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Tämä on autoetnografinen tutkielma, joka kertoo yhden opettajan kokemana kasvusta 

yksilönä, ammatillisesta kasvusta, sekä traumataustaisen oppilaan kohtaamisesta tilanteessa, 

kun myös opettajalla itsellään on trauma taustallaan. Tutkielmassa tarkastellaan tekijöitä, 

jotka ovat mahdollistaneet trauman valjastamisen voimavaraksi. Vastaavasti tarkastellaan 

myös tekijöitä, jotka olisivat voineet aiheuttaa toisenlaisen lopputuloksen. Keskeisinä 

tarkastelun näkökulmina ovat resilienssi ja posttraumaattinen kasvu. 

 

Kriisi ja trauma eivät varoita tulostaan. Ne ovat yllättäviä, elämää perustavanlaatuisesti 

mullistavia tapahtumia, jotka voivat vaikuttaa syvästi sekä fyysiseen että henkiseen 

hyvinvointiin. On yksilöllistä ja tapauskohtaista, kuinka yksilö pystyy käsittelemään 

tapahtuneen ja millä tavoin se vaikuttaa hänen elämäänsä ja käyttäytymiseensä. Vaikka 

traumaa on tutkittu pitkään ja monin eri tavoin, sen vaikutuksista oppilaan käyttäytymiseen 

koulusituaatiossa ja opettajien valmiuteen kohdata traumataustainen oppilas on valitettavan 

vähän tutkimustietoa. Edelleen useat käyttäytymisen häiriöt luetaan ilkikurisuudeksi tai 

pahantahtoisuudeksi, vaikka taustalla voivat vaikuttaa vakavat traumaattiset kokemukset. 

Tämä aihe on erityisen ajankohtaista myös pakolaiskeskustelun osalta. Tämän tutkielman 

tarkoitus on avata näkökulmaa traumataustaisen oppilaan mahdollisesti poikkeavaan 

käytökseen sekä tämän kohtaamiseen. 

 

Tutkimusaineisto koostuu erityisopettajana työskentelyn aikana kirjoitetuista päiväkirjoista 

ennen vuotta 2018. Tutkijaa lukuun ottamatta kaikki mainitut henkilöt pysyvät tutkielmassa 

täysin anonyymeinä. Analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysiä, jonka avulla 

aineisto on koodattu esiin nousseiden teemojen mukaan ja aineistosta on paikallistettu 

toistuvat, hyvinvointiin ja resilienssiin vaikuttavat tekijät. Nämä on nimetty 

selviytymiskeinoiksi. Myös aikajana on merkityksellinen, sillä noin puolenvälin tienoilla 

aineistossa on havaittavissa henkinen muutos positiiviseen suuntaan. Lisäksi aineistosta on 

poimittu tekijät, jotka ovat uhkana hyvinvoinnille. Nämä on nimetty haavoittuvuuksiksi. 

Analyysissä on käytetty myös tilastollisia menetelmiä havainnollistaessa sisäisten ja ulkoisten 

vaikutteiden vaikutusta eri tekijöihin. 

 

Lopuksi tutkielmassa pohditaan opettajan ja traumataustaisen oppilaan suhdetta ja 

vuorovaikutusta, empatian merkitystä, myötätuntouupumusta ja auttajan etiikkaa. Mukana on 

myös esiin nousseita ajatuksia siitä, mikä voisi auttaa opettajaa traumataustaisen oppilaan 

kohtaamisessa. 
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1  Johdanto 

 

Minä olen Heli Kilpijärvi (myöhemmin mainittu HK) ja tämän tarinan läpikäynyt kertoja. 

Tämä tarina kertoo haaveista, niiden rikkoutumisesta ja uudelleen rakentamisesta sirpaleista. 

Tämä on yhden ihmisen kertomus vierellä kulkemisesta ja toisen tukemisesta, vaikka itse on 

polvillaan. Tämä on yhden opettajan kokemus siitä, kun lujuutta löytää sieltä, missä sitä ei 

tiennyt olevan. Enää.  

 

Opiskelin aikanaan luokanopettajaksi tarkoituksenani tehdä päätoimisesti myös erityisille 

asiakkaille palveluita järjestävän elämysmatkailuyrittäjän töitä. Sivutoimisesti olisin 

suuntautunut erityisopetuksen kentälle. Perheeseemme saapui erityinen prinsessa, jolloin – 

vaikkakin kasvun kautta – elämä oli ehyttä ja kokonaista. Sen sijaan että olisin alkanut 

elämään juuri käynnistynyttä elämääni, joka muistutti montaa sitä edeltänyttä haavekuvaa, 

loukkaannuin pahoin. Loukkaantumista seurasi monen vuoden taistelu hurjien hermokipujen 

ja vakavasti häiriintyneen autoimmuunijärjestelmän kanssa. Tilannetta ei helpottanut 

liukastuminen jäätiköllä, mistä aiheutui silmääni pysyvä, päivittäin itsestään muistuttava 

hermovamma. Vammat ovat nyt osa minua. Vähitellen opettelen siihen, etteivät ne määritä, 

kuka olen. 

 

Olen pitänyt kiinni arjen haaveista ja merkityksellisyydestä. Luokanopettajana olen aina 

kokenut, ettei ole riittävästi aikaa pysähtyä pysähtymistä kaipaavan lapsen kohdalle, vaan hän 

joutuu rimpuilemaan pysyäkseen järjestelmän rattaiden vauhdissa, kunnes kumpikaan meistä 

ei jaksa enää pitää kiinni. Tuon kuilun reuna on ajanut minut tuntemaan aina suurempaa vetoa 

erityisopetukseen. Yhden gradun ehdin kirjoittaa juuri ennen loukkaantumistani. Tuhosin sen. 

Päätin, että jos vielä joskus toivun siinä määrin että tällä on merkitystä, palaan graduni ääreen. 

Toivon, että näillä sanoilla on joskus merkitystä jollekulle, jonka polku on johtanut varjoon. 

 

Tämä on autoetnografinen tutkimus yksilön ja opettajan kasvusta, ammatillisuudesta ja 

resilienssistä eli psyykkisestä kimmoisuudesta ja kyvystä palautua mieltä järkyttävistä 

kokemuksista. Pyrin määrittämään näihin vaikuttavia tekijöitä tarkastellessani tilannetta ja 

kohtaamista, kun sekä opettajalla itsellään että kohdattavalla oppilaalla on kriisi tai trauma 

taustallaan. Tutkin erityisesti tekijöitä, jotka ovat mahdollistaneet kohdallani traumataustan 

muuttumisen voimavaraksi. Tarkastelen joidenkin vuosien mittaista ajanjaksoa ennen vuotta 
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2018, jolloin olen toiminut päätoimisena erityisluokanopettajana ja laaja-alaisena 

erityisopettajana. Ajanjaksoon sisältyy myös toiminta Aggression Replacement Training- eli 

ART-ohjaajana ja Family TIES -ohjaajana. Kuvaan kohtaamieni traumataustaisten lasten ja 

nuorten elämänkokemuksia anonymiteetin sallimissa rajoissa. Resilienssin ja hyvinvoinnin 

muutoksia tarkastelen pääosin omasta näkökulmastani. Muistini tukena ovat lukuiset 

päiväkirjamerkinnät, mutta kommentoin aiheita myös tämän hetken näkökulmasta. 

Tarkasteltavan ajanjakson minä ja tämänhetkinen minä asettuvat tutkimuksessani rinnatusten 

ja lomikkain, toisiaan täydentäen. Työn kokoaminen on ollut luonteeltaan 

prosessikirjoittamista, ja ajan kulku kohti tätä päivää tuo erilaista perspektiiviä aiheisiin ja 

tuntemuksiin. 

 

Erilaiset elämäntapahtumat ja kokemukset muuttavat ihmistä ja tämän käyttäytymistä ja 

reagointia tavoin, jotka saattavat tuntua sekä kokijasta että toisen ihmisen näkökulmasta 

vierailta ja pelottaviltakin. Tunteiden ja reaktioiden taustalla voi olla hyvin ymmärrettäviä ja 

inhimillisiä syitä, joiden olemassaolo on hyvä tiedostaa, ja joita on hyvä tarkastella ennen 

äkkipikaisia johtopäätöksiä ja toimintaa. Aikuisellekin vaikeiden, yllättävien tunteiden 

kohtaaminen ja hyväksyminen voi olla haastavaa, jolloin on varsin kohtuullista olettaa, että se 

on vähintään yhtä vaikeaa lapselle ja nuorelle. Kaikki käytöshäiriöistä irrallinen 

häiriökäyttäytyminen ei ole tahdonalaista. Jotta vuorovaikutuksesta kehittyisi 

mahdollisimman ristiriidatonta, opettajan työssä täytyy tietoisesti harjoitella ja antaa itselle 

mahdollisuus tunnistaa niin omia tunteitaan kuin oppilaan käyttäytymisen häiriöiden taustalla 

todellisuudessa vaikuttavia tekijöitä. 

