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Mikä on trauma 

• Trauma on henkinen tai ruumiillinen vaurio, joka voi seurata 
kokemuksesta, johon liittyy 

 
– kuolema, vakava loukkaantuminen tai niiden uhka 

– oman fyysisen koskemattomuuden vaarantuminen 

– kokemus hengenvaarasta  

– voimakasta pelkoa,  kauhua tai avuttomuutta  

– hallitsemattomuuden ja tilanteen ylivoimaisuuden kokemus 

– epäsuhta ulkoisen haasteen ja omien  voimavarojen välillä: ylittää 
yksilön sisäiset voimavarat 

Lähteet: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, suositukset. Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi 

Henriksson M, Lönnqvist J. Psyykkiset kriisit, sopeutumishäiriöt ja stressireaktiot. Kirjassa: Lönnqvist J, 
Heikkinen M, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.) Psykiatria. 9. uudistettu painos. Duodecim, 2011. 
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Mikä on trauma 

• Voi olla seurausta myös 
 

– toiseen ihmiseen kohdistuvan traumaattisen kokemuksen näkemisestä tai 

– kun saa tiedon läheisen tai tuttavan henkeä uhkaavasta äkillisestä 
onnettomuudesta  

– eri tyyppisistä ja kumuloituvista traumaattisista kokemuksista elämän 
aikana (lapsuudessa koettu väkivalta, toistuva parisuhdeväkivalta) 

• Traumaattinen kokemus johtaa usein 
haavoittuvuuden ja elämän hallinnan puutteen 
kokemiseen 

Lähteet: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, suositukset. Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi 

Henriksson M, Lönnqvist J. Psyykkiset kriisit, sopeutumishäiriöt ja stressireaktiot. Kirjassa: Lönnqvist J, 
Heikkinen M, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.) Psykiatria. 9. uudistettu painos. 
Duodecim, 2011. 
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Vahingoittavinta on 

 
• Toisen ihmisen aiheuttama trauma 
• Kun väkivallan tekijä on läheinen 
• Kun sama ihminen rakastaa ja pahoinpitelee 
• Kun väkivaltaisesti käyttäytyvä ihminen on henkilö, jolta odottaa 

huolenpitoa ja turvaa 
• toivon ja epätoivon vaihtelu –    syklisyys käyttäytymisessä 
• Kun väkivaltaiseen käyttäytymiseen sisältyy kontrollia  
• Traumaattisiin kokemuksiin ei voi tottua (väkivalta parisuhteessa), 

vaan uhrit tottuvat käyttämään erilaisia selviytymiskeinoja 
 
 
Lähde: Naisiin kohdistuva pari- ja lähisuhdeväkivalta  käsikirja perus- ja täydennyskoulutukseen. Rautava M & 

Perttu S. Stakes 2002.                                
 

 24.9.2013 RutiiNiksi -koulutus, THM Sirkka Perttu 4 



Mitä on kontrolli 

Kontrolli on toistuvaa pyrkimystä ohjailla, hallita ja 
säädellä toisen elämää 

– tunteita 
– ajatuksia 
– käsityksiä ja mielipiteitä 
– toimintaa ja tekemistä  

 

käyttäen hyväksi kohteen tuntemaa kiintymystä ja 
lojaalisuutta, suhteen läheisyyttä  ja väkivallan 
aiheuttamaa pelkoa. 
Lähteet: Kirkwood C 1993. Leaving Abusive Partners. From the Scars of Survival to the Wisdom for Change. Sage 
Publications. London. 
Naisiin kohdistuva pari- ja lähisuhdeväkivalta  käsikirja perus- ja täydennyskoulutukseen. Rautava M & Perttu 
S. Stakes 2002 
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Mitä on kontrolli 
 

• Henkinen piinaaminen (18 % parisuhdeväkivaltaa 
kokeneista naisista) 
– Aikaisemmin tapahtunut fyysinen väkivalta muuttunut 

henkiseksi: kontrollointi, nöyryyttäminen, 
halventaminen  

• Parisuhdeterrori (10 % parisuhdeväkivaltaa 
kokeneista naisista) 
– Mustasukkaisuus, nimittely, nöyryyttäminen, vakava 

fyysinen väkivalta, väkivallan seurauksena vammoja- 
 
Lähde: Minna Piispa 2002. Complexity of Patterns of Violence Against Women in Heterosexual 
Partnerships. Violence Against Women, Vol. 8 No. 7, July 2002 874-901. 
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Akuutti stressireaktio, ASR  

