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 Kehityskriisit 
◦ Kehittyvät vähitellen ajan kuluessa ja iän 

karttuessa 
◦ Muutos ei kovin suuri, siihen sopeudutaan 

vähitellen 

 Elämän kriisit 
◦ Useimmiten ihmissuhteiden ja työ- ja 

asuinpaikan muutoksia 
◦ Yleensä on käytettävissä aikaa sopeutumiseen 

 Äkilliset, järkyttävät tapahtumat 
(traumaattiset kriisit) 
◦ Tapahtuvat yth’äkkiää, odottamatta 
◦ Sopeutuminen aloitettava heti 

 



 Ennustamattomuus 

◦ Tapahtuu yht´äkkiää, 
odottamatta 

 Kontrolloimattomuus 

◦ Omalla käyttäytymisellä tai 
toiminnalla ei voida vaikuttaa 

 Uhkaa keskeisiä elämänarvoja 

◦  haavoittuvuus 

◦ maailmankuva muuttuu 

◦ elämän arvot muuttuvat 

 Muutoksen suuruus 
◦ Normaali sopeutumisreaktio 

◦ reaktiot niin voimakkaita, 
etteivät ne ole hallittavissa 

 Tapahtumaan ei voida 
valmistautua 

 

 Jossitteluajatukset, 
syyllisyydentunnot versus 
hallinnantunne 

 

 Elämältä putoaa pohja 

 Elämänkatsomuksellinen kriisi 

 

 

 Kaikki voimavarat käyttöön 

 Pelot ettei selviä  

 Kontrolloimattomien tunteiden ja 
reaktioiden pelko 

 



 Tapaturmat ja väkivaltaiset kuolemat, yhteensä noin 4500 
  itsemurhat 912 (2012) 

 itsemurhayritykset 10 000 
  tapot ja murhat 140 (2012) 

 tapon yritykset 400-500 

väkivallan kohteeksi joutuminen 30 000   
 liikenneonnettomuudessa  

kuolleet  262 (2012)    

 loukkaantuneet 10000 
 hukkumiset 100-200 
  tulipaloissa kuolleet alle 100 (n. 50 v. 2013) 

uhreja useita tuhansia 

 Äkilliset luonnolliset kuolemat n. 10 000 



 Erittäin vahva psyykkinen lainalaisuus on, että 
me emme reagoi pelkästään siihen mitä 
todella tapahtuu vaan myös siihen, mitä olisi 
voinut tapahtua 

 keskeistä ihmisten reaktioiden 
ymmärtämisessä 

 reaktiot saattavat laueta, vaikka itse 
tapahtumasta olisi kulunut aikaa, kun tieto 
läheltä piti tapahtumasta tulee useita tunteja 
tai päiviä jälkikäteen 
 



  tapahtumassa mukana olleet 

 loukkaantuneet tai säikähdyksellä selvinneet 

  läheisen ihmisen äkillisesti menettäneet omaiset ja 
lähiyhteisöt 

kauhistuttavaa tapahtumaa sivusta seuranneet 
silminnäkijät 

 pakko katsoa 

 samaistuminen 

  auttajat 

 ammattityöntekijät 

 -vapaaehtoiset 

tapahtuman aiheuttajat, "syylliset" 



 Tarkoituksena 
suojata mieltä 

sellaiselta tiedolta, 
jota se ei pysty otta-
maan vastaan 

tallentaa muistiin 
myöhemmin 
tarvittavaa tietoa ja 
vaikutelmia 

taata toimintakyky eli 
tarkoituksemikainen 
toiminta 

 

 Ilmenee 
◦ muuttuneena 

tietoisuutena 

 epätodellinen olo 

 unenomainen olotila 

 muuttunut käsitys 
ajasta 

 “supermuisti” 
◦  tunteiden puuttumisena 
◦ puuttuva kyky tehdä 

päätöksiä 

 



 Epätarkoituksenmukaisia reaktioita esiintyy 
tilanteesta riippuen noin 20-30% 
◦ yliampuvat reaktiot 

 paniikki 

 hysteria 

◦ aliampuvat reaktiot 

 lamaannus 

 apatia 



 Tarkoitus 
◦ tulla tietoiseksi siitä, 

mitä todella on 
tapahtunut ja sen 
merkityksestä itselle 
ja elämälle 

 Ilmenee 
◦ voimakkaat 

tunnereaktiot:  
 itse-syytökset, 

syyllisyydentunnot, tarve etsiä 
syyllisiä 

 itkeminen, itkuisuus, 
helpotuksen tunne, ahdistus, 
viha, pelko, suru, häpeä 

◦  somaattiset reaktiot: 
vapina, pahoinvointi, 
sydänvaivat (painon tunne, 
puristus, rytmihäiriöt, sydän 
hakkaa) lihassäryt, huimaus, 
väsymys, univaikeudet 