 

Autoetnografinen tutkimus on aina ainoa laatuaan ja sellaisenaan ei täysin toistettavissa. Sillä 

on mahdollisuus tuottaa spesifiä, kokemusperäistä tietoa, johon ei välttämättä muilla 

tutkimusmetodeilla voida yltää. Tämä tutkimus tarjoaa tietoa trauman vaikutuksista omassa 

kontekstissaan. Tutkimuksella on mahdollisuus toimia case-esimerkkinä muissa aihealueen 

tutkimuksissa tai kasvatustyössään vastaavasta tilanteesta tietoa kaipaavalle. Tarkoituksenani 

on käyttää tutkimusta pohjana artikkelissani aiheenaan trauman vaikutus lapsen ja nuoren 

käyttäytymiseen sekä traumataustaisen lapsen ja nuoren tukeminen koulusituaatiossa.  
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2  Autoetnografia tutkimusotteena 

 

 

2.1 Autoetnografia osana etnografiaa 

 

Autoetnografia perustuu etnografiseen tutkimusotteeseen. Kun valitsee autoetnografian 

tutkimusotteekseen, on tärkeää ymmärtää ja tiedostaa etnografian traditiot. Sana etnografia on 

peräisin kreikan kielestä, ja se tarkoittaa vieraiden kansojen ja ihmisen kuvaamista 

kirjoittamalla (Marttila, 2014, 362). Tämä herättää ajatuksen, onko tarkoitus, että 

tutkimuskohde on vieras tutkijalle vai tutkimustulosten kohdeyleisölle. Motiivit ja 

lähtökohdat luovat variaatiota tutkimukselle ja sen tuloksille, vaikka näennäisesti 

tutkimuskohde olisi sama ja tutkimuskysymykset yhteneväiset. 

 

Laajimmillaan etnografia käsitteenä tarkoittaa ihmiskunnan elämäntapoja (Vidich & Lyman, 

2000, 40). Etymologisesti etnografia viittaa deskriptiiviseen tutkimukseen, mutta sen 

ymmärretään tarkoittavan laajemmin tietyn kulttuurin tai osakulttuurin tiheää, syvällistä 

kuvaamista ja kulttuurin analyysiä sekä näkyvien että näkymättömien merkitysjärjestelmien 

osalta (Marttila, 2014, 363; Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2014, 7–8). Erityisesti 

havainnoidessa ja tulkittaessa kulttuurin näkymättömiä merkitysjärjestelmiä on varsin 

olennaista, millainen suhde tutkijalla on tutkimuskohteeseen lähtötilanteessa ja tutkimuksen 

edetessä.  

 

Empiria on etnografian perusta. Sekä ruumiillinen että emotionaalinen läsnäolo tekevät 

etnografiasta ainutlaatuisen (Lappalainen, 2007, 10). Niin kerättävä tutkimusaineisto kuin 

tutkijan ja tutkittavien välille syntyvä vuorovaikutus määrittävät merkittävästi koko 

tutkimusprosessia ja -tuloksia. Tutkimuskysymykset ja tulkinnat muuttuvat tiiviin 

vuorovaikutussuhteen kehittyessä ja edetessä, mikä vaatii tutkivalta etnografilta kykyä ja 

rohkeutta muuttaa omaa toimintaansa. On oltava avoin uusille näkökulmille. (Hämeenaho & 

Koskinen-Koivisto, 2014, 8.) Ennakkokäsityksillä, -odotuksilla ja halulla kehittää 

vuorovaikutusta hedelmälliseen suuntaan on merkitystä puolin ja toisin. Tutkimustulosten 

osalta autenttisuuteen ja luotettavuuteen vaikuttavat vääjäämättä määreet aika ja luottamus. 
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Etnografisen tutkimusotteen tavoitteena on kuvata monitahoisia kulttuurisia ilmiöitä ja 

prosesseja sekä niiden merkityksiä yksilöille ja yhteisöille. Etnografinen tutkimusprosessi 

voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen: 1) kenttä on tutkimuksen ja aineiston keruun lokaatio, 

2) vuorovaikutus ja/tai kokonaisvaltainen kontekstualisointi on tutkimuksen perusta ja 3) 

tutkimusprosessi itsessään on vaikuttavaa toimintaa, joka vaikuttaa ympäristöönsä uutta 

todellisuutta luoden. (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2014, 7 & 10.) Koska etnografinen 

tutkimus perustuu pitkäaikaiseen fyysiseen läsnäoloon kentällä, pääsee tutkija osaksi erilaisia 

sosiaalisia tilanteita. Hän pääsee tarkastelemaan ilmiöitä erilaisten sosiaalisten asemien ja 

yhteiskunnallisten rakenteiden kontekstissa. (Tolonen & Palmu, 2007, 89.) Tutkimukselle ja 

tutkimuskysymyksille relevantit teoriat ja käsitteet kuitenkin ohjaavat etnografin 

tutkimustyötä (Lahelma & Gordon, 2007, 36). Lopullinen analyysi näyttäytyy näiden 

viitekehyksessä, mutta todellisuutta muokkaamatta. 

 

Etnografisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston tuotanto, analyysi ja tulkinta limittyvät. Jo 

kentällä tutkija analysoi näkemäänsä ja kokemaansa. Näin tutkija pystyy tarkentamaan 

tutkimuskysymyksiään ja tutkimuksensa suuntaa jo tutkimuksen aikana. Tutkimusraporttia ja 

lopullista analyysiä on mahdollisuus lähteä työstämään jo kenttätyövaiheessa. 

Kokonaisvaltainen tutkimusmenetelmä on myös työläs ja koettelee tutkijaa niin henkisesti, 

fyysisesti kuin emotionaalisesti. Etnografialla on kuitenkin ainutlaatuinen kyky tehdä 

näkyväksi sellaisia yhteiskunnassa vallitsevia tekijöitä, jotka tuottavat eroja ja rajoittavat 

ihmisen toimijuutta. (Lappalainen, 2007, 13–14.)  

 

Jos etnografinen tutkimus rinnastetaan kenttätyön käsitteeseen, etnografia käsitetään 

ensisijaisesti aineistonkeruumenetelmäksi. Kentän voidaan ajatella olevan tutkijan 

konstruoima tila, jonka rajat muodostuvat mahdollisista tutkimusaineiston ja -kohteen 

elementeistä. Participant observation eli pitkäkestoinen osallistuva havainnointi on 

merkityksellistä erityisesti kulttuuriantropologien ja sosiaalitieteilijöiden etnografisissa 

tutkimuksissa. Omakohtainen kenttätyö ei ole etnografisen tutkimuksen edellytys, vaan myös 

olemassa olevaa, toisen tutkijan keräämää aineistoa on mahdollista tarkastella etnografisesti. 

Tällöin keskiössä ovat kontekstualisointi ja pyrkimys ymmärtää kulttuurin 

merkitysverkostoja. Kontekstualisoinnilla tarkoitetaan tässä tutkimusaineiston liittämistä 

ainestonkeruutilanteeseen, kulttuuriseen ympäristöön ja historialliseen makrotasoon eli aikaan 

ja paikkaan. Tutkimusaineiston ja sen analysoinnin kannalta on olennaista, millainen suhde 

tutkijan ja tutkittavien välillä on. Epistemologinen perusta etnografialla löytyy 
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hermeneutiikasta. Tietoa ja todellisuutta luodaan tutkijan ja tutkittavien ymmärrysten välillä, 

ja luotu todellisuus on aina kulttuurisidonnaista. (Hämeenaho ja Koskinen-Koivisto, 2014, 

11–14.) 

 

 

2.2 Autoetnografian tutkimuskenttä ja tutkimusote 

 

Autoetnografia yhdistää etnografian ja omaelämäkerrallisen kirjoittamisen. Autoetnografi voi 

kirjoittaa takautuvasti valitsemallaan tavalla omasta kulttuurisesta näkökulmastaan ja siihen 

pohjautuen, mutta hän on silti aina sidoksissa tieteellisen julkaisun konventioihin. 

Metodologiset välineet, taustateoriat ja aiempi kirjallisuus aiheesta eivät riitä kokemuksen 

analysoimiseen, vaan autoetnografilla on oltava kyky kertoa omasta kokemuksestaan 

samaistuttavasti ja samalla otettava huomioon myös mahdolliset muiden kokemukset 

vastaavanlaisista tilanteista. (Ellis, Adams & Bochner, 2011, 275–276.) 