• Akuutti stressireaktio on shokkireaktio, joka voi kestää 
muutamasta tunnista muutamaan päivään  

• Reaktio voi tulla myös viivästyneenä (1-3 pv) 
• Turtumuksen ja irrallisuuden tunne 
• Tunnereaktioiden puuttuminen 
• Vähentynyt tietoisuus ympäristöstä 
• Itsensä tai ympäristönsä vieraana kokeminen 
• Kyvyttömyys muistaa jotain traumaan keskeisesti liittynyttä 

seikkaa 
• Muuttunut ajantaju, muistamattomuus, supermuisti 
 
Lähde: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, suositukset. Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi 
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Akuutti stressireaktio, ASR  

• Motorinen levottomuus (edestakaisin kulkeminen, ei voi istua 
paikoillaan, käsien vääntely) 

• Vihamielinen käyttäytyminen  
• Epärationaalinen käyttäytyminen (kikattelu, pakonomainen 

nauraminen) 
• Rationaalinen käyttäytyminen, täydellinen kieltäminen  
• Fyysisiä, ei vammoihin liittyviä oireita: puheäänen menetys, 

pahoinvointi/oksentaminen, kipu ja päänsärky, pala kurkussa, 
huimaus 

• Oireet kestävät noin 48 t 
• Akuutit stressireaktiot ovat normaaleja reaktioita  
 
Lähde: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, suositukset. Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi 
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Traumaperäinen stressihäiriö (Psychological  
Stress Disorder, PTSD)  

• Stressireaktiot voivat kehittyä stressihäiriöksi 
• PTSD tarkoittaa (toistuvien) traumaattisten kokemusten 

aiheuttamia pitkäaikaisia oireita ja seurauksia 
• Pitkäaikaiset seuraukset ovat muutoksia yksilön käyttäytymisessä, 

tunne-elämässä, sosiaalisissa suhteissa ja elämässä, 
persoonallisuuden piirteissä, elämäntilanteessa ja/tai 
terveydentilassa 

• Pitkittynyt tilanne, jos oireet kestävät yli 3 kk; voi olla myös 
viivästyneenä alkanut (Käypä hoito, Duodecim 2009) 

• PTSD oireet tulee nähdä normaalina inhimillisenä käyttäytymisenä 
tapahtumaan/tapahtumiin, jotka ovat  olleet yksilölle ylivoimaisia  

 
Lähde: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, suositukset. Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi 
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Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD) 

• Joskus PTSD:n oireet ilmenevät vasta myöhemmin, 
useita kuukausia tai jopa vuosia trauman jälkeen 

• Joillakin oireet lievenevät itsestään muutamassa 
kuukaudessa ja häviävät kokonaan parissa vuodessa 
(noin puolella stressihäiriön oireista kärsivistä) 

• Ainakin noin kolmasosalla oireet jatkuvat, joskus useita 
vuosia 

• Pitkittynyt traumaperäinen stressihäiriö lisää muiden  
häiriöiden riskiä (mm. masennustilat, unihäiriöt, 
alkoholismi). 

Lähde: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, suositukset. Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi 
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Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD)  

• PTSD oireet voivat muuttua psykiatrisiksi oireiksi ja 
tiloiksi (esim. psykoottiset häiriöt) ja voivat muuttaa 
pysyvästi persoonallisuutta 

• Voi johtaa työkyvyttömyyteen 
• Voi johtaa joissakin ammateissa (esim. poliisi, 

palomies) kouluttautumiseen uuteen ammattiin 
• PTSD kehittyminen on kuitenkin monimutkainen 

prosessi: traumaattiset kokemukset eivät väistämättä 
johda henkisiin häiriöihin, mutta monet pitkäaikaista, 
toistuvaa väkivaltaa kokeneet naiset kärsivät PTSD:n 
oireista 

 

Lähde: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, suositukset. Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi 
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Traumaperäinen stressihäiriön (PTSD) merkkejä  