 Tarkoitus 
◦ entisestä luopuminen, 

suru 
◦ pelkojen ja traumojen 

työstäminen 
◦ uuden ennakoiminen ja 

siihen sopeutuminen 

 Ilmenee 
mieli sulkeutuu 
tulevaisuuden 

perspektiivin 
puuttuminen 

etäisyyden luominen 
tapahtumaan 

muisti-ja keskittymis-
vaikeudet 

 ihmissuhteet 
koetuksella 
 ärtyvyys 

 vetäytyminen 



 Tapahtuma muodostuu 
◦ Tietoiseksi, levolliseksi osaksi omaa itse 

◦ Levollisuus: tapahtumaa voi ajatella tai olla 
ajattelematta 

 Tapahtumaa voi ajatella ilman voimakkaita 
tunnereaktioita, ei tarvitse välttää sen ajattalemista tai 
torjua sitä pois mielestä 

 Ei väkisin tunge mieleen 

 



 Altistuksen määrä ja laatu 

 Sukupuoli 

 yksilön kyvyt ja voimavarat kriisin käsittelyssä 

 ulkoinen sosiaalinen tuki 

 aikaisemmat traumattiset kokemukset  

 ulkoiset mahdollisuudet kriisin käsittelyyn 



 Kokemuksen käsittely juuttuu 
◦ sokkivaiheeseen 

 ei tapahdu käsittelyä, kokemus kapseloituu, kehittyy 
psyykkinen trauma 

◦ reaktiovaiheeseen 

 oireet jäävät päälle, posttraumaattinen stressihäiriö 

◦ syyttämiseen  

 turhat poliisitutkinnat ja oikeudenkäynnit 

◦ suruun 

 ei pystytä irrottamaan otetta menetetystä  



 Jonkinasteinen trauma kehittyy noin 30-
40%:lla, jos uhreihin ei kohdisteta mitään 
interventiota 

 Kun järkyttävän kokemuksen 
käsittelyprosessi häiriintyy, se ei parane 
itsestään. Häiriö jatkuu vuosia 

 häiriö saattaa kanavoitua  
psyykkiseen sairastamiseen 
somaattiseen sairastamiseen 
syytetoimiin 
rikolliseen ja asosiaaliseen käyttäytymiseen 



 
 Psyykkisen kestävyyden, sitkeyden 

(resilience) lisääminen ja kehittäminen 
 

 Itseluottamuksen tukeminen ja 
ylläpitäminen 

 
 Traumaattisen kokemuksen 

integroiminen persoonallisuuteen 
◦ Dissosiaation vähentäminen 

 
 
 



 Kehittyy vähitellen elämänkokemusten myötä 

 Kehittyminen edellyttää 
◦ Että elämässä koetaan sopivassa määrin vaikeuksia 

◦ Kun kohdataan vaikeus, saadaan riittävästi 
opastusta ja tukea 

◦ Jotta saadaan kokemus, että vaikeudesta voi selvitä 

◦ Riittävä määrä tällaisia kokemuksia 



 inhimillisen kärsimyksen vähentäminen 

 työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja 
sairauspoissaolojen vähentäminen 

 lääkkeiden käytön ja lääkekulujen 
vähentäminen 

 terveydenhuoltopalvelujen käytön 
vähentäminen 

 väliaikaisen ja pysyvän työkyvyttömyyden 
vähentäminen 

 



 Painopiste alkuvaiheessa yhteisöllisessä työssä 
 Kokemusta käsitellään niissä yhteisöissä, joita kokemus 

kosketta 

 Näissä yhteisöissä ja ryhmissä ei tarveharkintaa uhrien osalta 

 Asiantuntijoiden suunnittelema kokonaisvaltainen ja 
hallittu avun organisointimalli versus tilaaja tuottaja 
malli 
 Apua tarvitsevien ryhmien ja yhteisöjen kartoittaminen  

 Avun tarjoaminen altistuneille aktiivisesti 
 Tuen saatavuus jatkuvaa 

yhteystiedot ensikontaktista lähtien 

 Perheen ja luonnollisten ryhmien yhteenkuuluvuuden 
tukeminen 

 Tuetaan ihmisten selviytymistä, ei avuttomuutta 



 PSYYKKINEN SOKKI 
 Suojareaktio 
 

 

 REAKTIOVAIHE 
 tapahtuneen merkityksen 

tiedostaminen 
 
 