 

Autoetnografia on omaelämäkerrallinen kirjoittamisen ja tutkimuksen väline, joka yhdistää 

yksilöllistä kokemusta kulttuuriseen. Moneen muuhun tutkimusmenetelmään verrattuna se 

tarjoaa paljon eri tietoisuuden tasoja ja näkökulmia. Toisaalta se tutkii laajakuvamaisesti 

kulttuurisia ja sosiaalisia näkökulmia, toisaalta yksilön kokemusta hyvin yksityiskohtaisessa 

kontekstissa. Autoetnografia sopii mihin tahansa kirjoittamisen genreen ja yleensä tapana on 

kirjoittaa ensimmäisessä persoonassa. Henkilökohtaisissa narratiiveissa autoetnografilla on 

kaksoisidentiteetti: akateeminen ja yksityinen minä kertovat rinnakkain omakohtaista, 

omaelämäkerrallista tarinaa jostakin arkielämän tapahtumasta. (Anderson, 2006, 389–390; 

Ellis & Bochner, 2000, 739–740.)  

 

Autoetnografisessa tutkimusotteessa tutkimuksen keskiössä on tutkija itse ja tämän 

henkilökohtaiset kokemukset tutkimuskysymysten valossa. Samoin kuin autoetnografia ei voi 

olla huomioimatta etnografian perinteitä, etnografiassa voi olla autoetnografisia piirteitä. 

Etnografinen tutkimus perustuu vuorovaikutukselle, jolloin päällekkäisiä rooleja muodostuu 

väistämättä; etnografia on vuorottelua osallisuuden ja ulkopuolisuuden välillä luoden 

monitahoisen dialektisen prosessin. Autoetnografinen tutkimusote mahdollistaa empatian 

aspektin henkilökohtaisten kokemusten reflektoinnissa. Se mahdollistaa vaikeasti 

artikuloitavienkin teemojen käsittelyn, joka edellyttää yksilön henkilökohtaista kokemusta 

tutkimuksen keskiössä. (Hämeenaho ja Koskinen-Koivisto, 2014, 24 & 26.) Toisaalta voidaan 
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pohtia: saako autoetnografinen tutkimus oikeutuksensa vain silloin, kun kyseessä on rankka 

elämänkohtalo? Intensiteetiltään voimakkaammat kokemukset lienee helpompi välittää 

lukijalle verrattuna laimeampiin tunteisiin (Uotinen, 2010, 181).  

 

Autoetnografian historiassa käsitettä on käytetty karkeasti kahdella tapaa, 

kaksoismerkityksessä. Toisaalta autoetnografialla on viitattu etnografiaan, joka kohdistuu 

tutkijan omaan yhteisöön tai tiettyyn ryhmään, johon hän kuuluu. Toisaalta sillä on viitattu 

omaelämäkerrallisen tekstin tutkimiseen etnografian keinoin. 1990-luvulla kirjoittamisen 

genrejen näkökulmasta autoetnografian voitiin ajatella sijoittuvan kolmen tyypin risteykseen: 

1) henkilö, joka on ollut aikaisemmin etnografisen tutkimuksen kohteena, ryhtyy itse oman 

yhteisönsä tutkijaksi, 2) etniseen vähemmistöön kuuluva henkilö ryhtyy kirjoittamaan 

henkilökohtaisia narratiivejaan, ja 3) antropologi lisää etnografiseen tutkimukseensa omia 

kokemuksiaan. (Reed-Danahay, 1997, 2–9.) Nykyään käsite on huomattavasti laajempi ja 

monikäyttöisempi jo pelkästään siksi, että autoetnografiaa käyttävät tutkimusmenetelmänään 

muutkin kuin antropologit. 

 

Kun etnografian tutkimustulokset julkaistaan, on useimmiten tarkoituksena, ettei tutkittavat 

ole tunnistettavissa. Siitä huolimatta tutkittavat voivat tunnistaa siitä itsensä ja toisensa. 

Tulosten ja tulkintojen näkeminen voi aiheuttaa tutkittavissa suuria reaktioita, sillä 

etnografista on voinut tulla kenttätyön aikana niin luonnollinen osa arkea ja yhteisöä, että 

tutkijan läsnäolon tarkoitus on voinut hämärtyä. Tutkijaa ei ole enää hahmotettu toisena. 

(Lahelma & Gordon, 2007, 35.) Autoetnografiassa tilanne on sillä tavoin erilainen, että tutkija 

altistuu itse tutkimuksen kohteeksi ja joutuu käsittelemään vaikeiden tai herkkien asioiden 

julkitulon jo analyysivaiheessa. 

 

Osallistuvan havainnoinnin ja autoetnografian käsitteet ovat lähellä toisiaan, mutta 

jälkimmäisessä tutkija on oleellinen osa tutkimaansa kulttuurista ilmiötä ja toimii 

tutkimusympäristössä aktiivisena jäsenenä. Samaistumisen ja sulautumisen kautta tutkijasta 

tulee osa tutkittavaa kulttuuria. Mikäli asetelma viedään äärimmilleen ja tutkijasta todella 

tulee osa kulttuuria, puhutaan going native -ilmiöstä, jolloin tutkija on valmis jättämään 

tutkijayhteisönsä. Jotta on mahdollista lähestyä tutkimusprosessia reflektoiden, tieteellisesti ja 

systemaattisesti, joutuu tutkija etäännyttämään itsenä kenttätyöosuuden päätyttyä. (Fingerroos 

& Jouhki, 2014, 91 & 93.)  
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Nyt tutkimus- ja kirjoitusprosessin ollessa tässä vaiheessa voin todeta, että on todella tärkeää, 

että tapahtumien ja analysoinnin välillä on aikaa. Olen pystynyt konkreettisesti etääntymään 

tilanteesta, jossa suhde tutkimusaineistoon on niin evokatiivinen, että se uhkaa analysoinnin 

luotettavuutta. Tulkinta on vääjäämättä subjektiivista, mutta tunteet eivät saa vaikuttaa siinä 

määrin, että tuloksia ei pysty peilaamaan laajempaan kontekstiin. 

 

 

2.3 Autoetnografia – puolesta ja vastaan sekä luotettavuudesta 

 

Etnografisen tutkimuksen keskiössä on subjektiivisuus, ja se on myös tutkimusotteen 

vahvuus. Jotta tutkija ei ole sidoksissa ennakko-oletuksiinsa, tulee tämän kiinnittää 

huomionsa aineiston ja tulkintojen ristiriitoihin, esittää lisäkysymyksiä ja asettaa 

tutkimuskohde vertailun kohteeksi laajemmassa kontekstissa. Etnografia tutkimusprosessina 

täydentää ja korjaa itseään, mutta se ei pyri luomaan todellisuutta, joka sulkee pois 

toisenlaiset vaihtoehdot asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Etnografiseen tutkimusotteeseen 

kuuluu tietynlainen vaillinaisuus, puutteellisuus, sillä se on aina kytköksissä tietyssä ajassa ja 

paikassa koettuihin ja elettyihin ilmiöihin. (Hämeenaho & Koskinen-Koivisto, 2014, 14–15, 

21 & 27.) Tämän vuoksi etnografinen tutkimus – tai varsinkaan autoetnografinen tutkimus – 

ei ole toistettavissa juuri sellaisenaan, mikä tekee siitä ainutlaatuisuudessaan arvokkaan. 

 

Etnografisen tutkimuksen tuloksena syntyy usein sellaista tietoa, jolla on mahdollisuus luoda 

uutta näkökulmaa vähemmän tunnettuun tai täysin vieraaseen kulttuuriseen ilmiöön. Sillä on 

runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa asenteisiin ja vallitseviin käytäntöihin, mutta etnografian 

haasteena on käytännön toteutuksen tasolla se, kuinka saada tutkimustulokset riittävän laajaan 

tietoisuuteen ja käyttöön. (Hämeenaho ja Koskinen-Koivisto, 2014, 21–22.) Jotta 

autoetnografinen tutkimus on luotettavaa, täytyy tutkimuksen aiheen valinnassa olla 

kriittinen, täytyy pyrkiä lähtökohtien ja paikantuneisuuden huolelliseen kuvaukseen, sekä 

täytyy pyrkiä rakentamaan yhteyksiä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Tutkijan täytyy 

pitää huoli siitä, että tutkimuksen lopputulos ei koostu pelkästä itseraportoinnista, vaan tarjoaa 

vertailukohtia ja mielenkiintoisia tulkintoja arjesta myös ulkopuoliselle lukijalleen. Riittävä 

kontekstualisointi edesauttaa tutkimuksen avautuvuutta yleisölle ja lisää yleistä 

kiinnostavuutta. (Holman Jones, Adams & Ellis, 2016, 23 & 26; Uotinen, 2010, 182 & 186–

187.) Parhaassa tapauksessa tutkimuksella on tarjota voimaannuttavia elementtejä sekä 
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tutkijalle, tutkittavalle – joka on autoetnografisessa tutkimuksessa sama henkilö – että 

aiheesta kiinnostuneelle kohdeyleisölle. 

