erilaisia asioita. On hyvä
muistaa, että ihmisillä on mahdollisen trau
mataustan lisäksi muutakin elämänhistoriaa,
esimerkiksi lapsuuden ja nuoruuden aikaiset
kokemukset. Yhteistä nimittäjää ei ole, joskin
väkivallan kokemukset ovat yleisiä, mutta
turvapaikanhakijoiden ja pakolaistaustaisten
ihmisten kokemukset ovat hyvin erilaisia.
Yksi hyvin yleinen seikka heillä on kuiten
kin esimerkiksi se, että he ovat saattaneet
kokea väkivaltaa tai syrjintää virkavallan

taholta. Tällainen asia saattaa tietenkin naker
taa luottamusta virallisiin toimijoihin uudessa
kin kotimaassa. Toinen elementti, joka liittyy
usein esimerkiksi turvapaikanhakijoihin, ovat
ajankohtaiset stressitekijät ja huoli tulevai
suudesta, epävarma oleskelulupa kytkeytyy
vahvasti esimerkiksi opiskelumotivaatioon.
Esimerkiksi uhka kotimaahan palauttamisesta
voi aktivoida aikaisempia traumoja, kuten
esimerkiksi kokemuksia kiduttamisesta.
Onko traumaperäinen oireilu
erilaista lapsilla kuin aikuisilla?
AIKUISELLA oppiminen on vaikeampaa
kuin lapsella, ja siksi traumaoireilu saattaa
vaikeuttaa keskittymistä entisestään oppi
mistilanteissa. Lasten ja nuorten osalta käyt
täytymis ja reagointitavat heijastelevat usein
vanhempien traumaoireilua. Opettaja voi
joutua vastaanottamaan lapsilta ja nuorilta

Keskuksessa käy vuosittain keskimäärin parisataa asiakasta.
Tällä hetkellä asiakkaita tulee eniten Syyriasta ja Afganistanista.
Myös Kongo, Eritrea ja Sudan ovat edustettuina, kaikkiaan
asiakkaita tulee noin paristakymmenestä eri maasta.

Toimintaterapeutti Miro Laine ohjaa asiakasta toimintatuokiossa, jonka tarkoituksena on
kartoittaa toiminnanohjausta ja kognitiivisia taitoja. Työn alla on rakennusprojekti, jossa
havainnoidaan asiakkaan ongelmanratkaisu- ja päättelykykyä. Asiakkaan on tarkoitus
toimia tilanteessa mahdollisimman itsenäisesti. Toimintaterapeutti havainnoi visuaalista
hahmottamista, työvälineiden käyttöä tai sitä, hyötyykö asiakas esimerkiksi verbaalisesta
kannustuksesta.
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ole suoraan esimerkiksi pakolaistaustaan
liittyvä trauma, se on yleinen niillä ihmisillä,
jotka tulevat tietyistä kulttuureista. Se myös
traumatisoi omalla tavallaan ihmisiä ja voi
näkyä esimerkiksi koetilanteisiin liittyvänä
jännityksenä.
enemmän haastavaa käytöstä, kun aikui
silla haastava käyttäytyminen usein rajau
tuu vihanpuuskiin, jotka voivat kohdistua
opettajaan.
Miten opettaja voi nähdä,
että kyseessä on traumaperäinen oireilu?
VAIKKA tietyntyyppinen käyttäytyminen

tai ilmiöt liittyvät traumatisoitumiseen,
suoralta kädeltä sitä ei voi tietää. Kysymättä
ei välttämättä voi tietää toisen sisäistä tilaa.
Esimerkiksi poissaolevuus voi olla merkki
traumasta, mutta se voi yhtä hyvin johtua
huonosti nukutusta yöstä. On tärkeää tunnis
taa, että trauma saattaa olla taustalla, mutta
se ei välttämättä selitä kaikkea käyttäyty
mistä. Loppujen lopuksi myös ajankohtai
set asiat vievät paljon tilaa ihmisen mielessä,
ja traumamuistoja pyritään sen sijaan vält
telemään.
Miten trauma
vaikuttaa oppimiseen?
ENSINNÄKIN trauma voi vaikuttaa oppimi
sessa siten, että traumatakaumat ja muistiku
vat häiritsevät keskittymistä. Toiseksi se voi
vaikuttaa vireystilan säätelyyn eli voi kuor
mittua helposti päivän mittaan hälystä ja
muista ihmisistä, kokea sosiaaliset tilanteet
epämukaviksi. Tämä voi johtaa ärtymiseen ja
uupumiseen. Oppimisessa on hyvä huomata,
että traumatisoituminen voi peittää alleen
myös ihan tavallisia oppimisen vaikeuksia,
harjaantumattomuutta tai fyysisen väkival
lan aiheuttamia lieviä neurologisia vammoja.
Nämä eivät sulje toisiaan pois, oppimi
sen vaikeudet voivat aiheutua monesta eri
tekijästä.
Lisäksi moniin koulukulttuureihin on
kuulunut esimerkiksi kuritus. Vaikka tämä ei

Mitä opettaja voi tilanteessa tehdä?
Voiko oppijan traumaa huomioida
jotenkin?
OPETTAJAN työssä on tärkeää trauma
informoitu työote, jossa ilmiön olemassa
olo tiedostetaan. Se ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että kaikki trauman kokeneet kärsisi
vät tai haluaisivat apua traumaansa. Joskus
traumaa laukaisevia tekijöitä voi olla vaikea
välttää: esimerkiksi tavanomaiset kysymyk
set perheestä, suvusta tai kodista saattavat
laukaista sen, vaikka näitä kysymyksiä ei voi
aina sivuuttaa ja ne kuuluvat monien kult
tuurien hyviin käytöstapoihinkin.
Tärkeää on luottamuksen rakentami
nen oppijan kanssa, vaikka se onkin usein
traumatisoituneelle haastavaa. On tärkeää
huomata oppijan erityistarpeet ja rakentaa
hyvä kontakti siten, että traumatisoitunut saa
olla osa oppimisyhteisöä kaikkien muiden
tavoin. Tämä voi myös pohjustaa hakeutu
mista myöhemmin palvelujen piiriin. Luotta
muksen rakentaminen on kaiken pohja.
Toinen tärkeä asia on turvallisuuden
tunteen luominen siten, että opetustilan
teet tuntuvat turvallisilta eikä sosiaalinen
vuorovaikutus tuntuisi liian kuormittavalta.
Asioista on hyvä sopia oppijan kanssa aina
etukäteen, ja joitakin itsestään selvinäkin
pitämiämme asioita kannattaa käydä oppijan
kanssa läpi: fyysisiä rangaistuksia ei meillä
käytetä, turvapaikkaprosessi ei vaarannu
testitilanteissa ja niin edelleen. Pääasia on
pyrkiä luomaan hyviä oppimiskokemuksia.
Mahdollisuuksien mukaan on hyvä järjes
tää myös oppimisen ajankäyttö siten, että
se mahdollistaa vireystilan säätelyn kuor
mittavissa oppimistilanteissa, esimerkiksi
sallimalla taukoja tarvittaessa ja ehkä keven
tämällä vaatimustasoa päivän päätteeksi.
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