 TYÖSTÄMIS- JA 
KÄSITTELYVAIHE 

 PSYYKKINEN ENSIAPU 
 Puhdas supportio 
 Psykologinen defusing 
 

 VARHAINEN INTERVENTIO 
 Perheisiin, laajennettuihin perheisiin 

ja muihin luonnollisiin ryhmiin 
kohdistuva ryhmämuotoinen 
psykologinen läpikäynti 

 
 PITKÄKESTOINEN TUKI 

 Kriisi- ja traumaterapiat 
 Ammatillisesti johdettu 

vertaistuki 



 Avun oikea ajoitus, joka edellyttää 
avun aktiivista tarjontaa ensilinjan auttajien 

toimesta  

asianomainen vain antaa luvan, että häneen 
voidaan olla yhteydessä 

ei psykologista tarveharkintaa ensilinjan 
auttajien toimesta 

 Oikean lähestymistavan käyttöä oikeaan 
aikaan 

 Avun oikeaa ”annostelua” 
edetään kerralla vain niin pitkälle kuin 

asianomainen pystyy ottamaan vastaan 

 



Sokin vaiheet Mikä auttaa 

 Tyrmistys 
 Tiedon jano ja tiedon 

hankkiminen 
 Tapahtuman kelaaminen 

omassa mielessä 
 Tapahtuneen 

käsittäminen 
 Taistelu tapahtunutta 

vastaan 
◦ En suostu hyväksymään 

vaikka on pakko 

 Levollinen läsnäolo 
 Saattaminen tiedon 

äärelle 
 Aktiivinen kuuntelu 
 Kysymykset: mitä 

seuraavaksi tapahtui? 
 Vastaan panemisen 

ymmärtäminen 
 Auttaminen totuuden 

kohtaamiseen 



 Mahdollisuudella valmistautua tietoon tai kokemukseen 
tavattoman suuri merkitys 

 Jos kokemus  tai tieto vastaanotetaan valmistautumattomana, 
monesti seurauksena traumaattinen kokemus 

 Sama kokemus tai tieto, jos siihen on mahdollisuus 
valmistautua kunnolla, on terapeuttinen 

 Periaate jota voidaan käyttää runsaasti kriisityössä 
◦ Vainajan katsominen 

◦ Onnettomuuspaikalla käynti 

◦ Tuleva tehtävä, esim. vainajan vanhempien kohtaaminen 

 



 rauhoittava, turvallisuutta luova ilmapiiri 

 möytäeläminen ja huolenpito 

 reaktioiden hyväksyminen 

 anna uhrin puhua tapahtuneesta, älä itse täytä 
tilaa omilla kokemuksillasi 

 varo tyhjiä sanoja ja liiallisia lupauksia 

 levollinen läsnäolo ja välittävä kosketus auttaa 
eniten 



 Tasapainon löytäminen empaattisuuden, 
uhrin tunnetilaan mukaan menemisen ja 
oman levollisuuden säilyttämisen välillä 

 Omien voimakkaiden tunteiden hallitseminen 

 Sulkeminen versus auki pitäminen 
◦ Lohduttaminen sulkee 

 Älä itke – itke vaan 

◦ Mielipiteen, kannan ilmaisu, tulkinta sulkee 



 Varhaisessa puuttumisessa olennaista: 
◦ ryhmän oikea kokoonpano  

◦ ryhmien muodostaminen altistumisen, sosiaalisen 
tuen maksimoimisen ja jakamisen tärkeyden ja 
helppouden perusteella 

◦ ryhmän jäsenten tarpeiden tunnistaminen ja niihin 
vastaaminen 

◦ rohkeus ja taito vaikeiden ajatusten ja tunteiden 
käsittelyyn ja juuttumien purkamiseen 



◦ ryhmäprosessin hyväksikäyttö 

◦ ryhmän tapaamisten oikea rytmitys ottaen 
huomioon osallistujien tarpeet ja vastaanotto- ja 
käsittelykyky (oikea annostelu), ryhmän tapaamisia 
tarpeen mukaan 

◦ lisäavun tarvitsijoiden tunnistaminen ja ohjaaminen 
tarvittaviin palveluihin 

◦ erittäin vaativaa vetäjien 

 



 Järkyttävän kokemuksen käsittelyssä 
erotettavissa ainakin kuusi ikäryhmää 
◦ Alle kouluikäiset 0-6 –vuotiaat 

 Eivät pysty käyttämään kieltä (0-3v.) 

 Pystyvät käsittelemään kokemusta kielellisesti (4-6 v.) 