 

Etnografiaa on kritisoitu sen tiedon sitoutuneisuuden ja paikantuneisuuden puutteista. Saadut 

tulokset ja tieto ovat olleet usein liian yleisluontoisia ja ne ovat olleet kontekstualisoitavissa 

vain löyhästi. Autoetnografia ratkaisee näitä puutteita, sillä tarkasteltaessa tapahtumia oman 

elämän keskiöstä liian yksinkertaistamisen riski pienenee huomattavasti. Autoetnografia 

mahdollistaa yksityiskohtien tarkan, hienovaraisen tarkastelun myös arkisten käytäntöjen 

osalta. Itseltään osaa kysyä tutkimuksen kannalta relevantteja kysymyksiä, mutta niihin 

vastaaminen vaatii rehellisyyttä – ryhtyessään tutkittavaksi tutkija asettuu samalla itse 

ulkopuolisen arvostelun kohteeksi. Parhaassa tapauksessa autoetnografia luo aitoja 

kohtaamisia arjen käytäntöjen ja yhteiskunnallisten ja kulttuuristen rakenteiden välille. (Holt, 

2003, 18–21 & 25–26; Uotinen, 2010, 183–185.)   

 

Autoetnografia tutkii ja tuottaa kokemuksellista tekstiä. Laurénin mukaan yksilön kokemukset 

maailmasta rakentuvat aina suhteessa muihin ihmisiin ja ympäristöön. Kokemukselliset tekstit 

ovat aina subjektiivisia, mutta kertovat myös kulttuurista, missä kokija on elänyt. 

Kokemuksellisissa teksteissä ennustettavuus, kausaalisuus ja rationaalisuus eivät aina ole 

keskiössä, eikä näin ole tarkoituskaan. Autoetnografinen tutkimus mahdollistaa 

lisäkysymysten tekemisen tekstin kirjoittajalle ja kokijalle, eikä tutkijan tarvitse tyytyä vain 

siihen, mitä tekstissä kerrotaan. Se mahdollistaa myös spontaanien ajatusten ja tunteiden 

sisällyttämisen tutkimukseen. (Laurén, 2010, 426 & 435.) 

 

Tarinankerronta elämästä muodostaa yhtenä osana kulttuurin ytimen. Henkilökohtaiset 

narratiivit kytkevät sisäisen maailman ulkoiseen ja luovat identiteetille rajat. (Plummer, K., 

2001, 395.) Jotta narratiivin välittäminen vastaanottajalle olisi mahdollisimman autenttinen ja 

totuudenmukainen, on kirjoittajan löydettävä oma äänensä kokemustensa kerrontaan. 

Henkilökohtaiset kokemukset ovat aina sidoksissa välittömään kontekstiinsa ja kokijaansa. 

(Denzin & Lincoln, 2000, 636–637.) Vastaanottaja tulkitsee tekstiä aina omista 

lähtökohdistaan. Tästä johtuen kokemuksellisuuteen ja narratiivisuuteen perustuvassa 

autoetnografiassa on hyväksyttävä pienet erot tulkinnassa ja toisaalta varauduttava 

vastaamaan tarkentaviin kysymyksiin. 
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”Toisen” äänen kuuluviin saaminen on haaste monille tutkimusmenetelmille. 

Autoetnografiassa tätä haastetta ei ole, sillä tutkija on itse ”toinen”. Autoetnografian 

narratiivien voima piilee siinä, että tapahtumat ovat sellaisenaan todellisia ja kirjoittajan 

kokemia. Kirjoittajalla on mahdollisuus käyttää kerronnassaan fiktiivisen kirjoittamisen 

tekniikoita, esimerkiksi tapahtumien dramatisointi, epätavalliset ilmaukset, sanaleikit, 

vihjaukset, liikkuminen ajassa, erilaiset äänensävyt, synekdootit, dialogit ja sisäiset 

monologit. Nämä keinot mahdollistavat lukijalle kokemusten läpikäymisen yhdessä 

kirjoittajan kanssa. (Anderson, 2006, 377 & 384; Richardson, 2000, 931.) Mikä tahansa 

henkilökohtainen kirjoittaminen ei kuitenkaan ole autoetnografiaa. Autoetnografian erottavia 

piirteitä ovat: 1) tarkoituksellinen kannan ottaminen kulttuuriin tai kulttuurisiin konventioihin, 

2) edeltävien tutkimusten huomioon ottaminen, 3) haavoittuvuuden tarkoituksellisuuden 

huomioiminen ja 4) kirjoittajan ja vastaanottajan vastavuoroisuuden vaaliminen. (Holman 

Jones, Adams & Ellis, 2016, 22–25.)  
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3  Kriisi ja trauma 

 

 

3.1 Kriisi ja trauma arvaamattomien elämänmuutosten aiheuttajina 

 

Jokainen meistä kokee elämänsä varrella luonteeltaan ja voimakkuudeltaan erilaisia 

järkyttäviä, elämään vaikuttavia tapahtumia. Osa tapahtumista on sellaisia, joista toivumme 

pian, mutta jotkin tapahtumat jättävät jälkeensä kiperiä muistoja. Joskus on tarvetta käsitellä 

kauan sitten tapahtuneita asioita ihan vain löytääkseen sille jonkinlaisia selityksiä tai syitä, 

paikkaa jatkumossa. Joskus on tarvetta rauhoitella itseään, että ei olisi voinut toimia 

tilanteessa mitenkään muutoin, eikä tilannetta olisi voitu estää millään lailla. Kriisiin, 

tilanteeseen, jossa aiemmat tiedot ja taidot selviytyä eivät riitä, ihminen ei voi varautua. Se 

tulee yllättäen ja haastaa ihmisen psyyken. Mikäli ihminen ei kykene käsittelemään 

tapahtunutta, voi siitä seurata trauma. Sekä kriisin että trauman kokemus ovat yksilöllisiä. 

 

Alun perin traumatutkimus perustui tutkimuksiin, joiden tutkimushenkilöt koostuivat 

pääasiassa miehistä. Tämä johtuu siitä, että ensimmäiset laajamittaiset tutkimukset 

kohdistettiin, ja on kohdistettu pitkän aikaa sittemminkin, taisteluissa olleisiin sotilaisiin ja 

veteraaneihin. Vaikka tutkimustieto on kattavaa, se ei päde sellaisenaan tutkimustuloksena 

naisen kokemasta stressistä ja traumasta. (Kendall-Tackett, 2005, 1–2.) Lasten kokemat kriisit 

ja trauma ovat oma tutkimusalueensa, eikä edelleenkään ole saatavilla kattavaa lasten 

traumateoriaa. Ne on kehitetty kuvaamaan aikuisten kokemusta, reagointia ja selviytymistä, ja 

niitä täytyy soveltaa lasten kokemuksiin. (Poijula, 2008, 32.)  

 

Mikäli ihmisellä ei olisi sopeutumiskykyä ja kykyä selviytyä äärimmäisistä tilanteista, suurin 

osa ihmisistä olisi traumatisoituneita. Nykyaikainen kriisityö ottaa piilevät voimavarat 

huomioon ja asettaa keskiöön ihmisen sisäisen resilienssin sekä sen vahvistamisen. Jonkin 

tapahtuman järkyttävyys yksilökohtaisesti koostuu monesta eri tekijästä, mutta katastrofeilla 

tai muilla järkyttävillä tapahtumilla on löydettävissä joitakin yhteisiä tekijöitä. Hyvinvoinnin 

perustavanlaatuiset arvot, ydinarvot, ovat uhattuina. Ydinarvoja ovat turvallisuus, 

ennustettavuus, koskemattomuus ja arvokkuus, sekä luottamus ja usko maailman hyvyyteen. 

(Hedrenius & Johansson, 2016, 23 & 26.) Poijulan mukaan uhka, menetys tai erityinen 

vaikeus laukaisevat kriisitilan, joka voidaan jakaa kolmeen vaikuttavaan tekijään: 1) 
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hengenvaarallinen tapahtuma, 2) yksilöllä jo ollutta haavoittuvuutta uhkaava ja 

vaistonvaraisuuteen ohjaava tapahtuma, sekä 3) sopeutumista auttavien selviytymiskeinojen 

puuttuminen tai kyvyttömyys käyttää niitä (Poijula, 2008, 28–29). 

 

Kehityskriisit kuuluvat jokaisen normaaliin elämään ja arkeen. Ne ovat muutosvaiheita, jotka 

merkitsevät jonkin elämänjakson päättymistä ja toisen alkamista. Lapsuus- ja 

nuoruusvaiheessa kehityskriisit kuuluvat normaaliin kasvuun. Elämäntilannekriisit aiheutuvat 

isommista, hallitsemattomammista elämänmuutoksista. Ne voivat aiheuttaa kokijalleen 

voimakkaita kokemuksia ja toimintakyvyn heikkenemistä. Ne voivat traumatisoida kokijansa. 

