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KOLME VÄITETTÄ

Jos olet samaa mieltä jää istumaan.

Jos olet eri mieltä nouse seisomaan.

1. Ihmisten kärsimys muualla
maailmassa on hyvin erilaista
omasta arjesta ja vaikea käsittää.

2. Vieras kieli ja kulttuuri ovat
ylitsepääsemätön muuri
ymmärtämiselle.

3. On tärkeä suvaita kaikenlaista
erilaisuutta.
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PAKOLAINEN

Pakolainen on henkilö, joka joutuu pelkäämään joutuvansa kotimaassaan 
vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, sosiaalisen aseman tai 
poliittisen mielipiteen johdosta. 

Geneven pakolaissopimus (1951) ja pöytäkirja (1967)

Henkilö saa pakolaisaseman, mikäli jokin valtio antaa hänelle turvapaikan 
tai UNHCR toteaa hänet pakolaiseksi. Yleissopimuksen mukaan pakolaista 
ei voida palauttaa maahan, jossa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan.

Ei oikeuta

• Sota

• Nälänhätä

• Ympäristökatastrofi

Oikeuttaa

• Vaino

• Humanitaarinen 

suojelu
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PAKOLAISUUS LUKUINA

10.7 miljoonaa uutta ihmistä joutuivat konfliktin tai vainon takia 

pakenemaan kodeistaan vuonna 2013.

• 8.2 miljoonaa heistä ovat pakkosiirtolaisia eli he pakenivat oman maan 

rajojen sisällä, suurin määrä koskaan. 

• 2.5 miljoonaa päätyivät pakolaisiksi, suurin määrä sitten 1994.

51.2 miljoonaa ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan 

maailmanlaajuisesti.

• 16.7 miljoonaa pakolaista. 86 % kehittyvissä maissa.

• 33.3 miljoonaa pakkosiirtolaista.

1.2 miljoonaa uutta turvapaikanhakijaa vuonna 2013.

Noin puolet pakolaisista ovat lapsia. Suhde riippuu alueesta, esim.  keski-

Afrikassa 57%, viidennes Keski ja itä-Euroopassa (UNHCR, 2002).
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IHMISOIKEUSLOUKKAUKSET MAAILMASSA
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PAKOLAISUUS, KIDUTUS JA 

IHMISOIKEUSLOUKKAUKSET

Ihmisoikeusloukkauksia on raportoitu yli 150 maassa ja
siviilien määrä uhrien joukossa on lisääntynyt suhteessa
taistelijoihin (IFRC, 1998). 

Pakolaiset ja sodan uhrit ovat keskimäärin kokeneet 7 – 15 
traumaattista kokemusta (Marshall et al., 2005; Mollica, et al., 
1998; Mollica et al., 1999). 

Jopa 54% ovat kokeneet kidutusta (Marshall et al., 2005). 
Suomessakin 57% turvapaikanhakijoista ovat kidutettuja ja 
12% ovat kokeneet muuta väkivaltaa. (Pirinen, 2008).

Sota ja kidutustrauman kokeneet ovat kuitenkin hyvin
heterogeeninen joukko, joten kokemukset ja erilaisten
oireiden esiintyvyys vaihtelee maiden ja kulttuurien välilä
(Moisander ja Edston, 2003).
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Kirjaa viisi asiaa, jotka 

ovat sinulle tärkeitä 

tällä hetkellä, 

järjestyksellä ei ole 

väliä.

Kirjaa viisi asiaa, joita 

toivot tulevaisuudessa. 