◦ Ala-asteikäiset 7 – 12 -vuotiaat 

◦ Nuoret, murrosikä 12 – 16 –vuotiaat 

◦ Myöhäinen nuoruusikä 16-19 

◦ Nuoret  aikuiset 19 - 25 

 

 



 Järkyttävä kokemus koettelee aikuisuutta 
Se kaivaa aikuisesta lapsen ja lapsesta aikuisen 

esiin 

Erot järkyttävän kokemuksen käsittelyssä 
pienemmät kuin muutoin asioiden käsittelyssä 

 Lapsen ja nuoren järkyttävästä kokemuksesta 
selviäminen suurelta osin kiinni aikuisesta 
Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuista kriisin 

käsittelyssä, he eivät selviä yksin 

 Erityisesti uhkatilanteet, tilanteet, jotka 
aiheuttavat pelkoa koettelevat aikuisuutta 



 Aikuiset aliarvioivat lasten kykyä huomata ja 
tulkita tapahtumia 
◦ lapset eivät huomaa mitään 

◦ lapsille ei tarvitse kertoa koko totuutta 

◦ lapsi tajuavaa vain pinnallisesti traumaattiset 
tapahtumat ja unohtaa ne helposti 

 Lapsia aliarvioidaan myös heidän kyvyssään 
käsitellä järkyttäviä tapahtumia 

 Lasten toipumiskykyä aliarvioidaan 



 Järkyttävä kokemus välittyy muiden ihmisten 
(vanhemmat, sisarukset) reaktioiden kautta 

 Pienet lapset vaistoavat levottomuuden ja 
ahdistuksen 

 Säilytettävä normaalin elämän rytmi ja rutiinit 

 Lasta hoitamaan välillä aikuisia, joita järkyttävä 
kokemus ei kosketa niin läheisesti 
Aikuisille aikaa kokea järkytyksen aiheuttamia tunteita 

ja ajatuksia, jotta jaksavat olla lapsen kanssa ja 
huolehtia hänestä 

 Lapset usein levottomia ja itkeskeleviä, 
tarvitsevat  ja vaativat erityistä huomiota 



 Asioiden käsityskyky vielä rajoittunut 

 Siitä huolimatta heille tulee kertoa totuus 

 Aikuisilla tarve suojella lapsia 
Aikuiset ajattelevat, että lapset kokevat järkyttävät 

kokemukset kuin he itse 
Lapset käsittävät järkyttävät asiat oman kehitystasonsa 

mukaan, usein paljon yksinkertaisemmin ja helpommin 
kuin aikuiset 

Esteet aikuisessa, ei lapsessa 

 Lapsella annettava erityisen paljon turvaa 
sylissä pitämistä 
Keskustelua, lapsen kysymyksiin vastaamista 



 Käsitys- ja huomiokyky paljon parempi kuin 
aikuiset ajattelevat 

 Puuttuu vielä aikuisten esteet ja vaikeudet 
käsitellä vaikeita asioita 
Suorat yksinkertaiset kysymykset, jotka vievät käsittelyä 

eteenpäin 

 Jos aikuiset eivät kykeneviä käsittelemään 
järkyttävää kokemusta lapsen kanssa 
Lapset jäävät yksin kokemuksensa ja sen aiheuttamien 

ajatusten ja tunteiden kanssa 
Lapset suojaavat aikuista, eivät ota esille sellaista, joka 

aikuista ahdistaa 
Heijastuu ajan myötä usein fyysisinä vaivoina 

(päänsärkynä, vatsakipuina) 
 
 



 Lasten keskeisiä kriisien käsittelyssä näkyviä 
psyykkisiä piirteitä ovat 
konkreettinen ajattelu 

itsekeskeisyys 

taikauskoisuus 

lyhytjännitteisyys 

 Lapsilla kyky käyttää kriisien käsittelyssä 
leikkiä 

piirtämistä ja muita ilmaisuja 

mielikuvitusta 



 Nuoruusikä: 12-13 vuotiaasta 23 
vuotiaaseen 

 Kolme kehitysvaiheetta 
◦ Murrosikä (12-13 v.-15 -16 v.) 

◦ Varhainen nuoruusikä (16 v. – 19 v.) 

◦ Myöhäinen nuoruusikä (20 v. -23 v.) 