Traumaattinen kriisi on ennalta-arvaamaton, äkillinen ja usein hengenvaarallinen tai 

sellaiseksi koettu tilanne, jonka käsittelyyn kokijalla ei ole riittäviä voimavaroja. 

Traumaattisesta kriisistä toipuakseen tarvitaan yleensä ammattiapua tai vähintään luja 

sosiaalinen tukiverkosto. (Haasjoki & Ollikainen, 2010, 22–28; Heiskanen, Salonen, 

Kitchener & Jorm, 2014, 18–21; Palosaari, 2008, 22–26; Soisalo, 2012, 160–162.) 

 

Perustavanlaatuisiksi inhimillisiksi tarpeiksi luetaan turvallisuudentunne, merkityksellisyyden 

kokemus ja tunne yhteenkuuluvuudesta. Mikäli ihminen menettää luottamuksensa 

ympäristöönsä, ovat nuo tarpeet vaarassa. Tällöin ihminen voi vaurioitua niin, että menettää 

kykynsä luottaa ja hakeutua läheisiin ihmissuhteisiin tai ylläpitää näitä. Hän ei välttämättä 

myöskään pysty ottamaan tukea vastaan tai jakamaan kokemustaan muiden ihmisten kanssa. 

(Hedrenius & Johansson, 2016, 28; Heiskanen et al., 2014, 18.) 

 

 

3.2 Pitkäaikaisia ja laajoja vaikutuksia 

 

Kriisi aiheuttaa ihmisessä kokonaisvaltaisia reaktioita, esimerkiksi epätoivoa, voimakasta 

väsymystä ja kaipausta. Kriisi ei vaikuta ainoastaan uhriin, vaan myös tämän läheisiin 

ihmisiin. Ihmissuhteet ovat tärkeitä, mutta saattavat silti tuntua väkinäisiltä. Trauman saa 

aikaan äärimmäinen psyykkinen rasitus, jonka aiheuttajana on voinut olla jokin 

kontrolloimaton tapahtuma tai elämänmuutos. Trauman keskiössä ovat voimakkaat pelon, 

kauhun, vihan tai avuttomuuden tunteet. Tällöin elämän eheys, inhimilliset arvot ja 

ihmissuhteet ovat vaakalaudalla. Kriisillä ja traumalla on eräänlainen seismisen järisyttävä 

vaikutus yksilön elämänkatsomukseen ja emotionaaliseen pystyvyyteen. Elämän 

tarkoituksellisuutta voi olla vaikea ymmärtää. Aiheutuuko henkilölle trauma vai ei, siihen 
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vaikuttavat muun muassa psykologiset, sosiaaliset, eksistentiaaliset ja biologiset tekijät. 

(Calhoun & Tedeschi, 1999, 2–5; Haasjoki & Ollikainen, 2010, 22–28; Hedrenius & 

Johansson, 2016, 27.)  

 

Järkyttävien tapahtumien seurauksena voi uhrille tulla traumaperäinen stressihäiriö, engl. 

posttraumatic stress disorder eli PTSD. Se on ahdistushäiriö, jolle voi altistua kuka tahansa 

iästä riippumatta. Traumaperäinen stressihäiriö voi seurata järkyttävästä tapahtumasta, joka 

on tapahtunut itselle tai vastaavasti henkilölle, joka on todistanut tapahtumaa. Kyseessä on 

useimmiten äärimmäinen vahingon uhka tai hengenvaarallinen tilanne. Yksilön katsotaan 

kärsivän traumaperäisestä stressihäiriöstä, kun elämää häiritsevät oireet ovat jatkuneet yli 

kuukauden ajan tapahtumahetkestä. (Chowdhury & Pancha, 2011, 33; Haasjoki & Ollikainen, 

2010, 24.) Traumaperäisestä stressihäiriöstä kärsii noin 5–30 prosenttia traumaattisen 

kokemuksen kohdanneista ihmisistä. Häiriön laatuun vaikuttavat tapahtuman luonne, 

henkilökohtaiset tekijät ja ympäristötekijät, eikä sen puhkeamiseen ole kuvattavissa selkeää 

kaavaa tai ennustavuutta. Traumatisoitumiseen liittyy monta mahdollisesti vaikuttavaa tekijää. 

Jotta psyykkisten ja fyysisten vaurioiden riski saataisiin minimoitua, kriisityö painottaa 

resilienssin, psyykkisen kestävyyden, vahvistamista. Tässä merkityksellistä on sekä stressin 

hallinta, että vahingollisilta asioilta suojautuminen. Mikäli esimerkiksi kriisityön puutteiden 

vuoksi traumatisoitunut altistuu uudestaan traumatisoivalle tapahtumalle, puhutaan 

toistuneesta traumatisoitumisesta. Äkillisestä stressireaktiosta seuranneet muistot voivat 

laukaista koko eliniän ajan fysiologisia reaktioita ja ylläpitää traumaperäistä stressihäiriötä. 

(Hedrenius & Johansson, 2016, 38–43, 73–74 & 164; Yehuda & Flory, 2007, 436–438.)  

 

Kun ihmisellä on tunne, että hallinta tilanteessa on menetetty, sen korvaa pelko. Pelon luonne 

määräytyy sen mukaan, minkä verran ihminen käsittää tapahtuneesta, ja minkä verran hän 

kokee omaavansa mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen. Pelko ja hallinnan menetys voivat 

saada kohtuuttomat mittasuhteet tilanteessa, kun ihminen ei käsitä tapahtunutta laisinkaan, 

eikä koe, että hänellä on minkäänlaisia vaikutusmahdollisuuksia tilanteesta pois pääsemiseen. 

Traumaattisesta tapahtumasta toipumista voi vaikeuttaa tai edesauttaa joukko riskitekijöitä ja 

suojaavia tekijöitä. Ne ovat olemassa yksilön, tämän ympäristön ja ympäröivän yhteiskunnan 

tasolla. Niitä voidaan tarkastella biologisten tekijöiden, asenteiden, käyttäytymisen ja 

todennäköisyyksien näkökulmasta. (Hedrenius & Johansson, 2016, 164–166; Lemelson, 

Kirmayer & Barad, 2007, 462; Resick, 2001, 3–4.) Tedeschi ja Calhoun ovat tutkineet 

suojaavia yksilöllisiä tekijöitä, jotka auttavat toipumaan trauman jälkeen ja edesauttavat 
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posttraumaattista kasvua. Sellaiset yksilöt toipuvat todennäköisimmin menestyksekkäimmin, 

jotka kykenevät tunnistamaan positiivisia tuntemuksia myös vastoinkäymisten keskellä, ovat 

ulospäinsuuntautuneita ja ovat ylipäätään avoimia erilaisille tunnekokemuksille ja uusille 

mahdollisuuksille. (Tedeschi & Calhoun, 2009, 8.) 

 

 

3.3 Fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia 

 

Trauman tapahtumahetkellä sekä fyysiset että psyykkiset reaktiot voivat olla pelottavia, 

mikäli ne eivät ole entuudestaan tuttuja. Fyysistä ja psyykkistä ei voida erottaa toisistaan. 

Tunteet ja mieli vaikuttavat kehoon, ja vastaavasti kehollinen kokemus vaikuttaa tunteisiin ja 

mieleen. Uhkatilanteessa aivoissa aktivoituvat neurobiologiset ja psykofyysiset toiminnot. 

Vaikka ihmisellä on kyky analysoida asioita ja tapahtumia, osa reaktioista on hyvin 

primitiivisiä. Ihmisellä on myös kyky pelätä ja stressata asioita, joilla ei ole todellisuuspohjaa. 

(Hedrenius & Johansson, 2016, 74–75; Palosaari, 2008, 41–42.) Pelosta tulee helposti kierre 

ja ihminen alkaa pelätä epäonnistumista; sitä, ettei selviäkään. 

 

Stressireaktiot syntyvät aivojen ja lisämunuaisten yhteistoimintana. HPA-akselia, eli 

hypothalamus, aivolisäke ja lisämunuaiset, kutsutaan stressiakseliksi. Mantelitumakkeen 

hälytettyä uhkaavasta tilanteesta ihmisen sisäisessä tai ulkoisessa aistiympäristössä sekä 

sympaattinen että parasympaattinen hermosto aktivoituu. Vaikka lapsi ja aikuinen ajattelevat 

ja reagoivat eri tavoin, lapsilla on kyky tuntea samoja tunteita. Vaikkei lapsilla olisi kykyä 

ilmaista tuntemuksiaan, traumaattiset tapahtumat vaikuttavat heihin yhtä lailla. (Bremner, 

2007, 122; Hedrenius & Johansson, 2016, 78, 115 & 149; Sajaniemi & Krause, 2012, 10–11.) 