Sinun ei tarvitse jakaa 

näitä asioita muiden 

kanssa.
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KUVITELLAAN…
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POTENTIAALISESTI TRAUMAATTISET 

KOKEMUKSET: PAKOLAISUUDEN VAIHEET

Altistuminen traumaattisille tapahtumille

Pakoa 

edeltävä aika
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Pako Kotoutuminen

Väkivalta

Koulun tai työn

keskeytyminen

Menetykset
Talou

s
ErossaoloSiirtymät

Leirit ja

turvapaikanhaku

Muutto ja

menetykset

Sopeutuminen

Yksilölliset

tekijät

Perhe ja

suku
Koulu tai 

työ

Palvelut

Yhteisön

hyväksyntä



STRESSITEKIJÖITÄ

Trauma
Fyysiset ja
henkiset

vaatimukset

Tuen ja resurssien
menetykset

Kiintymys-
suhteiden

rasittuminen

Turvallisuuden ja
turvapaikan
menetykset

Toistuvat
tapahtumat ja

seuraukset

Merkityksen, 
koherenssin ja
oikeudentajun

menetykset

Hobfoll et al. 2007



PSYKOLOGISET REAKTIOT 

”PAKOLAISTRAUMAAN”

Nickerson et al. (2011)

Traumaattiset

kokemukset

Pelon

ehdollistuminen

Pakolaisuuteen

liittyvät stressitekijät

Tunteiden

säätelyhäiriö

Kognitiiviset

reaktiot

Muistin

häiriöt
Mielenterveyshäiriöt

Ahdistuneisuus

Sietämättömät

tunteet



PAKOLAISUUS, KIDUTUS JA 

IHMISOIKEUSLOUKKAUKSET

Pakolaisten keskuudessa post-traumaattisen stressihäiriön

(PTSD) ja masennuksen esiintyvyys on todettu olevan noin

30%. Kidutus on todettu olevan tärkein PTSDtä ennustava

tekijä ja kumulatiivinen trauma tärkein masennusta

ennustava tekijä (Steel, Chey, Silove, Marnane, Bryant ja van 

Ommeren, 2009).

PTSDn ja masennuksen lisäksi kidutetuilla voi olla laaja kirjo

muita mielenterveyshäiriöitä (Quiroga ja Jaranson, 2005).

Suomessakin noin puolella turvapaikanhakijoista on 

mielenterveyshäiriöitä, usein liittyen kidutukseen, mutta 

harvoilla oli havaittavissa fyysisiä jälkiä (Pirinen, 2008).



PSYKOLOGINEN TRAUMA 

JA ”PAKOLAISTRAUMA”

Pakolaisuuteen liittyvistä stressitekijöistä huolimatta 

seuraukset ovat vaihtelevia yksilöiden välillä ja riippuvat 

erilaisista tekijöistä:

Henkilökohtaiset historia, piirteet, selviytymiskeinot, sosiaalinen status ja koulutus.

Sosiaaliset 
suhteet

tukijärjestelmä, perhe, suku ja yhteisö.

Ikä kehitys, iänmukaiset selviytymiskeinot ja kiintymyssuhde. 

Sukupuoli rakenteet, kunnia ja häpeä, roolit ja rooliodotukset.

Valtasuhteet avuttomuus, nöyryytykset, pelon ja väkivallan ilmapiiri.

Väkivallan 
olosuhteet

laatu, ennakoitavuus, eristys, kesto ja pitkäaikaiset vaikutukset.

Väkivallan 
merkitys

henkilökohtainen tulkinta, poliittinen, uskonnollinen ja 
ideologinen.

Seuraukset - Toivo vai epätoivo?
Papadopoulos, 2006
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PAKOLAISTEN

MIELENTERVEYSONGELMAT 

JA TOIPUMINEN

Mielenterveysongelmat pakolaisilla vastaanottavassa maassa

• Paon jälkeinen stressi

(Laban et al., 2005; Steel et al., 1999), 

• Viivästynyt turvapaikkahakuprosessi

(Laban et al., 2004; Silove et al., 1997; Steel et al., 1999)

• Heikko sosiaalinen ja taloudellinen tilanne

(Laban et al., 2005; Silove et al., 1997)

• Säilöönotto

(Steel et al., 2006)

• Sosiaalisen tuen puutte

(Schweitzer et al., 2006)
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PAKOLAISEN STRESSITEKIJÄT 

KOTOUTUMISPROSESSISSA

Mukaillen: Refugee Services Toolkit, 

NCTSN, 2012

Trauma

• Affektien säätely

• Sosiaalinen tuki

• Ympäristö

Sopeu-

tuminen

• Perhesuhteet

• Kielen oppiminen

• Kulttuurin 
oppiminen

Kotoutu-
minen

• Perustarpeet

• Talous

• Terveydenhoito

• Lakiasiat

Eristäy-

tyminen

• Yksinäisyys

• Syrjintä

• Vieraantuminen
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TRAUMAN VAIKUTUS KOTOUTUMISEEN