• Traumaattinen tapahtuma koetaan yhä uudelleen: toistuvia muisti- ja 
mielikuvia, palautumia, unia / painajaisia tai tapahtumien elämistä 
uudelleen 

• Ahdistuneisuutta ja unettomuutta 
• Lääke- ja päihderiippuvuudet 
• Väsymys, uupuneisuus, haluttomuus, masennus 
• Kiukku, viha, ärtyneisyys 
• Varuillaan oleminen (pelästyminen äänistä tai liikkeistä, 

säpsähdysreaktiot) 
• Välttämiskäyttäytyminen: haluttomuus puhua kokemuksesta, jopa sen 

kieltäminen  
• Muistivaikeudet, keskittymisvaikeudet, turhautuminen 
• Vieraantuminen todellisuudesta, sosiaalinen eristäytyminen 
 

Lähteet: Naisiin kohdistuva pari- ja lähisuhdeväkivalta  käsikirja perus- ja täydennyskoulutukseen. Rautava M & 
Perttu S. Stakes 2002. 
HELPGUIDE. http://www.helpguide.org/mental/post_traumatic_stress_disorder_symptoms_treatment.htm 
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Traumaperäinen stressihäiriön (PTSD) merkkejä 

• masennus, epätoivo, kyynisyys, kohtalouskoisuus 
• arvottomuuden ja ihmisarvon menetyksen kokemukset, 

heikentynyt itsetunto 
• toimintakyvyn ja aloitteellisuuden heikentyminen, alistuneisuus, 

passiivisuuden ja apatian tunteet 
• välinpitämättömyys, tunteettomuus 
• vahingoittamisen pelko (voi kohdistua väkivallan tekijään ja/tai 

itseen, lapsiin) 
• itsetuho- ja itsemurha-ajatuksia ja/tai -yrityksiä 
• henkinen loppuun palaminen (burn-out) 
• henkilö on täydellisesti kiinni tapahtumissa 
 
Lähteet: Naisiin kohdistuva pari- ja lähisuhdeväkivalta  käsikirja perus- ja täydennyskoulutukseen. Rautava M & Perttu 
S. Stakes 2002. 
HELPGUIDE. http://www.helpguide.org/mental/post_traumatic_stress_disorder_symptoms_treatment.htm 
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Traumaperäisten stressihäiriöiden psykosomaattisia 
oireita 

• sydämen tykytys, rytmihäiriöt, rintakipua tai kipua 
sydämen alueella 

• hyperventilaatio, vapiseminen, hikoilu, huimaus 

• vatsakivut, pahoinvointi 

• ruuansulatuselimistön oireet 

• säryt ja kivut (päänsärky, nivelkivut), joille ei löydy 
selitystä 

• syömishäiriöt, epätavalliset painonmuutokset 
Lähteet: Naisiin kohdistuva pari- ja lähisuhdeväkivalta  käsikirja perus- ja täydennyskoulutukseen. Rautava M 
& Perttu S. Stakes 2002. 

HELPGUIDE. http://www.helpguide.org/mental/post_traumatic_stress_disorder_symptoms_treatment.htm 
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Kuitenkin 

• On tärkeää tietää, että mikään yksittäinen oire 
ei voi olla merkkinä, että asiakas/potilas on 
väkivallan uhri 

• Joillakin on paljon erilaisia oireita, mutta 
joillakin ei minkäänlaisia 
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Väkivalta vaikuttaa persoonallisuuteen 

 

• turvallisuutta 
• riippumattomuutta 
• tarkoituksellisuutta 
• johonkin kuulumista 

 

 

 

 

 

 

• itsetunnon murenemiseen 

• identiteetin menetykseen 

• identiteetin korvautumiseen 
 

Väkivalta uhkaa 

Väkivalta johtaa 
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Normalisaatioprosessi 
- sisäistämisprosessi 

• pahoinpitelijän ehdoilla eläminen 
• palkitseminen ja rankaiseminen: 

– uhri  keskittyy käyttäytymään odotusten mukaisesti 
 

• rajat häviävät 
• eristyminen 
• väkivallan syiden siirtyminen itseen 
• eloonjäämisstrategia / ei vaihtoehtoja 
• seuraus:  

– väkivalta ansaittua 
– väkivallan sisäistäminen 
 

Lähde: Eva Lundgren 2004. The Process of Normalising Violence. National Organisation of Women's Shelters and Young 
Women's Shelters in Sweden, 2004. Aikaisempien artikkeleiden pohjalta suomennettu kirjaan: Naisiin kohdistuva pari- 
ja lähisuhdeväkivalta  käsikirja perus- ja täydennyskoulutukseen. Rautava M & Perttu S. Stakes 2002. 
 