 

Sympaattinen ja parasympaattinen hermosto vastaavat kehon stressitilan aktivoitumisesta ja 

siitä palautumisesta. Sympaattisen hermoston tehtävä on valmistaa pakoon tai taisteluun, ja 

parasympaattisen hermoston palauttaa tilanteesta. Jälkimmäinen vastaa myös tilanteessa 

alistumisesta tai lamaantumisesta. Näiden järjestelmien tasapainon ylläpitäminen on 

elintärkeää. Mikäli hälytystila pitkittyy, mantelitumake herkistyy niin, että pienimmätkin 

vihjeet vaarasta saavat sen reagoimaan. Pitkittyneestä stressitilasta stressihormonin, 

kortisolin, tuotto pysyy korkealla ja edesauttaa stressin pitkittymistä. (Bremner, 2007, 123–

124; Hedrenius & Johansson, 2016, 80; Sajaniemi & Krause, 2012, 11.) Mikäli kortisoliarvot 
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pysyvät pitkään korkealla, on sillä todettu olevan pysyviä, haitallisia vaikutuksia aivojen 

kehittymiseen ja toimintaan, suolistoon ja jopa luuntiheyteen (Bremner, 2007, 122). 

 

Kun tapahtuma aiheuttaa kehossa riittävän voimakkaita stressireaktioita, voi ihminen kokea 

hyvin lamaannuttavia avuttomuuden tunteita. On huomion arvoista, että samaan aikaan 

heräävät myös päättäväisyyden, toimintakykyisyyden, intensiivisen keskittymisen ja 

optimismin tunteet. Kun stressireaktioita määritellään ja yritetään löytää tilanteeseen 

rakentavaa ratkaisua, on tärkeää ottaa huomioon reaktion molemmat puolet. Hyvin 

stressaavassa tilanteessa ihminen saattaa kuitenkin tahtomattaan toimia hyvin kaavamaisesti. 

Se johtuu siitä, että sekä myönteinen että kielteinen käytösmalli aktivoituu. Myönteinen 

käytösmalli tarjoaa tietopohjaa avuksi, jolla on mahdollisuus päästä pois ahdistavasta 

tilanteesta, kun taas kielteinen käytösmalli voi haitata arviointikykyä pursuamalla varoittavia 

muistoja. (Hedrenius & Johansson, 2016, 87.) Normaalisti hyvin järkevästi, rationaalisesti 

toimiva ihminen voi käyttäytyä stressaavassa tilanteessa epäjohdonmukaisesti. 

 

Joskus mielen on vaikea käsittää tapahtunutta todeksi. Dissosiaatiolla tarkoitetaan hajoamista 

tai kokonaisuuden osien joutumista erilleen. Se voi muuttaa kokemusta itsestä ja itsestä osana 

ympäristöä. Hyvin tyypillinen dissosiaatiotilanne arjessa on autolla ajaminen, joka on niin 

automaattistunut, että ajatukset pääsevät helposti harhailemaan. Stressitilanteessa dissosiaatio 

voi kuitenkin auttaa myös käsittelemään voimakkaita ja epämiellyttäviä ruumiillisia 

tuntemuksia, jolloin voi tuntea, ettei ole itse laisinkaan läsnä tai kuvitella, että tilanne tapahtuu 

todellisuudessa jollekulle toiselle. (Hedrenius & Johansson, 2016, 84; Palosaari, 2008, 26–

28.) Traumatisoitumista seuraavasta, voimakkaasta dissosiaatiosta voidaan puhua 

rakenteellisena dissosiaationa, jossa persoona jakautuu niin sanottuun normaaliin persoonaan 

ja emotionaaliseen persoonaan. Normaali persoona voi olla arjessa näennäisesti 

toimintakykyinen, sillä emotionaalinen persoona on ottanut traumatisoivan muiston 

taakakseen. Mikäli kyseessä on välittömään stressireaktioon liittyvä dissosiaatio, puhutaan 

tällöin peritraumaattisesta dissosiaatiosta. Tällöin kehon kemialliset reaktiot saavat aikaan 

elämysten rajautumisen jättäen jäljelle vain välttämättömimmän toimintakyvyn. (Palosaari, 

2008, 26–29.)  

 

Vaikka välitön vaara olisi jo ohitse, keho voi olla edelleen stressitilassa, hälytystilassa. Tästä 

seuraa sekä psyykkistä että fyysistä ylivireyttä. Myös lisääntynyt fyysinen aktiivisuus on 

tavallista. Hälytystila saa aikaan sen, että ihminen voi muuttua säikyksi, ärtyisäksi ja 
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kiukkuiseksi. Hän voi kärsiä erilaisista nukkumisvaikeuksista ja keskittyminen voi muuttua 

työlääksi. Hän voi kokea fyysisen ja psyykkisen koskemattomuutensa loukatuksi, ja hänellä 

on tarve ymmärtää tapahtuman syitä. Mikäli syytä ei yksiselitteisesti löydy ulkoisista 

tekijöistä, ihminen sortuu useimmiten itsesyytökseen. Ihmisellä on kyky jäädä vellomaan 

potentiaalisissa tapahtumissa, vaikkei niillä olisi todellisuuspohjaa. Tämä voi pitkittää 

fysiologista stressiä, ja ihminen voi altistua äärimmäisen suuren stressitilan ylläpitämiselle. 

(Hedrenius & Johansson, 2016, 99–100 & 102.) Myös aiemmin koetut traumaattiset 

tapahtumat vaikuttavat uuden vastaanottamiseen ja toipumiseen. Mikäli niin sanottu 

traumavarasto on täynnä, voi sieltä ammentaa keinoja selviytymiseen, mutta mikäli 

toipuminen edellisestä traumasta on vielä kesken, voi kärsimys moninkertaistua. Tällöin 

voidaan puhua ketjuuntuneesta traumasta. (Palosaari, 2008, 33.) 

 

Traumaattisen muiston ja tavallisen muiston eron voi selittää vertauksella: 

Tavallinen muisto on kirja, joka on luettu ja varastoitu omalle paikalleen aivojen 

kirjahyllyyn. Se on järjestetty sinne hakusanojen mukaan, niin kuin monet 

muutkin kirjat hyllyssä. Sen voi ottaa esiin tarvittaessa tai säilyttää tulevaisuutta 

varten aivan kuin kirjastossa.  

 

Traumaattinen muisto sen sijaan ei ole hyllyssä. Se on kirja, joka on koko ajan 

näkösällä sohvapöydällä. Se palautuu mieleen helposti ja on koko ajan 

ajankohtainen. Niin pian kuin jokin asia ympäristössä muistuttaa mielen pinnalla 

olevasta asiasta, kirjaan on pakko tarttua ja lukea jaksoja siitä, tahtoi sitä 

oikeastaan tai ei.  

(Hedrenius & Johansson, 2016, 103.) 

 

Traumaattiset elämänmuutokset eivät aiheuta ainoastaan tuhoa ja kärsimystä, vaan myös 

haastavat ihmisen kehittämään itseään ja elämänlaatuaan. Psykotraumatologia on nimennyt 

kasvun posttraumaattiseksi eli trauman jälkeiseksi kasvuksi. Ihminen voi oppia hallitsemaan 

stressireaktioitaan traumaattisen tapahtuman seurauksena. Toisistaan voidaan erottaa 

toipumisen, engl. recovery, ja psyykkisen kestävyyden eli resilienssin, engl. resilience, 

käsitteet. (Hedrenius & Johansson, 2016, 155 & 162; Hefferon & Boniwell, 2011, 121–124.)  
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3.4 Kroonistunut kipu 

 

Kipu on ihmiselle hyödyllinen prosessi, jonka tehtävänä on hälyttää vammasta tai sairaudesta. 

Se herättää ihmisen huomion kehossa välitöntä huolenpitoa tarvitsevaan kohteeseen.  

Hyödyllisyys karisee kipureaktiosta, kun akuutti kipu muuttuu krooniseksi. Sen sijaan, että 

siitä olisi hyötyä, se kääntyy itseään vastaan. Kroonisella kivulla on paljon haitallisia 

terveysvaikutuksia, kuten riski altistua masennukseen. (Smith et al., 2009, 495; Sturgeon & 

Zautra, 2010, 105.) 

 

Breivik et al. tutkivat vuonna 2006 Euroopan laajuisesti kroonisen kivun vaikutusta yksilön 

päivittäiseen elämään. Koko Euroopan osalta kyselyyn vastasi yhteensä 46 394 henkilöä. 

Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, onko henkilö saanut masennusdiagnoosin kivun 

takia. Koko Euroopan osalta vastaus oli myönteinen 21 prosentin osalta (vastaajia yhteensä 

4808), ja Suomen osalta luku oli 22 prosenttia (vastaajia yhteensä 290). Suomen osalta 

vastaajista 37 prosenttia (tässä kysymyksessä vastaajia 303) ilmoitti kärsivänsä 

intensiteetiltään merkittävistä, lähes tai täysin sietämättömistä kivuista. (Breivik et al., 2006, 

294–298 & 309.)  

 

Millaiseksi pitkäaikaiselle, kroonistuneelle kivulle altistunut yksilö kokee tilanteensa, on 

hyvin yksilöllistä. On todettu, että mitä positiivisempi elämänasenne yksilöllä on, sitä parempi 

kivunsietokyky hänellä on. Vastaavasti positiivinen asenne voi edesauttaa traumasta 

toipumista ja helpottaa kivun kanssa elämistä. Henkisestä valmiudesta ja resilienssistä 

riippumatta kroonistunut kipu aiheuttaa yksilölle voimakasta emotionaalista stressiä ja 

toimintakyvyn alenemista. Jotta tulos olisi validi, kipupotilaita tutkittaessa on ollut 

merkittävää tutkia myös, aiheuttaako kroonistunut kipu masennusta ja ahdistusta, vai onko 

asetelma kenties päinvastoin. Tulokset ovat kuitenkin osoittaneet, että kivunlievityksen 

onnistuminen on vaikuttanut masennuksen ja ahdistuksen lievittymiseen. (Korff & Gregory, 

1996, 101–108; Vassend, Quale & Schanke, 2011, 1194 & 1196–1197.) 

 

Oman kokemukseni mukaan kroonistuneen kivun hoidossa ja hoitoa suunniteltaessa Suomen 

hoitoprotokollan mukaan selvitetään, miten todellinen kipukokemus ja psykosomaattinen 

oireilu korreloivat. Pitkään kipuiltuaan voi tulla epäily siitä, että kuvitteleeko kivun 

todellisuutta voimakkaammaksi. Sen jälkeen voi hiipiä mieleen toive siitä, että kuvittelisi. 

Kun asianmukaisin tutkimuksin kipu todetaan koetunlaiseksi, helpottaa se sekä 
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hoitosuunnitelman tekoa, että yksilön psyykeen kohdistuvaa painetta. On helpompi 

orientoitua toipumiseen, kun fyysiset ja psyykkiset haasteet voidaan erottaa toisistaan. 

 

 

3.5 Trauma ja vertaistuki 

 

Kun joutuu trauman kohtaamaksi ja on kipu sitten fyysistä, psyykkistä tai molempia, odottaa 

sen loppuvan. Joka ikinen päivä ehtii toivoa monta kertaa, että tämä päivä on kivun kanssa 

viimeinen. Aikakäsite voi hämärtyä. Nyt jälkeenpäin, menneitä vuosia tarkastellessa, olen 

tyytyväinen autuaasta tietämättömyydestä todellisen toipumisajan kestosta. Tosin jos olisin 

ollut siitä tietoinen ja joutunut asian tuolloin hyväksymään, olisin ehkä ohjautunut vertaistuen 

pariin. Sittemmin olen itse tarjonnut vertaistukea, eikä senkään eheyttävää vaikutusta voi 

väheksyä. Opetustyön ja kohtaamisen osalta omat kokemukseni ovat tuoneet ennen kaikkea 

perspektiiviä erilaisiin kokemuksiin ja luottamusta selviytymiseen. 

 

Vaikka kokemuksissa olisi runsaasti yhdenmukaisuutta, opettajan oppilaalle tarjoamasta 

tuesta ei ole soveliasta puhua käsitteellä vertaistuki, sillä oppilas ei saa tulla tietoiseksi 

opettajan kokemuksista sellaisinaan. Ensinnäkin ammatillisesta aspektista tuen tarjoamisen ja 

lohduttamisen ei tule perustua oppilaan samaistumiseen opettajaansa, sillä muuten opettaja-

oppilas-suhde vääristyy ja luottamussuhde vaarantuu. Toiseksi oppilaalle ei saa tulla käsitystä, 

että hänen kokemuksensa ei ole riittävän merkityksellinen, voimakas ja arvokas jaettavaksi. 

Opettaja-oppilas-suhde tuen tarjoamisessa ei ole molemminsuuntainen samalla tavoin kuin 

vertaistuki. Tästä huolimatta tuettaessa trauman kokenutta oppilasta, vertaistuen tavoitteissa 

voi olla runsaasti annettavaa työhön. 

 

Yksilöt, joilla on todettu jostakin syystä, esimerkiksi trauman seurauksena, psyykkisiä 

haasteita, ovat vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle ja vahvistaa itsessään niin sanottua 

potilas-identiteettiä. Vertaistuen avulla on mahdollista kannustaa yksilöä positiiviseen 

muutokseen sekä yksilö- että sosiaalisella tasolla. Se perustuu molemminpuoliseen 

luottamukseen ja vastuunjakoon, sekä yhteiseen sopimukseen siitä, millaiset asiat ja aiheet 

ovat hyödyllisiä. (Mead et al., 2001, 134–135.) Opettaja-oppilas-suhteessa lähtökohdat ovat 

pätevät yhtälailla, kunhan vastuunjaossa tehdään selväksi opettajan rooli vastuunkantajana. 

Missään vaiheessa ei ole soveliasta, että oppilas kokee joutuvansa kantamaan omaansa 

suurempaa henkistä taakkaa. 
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Vertaistuki mahdollistaa syvän, holistiseen ymmärrykseen perustuvan yhteyden kahden 

ihmisen välillä, jotka jakavat samankaltaisen kokemuksen. Tällainen luottamus mahdollistaa 

kokemusten ja ajatusten jakamisen ilman perinteistä ammattilainen-potilas-asetelmaa. (Mead 

et al., 2001, 135.) Uskon, että traumatisoituneen lapsen tai nuoren ja auttavan aikuisen välille 

on mahdollista muodostua samankaltainen luottamussuhde. Erityisen hyvät edellytykset sille 

on silloin, kun apua vastaanottavalla on usko siihen, että auttajalla on todellinen, 

omakohtainen käsitys vastaavanlaisesta kokemuksesta.  

 

Bellon et. al tutkivat vertaistuen merkitystä tilanteessa, kun perheessä on henkilö, jolla on 

syntymänjälkeinen aivovamma. Tutkimuksessa otettiin huomioon sekä itse vammautunut 

henkilö että tämän läheiset. Tutkimuksesta nousi esiin kolme teemaa, jotka tukevat 

vertaistuen merkityksellisyyttä: 1) vertaistuki tuo saman kokeneet yhteen ja antaa 

mahdollisuuksia uusien yhteyksien luomiseen, 2) se mahdollistaa tiedon karttumisen elämästä 

aivovamman kanssa, sekä 3) antaa mahdollisuuden tarjota vertaistuesta saamaansa 

voimavaraa eteenpäin, seuraavalle tukea tarvitsevalle. Tutkimustuloksissa heijastui kaikkien 

teemojen osalta inhimillinen tarve emotionaaliseen yhteyteen henkilön kanssa, jolla on 

samankaltaisia kokemuksia kuin itsellä. On tärkeää saada jakaa kokemuksia ja tietoutta, sekä 

luoda uusia sosiaalisia kontakteja. (Bellon et al., 2017, 207–213.) 

 

Schwartz ja Sendor tutkivat jo ennen vuosituhannen vaihdetta vertaistuen vaikutusta 

vertaistuen tarjoajaan. Vertaistuella todettiin olevan merkittävän positiivisia vaikutuksia 

henkilöön, joka tarjoaa vertaistukea toiselle. Vertaistuen tarjoaminen mahdollistaa fokuksen 

siirtämisen pois itsestä ja sen siirtämisen toisiin. Siitä seuraa, että on mahdollista keskittyä 

ensisijaisesti siihen, että auttaa toista sen sijaan, että keskittyisi negatiiviseen kerronnan 

sisältöön. Jotkut olivat kokeneet myös parempaa tietoisuutta olemassaolosta ja korkeammasta 

voimasta. Ulkoiseen fokukseen liittyvien muuttujien lisäksi havaittiin positiivista muutosta 

itseluottamuksessa ja itsensä hyväksymisessä. Tällöin yksilön on helpompi ottaa vastaan ja 

käsitellä elämänmuutoksia, sekä löytää elämässään merkityksellisyyttä vamman tai sairauden 

rajoituksista huolimatta. (Schwartz & Sendor, 1999, 1568.)  