 Jokaisella kehitysvaiheella omat 
kehitystehtävänsä 
 

 



 Itsenäistyminen 
Etäisyydenottaminen vanhempiin 
Suhtautuminen aikuisiin epäilevä tai halveksuva 

 Oman tahdon kehittyminen 
Ristiriidat vanhempien kanssa 
Tahtojen taisto 

  Oman identiteetin muodostaminen 
Fyysiset muutokset 
Minäkuvan muodostuminen 
Mielialanvaihdokset 

Suhtautuminen itseen hakusessa 



 Varhaisen nuoruusiän kehitystehtävät 
Murrosiän muutosten vakiintuminen 

Tasapainon löytyminen itsen ja vanhempien ja 
muiden aikuisten välillä 

Oman identiteetin vakiintuminen sekä psyykkisesti 
että fyysisesti 

 Myöhemmän nuoruusiän tehtävät 
Irtaantuminen vanhempien kodista 

Lopullinen itsenäistyminen 

Opiskelualan ja ammatin valinta 

Parisuhteiden vakiintuminen 



 Usein vaikeita toteuttaa molempia 
◦ Psyykkiset resurssit eivät 

◦ Jompikumpi kärsii 

 Jos kehitystehtävä vie voiton, järkyttävä 
kokemus jää käsittelemättä 
◦ Usein tapahtuu murrosiässä 

 Jos järkyttävään kokemukseen sopeutuminen 
vie voiton, kehitystehtävä kärsii 
◦ Kehitys taantuu 



 Äkillinen järkyttävä kokemus tuottaa melkein aina 
väärän käsityksen minäkuvaan 

 Tyypillisiä vääriä käsityksiä, joita traumaattiset 
kokemukset tuottavat, ovat: 
Olen huono, kelvoton 
Olen jo pilalla (raiskaus, seksuaalinen hyväksikäyttö) 
Olen paha (seksuaalinen hyväksikäyttö) 
Olen turvaton (läheisten ihmisten kuolema) 
Olen avuton (onnettomuudet) 

 Minäkuvaan muodostunut väärä käsitys on nuorelle 
totta niin kauan kun se korjataan terapeuttisen 
työskentelyn kautta 

 Väärä käsitys toteuttaa itseänsä minäkuvan kautta 
Näkyy valinnoissa, ratkaisuissa, ihmissuhteissa, 

elämälaadussa ja -tavassa 

 



 Syvästi koskettavat  järkyttävät kokemukset 
joudutaan käsittelemään jokaisessa kehitysvaiheessa 
uudestaan 

 Lopullisesti järkyttävät kokemukset ja niiden 
vaikutukset itseen pystytään käsittelemään vasta, kun 
on aikuinen psyyke 
Vaatii niin suuria voimavaroja 
Aikaisintaan myöhäisessä nuoruusiässä 

 Sitä ennen kriisiavun tehtävä  
Auttaa käsittelemään kokemusta kehitystason mukaisesti 
 Ehkäistä uhkaavia negatiivisia seuraamuksia 
 Koulunkäynnin häiriintymistä 
 Päihteiden käytön lisääntymistä 
 Epäsosiaalista tai itsetuhoista käytöstä 
 Syrjäytymistä, eristäytymistä  



 Nopea tiedon kulku nuorten keskuudessa 
 Aikuiset ja kriisityöntekijät auttamattoman hitaita 

 Netin suuri merkitys tiedon saamisessa ja 
välittämisessä 
 Aikuiset ulkopuolella ja avuttomia 

 Nuoret kokoontuvat yhteen nopeasti 
 Vertaistuki olennaisen tärkeää 
 Tarvittaisiin aikuisia olemaan näissä tilanteissa läsnä ja 

maadoittamaan käsittelyä 
 Nuorten tapa käsitellä yleensä vain yhdessä olemista, ei 

aktiivista käsittelyä 

 Nuoret vieroksuvat aikuisten tapaa käsitellä 
 Aikuisten otettava nuorten ehdot ja käsittelytapa huomioon 
 Keskustelu toiminnan tai muun puuhastelun ohessa 

 Nuoret usein pettyneitä aikuisiin 
 Aikuisiin ei voi luottaa 

 
 



 Jokelan ja Kauhajoen ampumissurmille altistuneiden 
oppilaiden ja opiskelijoiden selviytyminen, tuki ja 
hoito. Kahden vuoden loppuraportti (Haravuori & 
muut THL 4/2012) 

 4 kuukauden kuluttua tapahtumasta 43% PTSD tai 
jokin muu psyykkinen häiriö 

 1v 4kk tapahtumasta: suurin osa näistä toipuneet, 
uusi myöhäisesti oireileva ryhmä (noin 10%) 

 2v 4 kk tapahtumasta: 10% oireilee ja tarvitsee hoitoa 

 Altistumisen aste selittävin tekijä 

 Lievimmin altistuneet hyötyvät kaikenlaisesta 
psykoterapiasta, vaikeimmin altistuneet vain 
traumaterapiasta 