24.9.2013 RutiiNiksi -koulutus, THM Sirkka Perttu 17 



Trauman kehittymiselle altistavia 
tekijöitä 

• Tapahtuma oli odottamaton eikä siihen voinut valmistautua 
• Tapahtui toistuvasti 
• Tapahtui lapsuudessa 
• Järkyttävyyden aste (esim. väkivaltainen kuolema, itsemurha, vammat) ja tapahtuman 

kesto 
• Tapahtuman luonne (esim. kokee tai todistaa ihmisen tekemiä tarkoituksellisia julmia 

tekoja) 
• Erityisesti henkilökohtaista koskemattomuutta ja ihmisarvoa loukkaava teko (mm. 

raiskaus, pahoinpitely, kidutus) 
• Samanaikaiset stressitekijät henkilön elämässä 
• Aiemmat mielenterveysongelmat 
• Aiemmat traumaattiset kokemukset 
• Persoonallisuuden ominaisuudet, ikä, kehitystaso, sukupuoli 
• Sosiaalisen verkoston laatu ja laajuus. 
 
Lähteet: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, suositukset. Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi 
Väkivalta ja terveys. WHO 2002. Suomennos Lääkärin sosiaalinen vastuu ry ja Terveyden edistämisen keskus ry 
2005. 
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Trauman kehittymiseltä suojaavia tekijöitä 

• Sosiaalisia tekijöitä: 
– Sosiaalinen tuki ja sen käyttäminen: hyvät ja vahvat henkilökohtaiset 

ihmissuhteet paras suoja  

• Yhteiskunnallisia tekijöitä: 
– Väkivaltaan liittyvät asenteet ja ilmapiiri 
– Väkivallan ehkäisyn strategiat sosiaali- ja terveydenhuollossa, poliisin toiminnassa 
– Rikosoikeudellinen järjestelmä ja sen toiminta 
– Auttamisjärjestelmä 
– Auttajien asenteet ja tiedot, taidot 

• Yksilöllisiä tekijöitä: 
– Aktiiviset selviytymiskeinot 
– Näkemys tulevaisuudesta:  myönteisyys /synkkyys 
– Sopeutumiskyky/emotionaalinen joustavuus 
– Kyvykkyys käsitellä tapahtumia psyykkisesti  
– Vastaan taisteleminen 
 
Lähde: HELPGUIDE. http://www.helpguide.org/mental/post_traumatic_stress_disorder_symptoms_treatment.htm 
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Alkuvaiheen hoito/Psyykkinen ensiapu 
kriisitilanteessa 

• Hoitoa tulisi saada nopeasti: psyykkistä ennustetta 

parantavat eniten jo alusta alkaen tehokkaasti järjestetty 

laaja-alainen psykososiaalinen tuki ja tähän liittyvät palvelut 

• Varattava riittävästi aikaa 

• Luo huolehtiva, turvallinen ja lämmin ilmapiiri 

• Kuuntele rauhallisesti ja aktiivisesti, ole läsnä, rauhoittele 

 
Lähde: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, suositukset. Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi 
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Alkuvaiheen hoito/Psyykkinen ensiapu 
kriisitilanteessa 

• Anna täydellinen huomio uhrille 

• Älä jätä yksin 

• Ymmärtävä suhtautuminen oireisiin 

• Anna tietoa stressireaktioista 

• Traumaattisen tapahtuman selkeyttävä jäsentäminen vähentää 
ahdistuneisuutta 

• EI yksityiskohtaista keskustelua trauman herättämistä ahdistavista 
tunteista, sillä joillakin ihmisillä heti traumaattisen kokemuksen jälkeen 
tapahtuva yksityiskohtaisempi, kertaluontoinen jälkipuinti (nk. debriefing) 
saattaa lisätä traumaperäisen stressihäiriön kehittymisen riskiä tai 
pitkittää stressihäiriön kestoa. 