’Pakolaistrauman’ 
vaikutukset

Syyllisyyden tunteet

Luottamuksen puute

Kiintymyssuhteiden häiriöt

Heikentynyt keskittymisenkyky

Ahdistus

Mieleenpalautumat

Vaikutukset
kotoutumiseen

Heikentynyt kyky huolehtia omista ja muiden tarpeista

Luottamuksen puute omiin kykyihin ja muiden haluun auttaa

Estää ulkopuolisen avun hakemista ja tuen antamista perheen sisällä

Vaikuttaa ihmissuhteisiin työpaikalla ja yhteisössä

Lisää epäluottamusta ja ahdistusta virkamiehiä kohtaan

Häiritsee uuden oppimista (mm. Suomi)

Heikentää stressinsietokykyä

Lisää ahdistusta lääketieteellisissä toimenpiteissä         UNHCR 2002



ESTEITÄ MIELENTERVEYSTYÖLLE

Pakolaistaustainen

• Haluttomuus hakeutua palveluihin

• Mielenterveysongelmiin liittyvä
stigma

• Luottamuksen puute
viranomaisiin ja
palvelujärjestelmiin

• Pakolaisuus ja siihen liittyvät
tapahtumat tuntuvat musertavilta

• Mielenterveysongelmat
tunnistetaan mutta muut
ongelmat saavat prioriteetin tai 
koetaan että niihin ei voi saada
apua

• Epätietoisuus palveluista ja
palveluohjausjärjestelmistä

• Kielitaidottomuus

Palveluntarjoajat

• Pakolaisuuskokemus

• Epätietoisuus pakolaisuuteen
sisältyvistä kokemuksista

• Ymmärtämättömyys
kotoutumisen haasteista

• Kieli

• Tulkkien tai kielitaitoisten
työntekijöiden puute

• Kulttuurisensitiiviset palvelut

• Epätietoisuus
mielenterveyskäsitysten
erilaisuudesta

• Mielenterveysoireita ei tunnisteta
sellaisiksi (esim. somatisaatio)

• Hylkääminen jos palveluita ei
oteta vastaan tai ei koeta
hyötyvän (esim. “hankalat” 
asiakkaat)

Betancourt (2013) ja Vasilevska, et al. (2010)
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Prototyyppiset toimintakyvyn muutokset (Bonanno, 2008)

TOIMINTAKYVYN

MUUTOKSET

Krooninen

Viivästynyt

Elpyminen

Resilienssi

Resistantti

Tunnistaminen?



TRAUMAN 

TUNNISTAMINEN

PROTECT

IRCT verkoston kehittämä

Haavoittuvuuden arviointi

Työkalu auttaa ottamaan puheeksi 

vaikeita asioita

Ei vaadi terveydenhuollon koulutusta

Ei ole diagnostinen apuväline

Ei voi 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?



TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 

TUTKIMUSJAKSO

• Tutkimusjakso

• 2-5 käyntiä psykiatrilla, lisäksi käynnit muilla 

työntekijöillä

• Anamneesi ennen ja jälkeen kidutuksen

• Nykyiset psyykkiset ja fyysiset oireet

• Psykiatrinen anamneesi

• Perhesuhteet

• Sosiaalisen toiminnan arvioiminen

• Psykologin ja fysioterapeutin tutkimus

Hoitosuositus lähettävälle taholle

Lausunto maahanmuutto- tai 

oikeusviranomaisille Istanbulin pöytäkirjan 

mukaisesti 



KATASTROFITYÖSSÄ

EDISTETTÄVIÄ ASIOITA

1) Turvallisuuden tunne

2) Rauha ja rauhallisuus

3) Yksilön ja yhteisön toimijuus / toimintakyky

4) Sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys

5) Toivo

Hobfoll et al. (2007) ja TENTS guidelines (2010)
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