 
Lähde: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, suositukset. Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi 
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Alkuvaiheen hoito/Psyykkinen ensiapu 
kriisitilanteessa 

• Vastaa välittömiin tarpeisiin ja huolenaiheisiin 

käytännöllisillä neuvoilla 

• Varmista yhteys perheeseen ja luonnolliseen 

sosiaaliseen tukiverkostoon 

• Arvioi pitempiaikaisen avun tarvetta 

• Järjestele jatkohoitoa 
Lähde: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, suositukset. Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi 
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Lyhytkestoisten stressihäiriöiden hoito 

• Ensisijainen hoito on rauhoittava ja turvallinen hoitokontakti / hoitosuhde, 
jossa on psykoterapeuttisia elementtejä sekä turvallisuuden tunteen 
lisääminen 

• Rauhallinen keskustelu traumaattiseen tapahtumaan liittyvistä tunteista ja 
oireista edesauttaa toipumista, mutta keskustelun tulee tapahtua 
patistamatta ja oireista kärsivän tahdissa 

• Rauhallinen ja ymmärtävä suhtautuminen oireiden jatkumiseen vähentää 
sosiaalisen eristäytymisen ja vieraantumisen vaaraa 

• Jos oireet ovat vähänkin voimakkaampia ja pitkittyvät: jatkohoito / 
konsultaatio (mielenterveyspalvelut, traumaperäisten stressihäiriöiden 
hoitoon erikoistuneet hoitoyksiköt). 

 
Lähde: Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt, suositukset. Duodecim 2009. www.kaypahoito.fi 
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Pitkäkestoisten stressihäiriöiden hoito 

• ensisijainen hoito erilaiset psykoterapian muodot (esim. 
traumakeskeinen kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia, 
ryhmäpsykoterapiat) 

• Toissijainen hoito on  lääkehoito (ensisijaisina lääkkeinä 
serotoninergiset masennuslääkkeet) tai psykoterapian ja 
lääkityksen yhdistelmä (Käypä hoito, Duodecim 2009) 

• Ammatillisesti ohjattuihin vertaistukiryhmiin osallistuminen 
(avoimia/suljettuja) 

• Voi antaa itsehoito-ohjeita: erilaiset rentoutusharjoitukset 
ja säännöllinen kuntoilu saattavat nopeuttaa oireiden 
häviämistä. 

Lähteet: Van der Hart O, Nijenhuis ERS, Steele K: Vainottu mieli. Traumaterapiakeskus, Helsinki, 2009. 
Perttu S, Mononen-Mikkilä P, Rauhala R, Särkkälä P 2012. Päänavaus selviytymiseen. Väkivaltaa kokeneiden 
naisten käsikirja. 4. uudistettu painos 2012. Alkuperäinen painos 1999.  
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Muita lähteitä 

• Kuvio Väkivalta vaikuttaa persoonallisuuteen: Naisiin kohdistuva pari- ja 
lähisuhdeväkivalta  käsikirja perus- ja täydennyskoulutukseen. Rautava M & 
Perttu S. Stakes 2002. Suomennettu ja modifioitu alkuperäisestä artikkelista: 
Hydle I (red.) Overgrep mot eldre. Nord 1994:2. Nordisk Ministerråd. 
Kobenhavn. 

 

• Perttu S 1998. Ryhmät väkivaltaa kokeneiden naisten tukena – 
Päänavausilloissa koettua. Kirjassa Puheenvuoroja naisiin kohdistuvasta 
väkivallasta. Tasa-arvojulkaisuja 3/98. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-
arvoasiain neuvottelukunta. 
 

• Piispa M 2000. Modernisaation paradokseja. Nuorten naisten kokema 
parisuhdeväkivalta Suomessa. Naistutkimus 4/2000, s. 417. 
 

• Psykososiaalinen tuki ja palvelut. Käypä hoito –kuvat 17.6.2009. Suomalaisen 
Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama 
työryhmä. 
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