 

Schwartz et al. ovat edelleen tutkineet vertaistuen merkitystä altruismin näkökulmasta ja sen 

positiivista vaikutusta yksilön mielenterveyteen. Tutkimukset ovat kohdistuneet sekä aikuisiin 

että teini-ikäisiin. Altruismin ja psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueiden on todettu olevan 
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yhteydessä toisiinsa molemmissa ikäryhmissä. Teini-ikäisten tutkimustuloksissa oli 

eroavaisuutta tyttöjen ja poikien välillä. Poikien osalta hyvinvointia edistäviksi, altruismia 

sivuaviksi tekijöiksi nousivat teot perheen hyväksi, kun taas tyttöjen osalta auttamisenhalu ja 

yleisesti muiden auttaminen. Yhteys altruismin ja psyykkisen hyvinvoinnin välillä on 

selkeämpi aikuisten kohdalla, jota voi selittää se, että nuori on psyykkisessä ja kognitiivisessa 

kehityksessään vielä keskeneräinen, eikä pysty toimimaan vertaistukena samassa määrin kuin 

aikuinen. On kuitenkin todettu, että teini-ikäinen nuori hyötyy merkittävästi vertaistuen 

vastaanottamisesta. (Schwartz et al., 2009, 440 & 445–446.) 

 

 

3.6 Lapsi ja nuori trauman uhrina – traumatisoitunut oppilas koulussa 

 

Kriisit ja traumat ovat erilaisia ominaisuuksiltaan ja aiheuttamiltaan kokemuksilta. On 

merkityksellistä, onko tapahtuma koettu itse, vai onko lapsi tai nuori ollut todistamassa 

järkyttävää tapahtumaa. Traumaattisista tapahtumista vahingollisimmiksi on todettu sellaiset 

tapahtumat, jotka aiheutuvat toisen henkilön pahantahtoisuudesta (Poijula, 2008, 43). 

Traumaattinen kriisi aiheuttaa henkisen haavoittumisen, jolloin tunne arjen kontrollista katoaa 

ja aikaisemmat elämänarvot joutuvat koetukselle. Tästä voi aiheutua erilaisia pelkoja ja 

pelkoreaktioita, turvattomuutta, häpeää ja syyllisyydentunnetta. (Heiskanen et al., 2014, 21.) 

Lapsuusajan traumat vaikuttavat lapsen kehitykseen usealla eri osa-alueella. Ne vaikuttavat 

lapsen henkiseen, emotionaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sekä monella tavoin 

käyttäytymiseen. Vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja usein elämänmittaisia. Suunnitellut, 

toipumista tukevat interventiot traumatisoituneen lapsen arkeen mahdollistavat lapsen 

psyyken eheytymistä. (Gallagher, 2014, 55–56; Hawkins et al., 2005, 25 & 30; Moore & 

Ramirez, 2015, 300 & 305.) 

 

Lapsen traumatisoituminen voi johtua akuutista voimakkaalle stressille altistumisesta tai 

pitkäkestoisesta, kroonisesta stressistä. Trauman ei tarvitse syntyä jonkin konkreettisen 

tapahtuman, kuten onnettomuuden myötä, vaan kyseessä voi olla esimerkiksi lapsen 

laiminlyönti huoltajien toimesta, huoltajien psyykkiset ongelmat, erilaiset luonnonkatastrofit 

ja niiden pitkäkestoiset seuraukset, menetykset perhepiirissä tai jatkuvat elämänmuutokset, 

kuten muutot ja koulunvaihdokset. (Blaustein, 2013, 5–6.) Kriisistä ja traumasta toipuminen 

on lapsen ja nuoren kohdalla hyvin yksilöllistä, eikä sille voida määrittää yhtenäistä kaavaa. 

Kriisiä seuranneet voimakkaat reaktiot voivat kestää tunneista päiviin, ja yli kuukauden 
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kestettyään voidaan puhua traumaperäisestä stressistä ja pahimmillaan traumaperäisestä 

stressihäiriöstä. Traumaattisten tapahtumien kasaantuminen ennustaa traumaperäisen 

stressihäiriön syntyä. (Haasjoki & Ollikainen, 2010, 25; Poijula, 2008, 43 & 46.)  

 

Jo varhaislapsuudessa tapahtuneet traumat jättävät syvät jäljet lapseen. Vaikkei tuolta ajalta 

olisi minkäänlaisia sanoin kuvattavia muistoja, varhaislapsuudesta saakka peräisin olevat 

traumat saattavat myöhemmin laukaista lapsessa tai nuoressa arvaamatonta, impulsiivista 

käytöstä. Se aiheuttaa edelleen hämmennystä heissä itsessään, sillä he eivät ymmärrä, mistä 

tunnetila on peräisin, tai kuinka sitä voisi helpottaa. Traumatisoituneilla lapsilla on suuria 

puutteita fysiologisten ja emotionaalisten tarpeiden säätelyssä, mistä seuraa usein 

hallitsematonta reaktiivisuutta ja impulsiivisuutta, tai vastaavasti lamaantuneisuutta. 

Traumatisoituneilla lapsilla luokkatilanteessa voi olla suuria vaikeuksia keskittyä olennaiseen, 

sillä he ovat todellisuudesta riippumatta äärimmäisen tietoisia vaaran mahdollisuuksista ja 

näin ollen jatkuvassa ”pakene tai taistele” -hälytystilassa. (Blaustein, 2013, 8; Gallagher, 

2014, 34–35 & 56.) 

 

Kriisiä ja traumaa voidaan tarkastella vaiheittain, jolloin vaiheet eivät ole toisistaan erillisiä 

vaan osittain ja yksilöllisesti tilanteesta riippuen päällekkäisiä. Kriisin alkuvaihe, 

akuuttivaihe, koostuu sokki- ja reaktiovaiheesta. Sokkivaiheessa mieli yrittää kaikin keinoin 

puolustautua uhkaavaa todellisuutta vastaan. Lapsi voi reagoida voimakkaasti, lamautua 

toimintakyvyltään tai sulkea tapahtuneen mielestään niin, että näennäisesti pystyy jatkamaan 

arkea ja toimiaan normaalisti. Sokki voi kestää joistakin tunneista vuorokauteen. Reaktiovaihe 

kestää useita viikkoja, jonka aikana tapahtunut palaa mieleen eri tavoin unen ja valveen 

aikana. Psyyken defenssit käynnistyvät, esimerkiksi dissosiaatio, tapahtuneen kieltäminen, 

aiheen käsittelyn välttely, muistamattomuus ja ylivireys. Koettu epäoikeudenmukaisuus palaa 

toistuvasti mieleen flashbackeinä, sokkiaikana padotut tunteet purkautuvat psyykkisinä ja 

fyysisinä reaktioina, ja yksilö alkaa käydä läpi suruprosessia. Reaktiovaiheesta kohti 

tulevaisuutta ohjaa läpityöskentelyn tai työstymisvaihe, jonka seurauksena lapsella on 

mahdollisuus vähitellen sopeutua tilanteeseen. Suru- ja luopumisen prosessit kuuluvat 

edelleen tähän vaiheeseen. Läpityöskentelyn vaihe voi kestää viikoista kuukausiin tai vuoteen. 

Traumaattisen kriisin viimeisestä vaiheesta, integraatiosta, seuraa parhaimmillaan myönteistä 

kasvua ja sitä seuraavaa lapsen toimintakyvyn ja voimavarojen kasvamista paremmiksi kuin 

ennen traumaa. Lapsi oppii hyväksymään tapahtuneen osaksi menneisyyttään, muttei anna sen 
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enää horjuttaa nykyisyyttä. Mikäli integraatio epäonnistuu, on lapsella suuri riski altistua 

psyykkisille häiriöille. (Palosaari, 2008, 54–67; Poijula, 2008, 32–35.)  

 

Kun lapsi tai nuori on valmis palaamaan kouluun, aikuisen tuki on merkittävä. Kohtaamisissa 

traumatisoituneen lapsen kanssa kasvattajan tehtävä on luoda turvallinen ja luottamuksellinen 

ilmapiiri, sekä ylläpitää myönteistä tunneyhteyttä (Välivaara, 2010, 9). Lapsen on tärkeä 

tietää, että koetut tunteet ovat normaaleja, ja että halutessaan hän voi tulla puhumaan 

kokemuksistaan turvalliselle aikuiselle. Kriisitilanteessa lapsen käsitys turvallisuudesta ja 

maailmankuvasta voi huojua kovasti, jolloin arkirutiineihin nojaaminen voi tuoda helpotusta 

tilanteeseen. Kouluympäristö ja ystävät voivat auttaa pääsemään hetkeksi irti vaikeista 

ajatuksista, mutta oppilaalta ei voi odottaa koulutyössä täyttä suorituskykyä, vaan 

toimintakyvyssä on oletettavissa huomattavaakin laskua. (Haasjoki & Ollikainen, 2010, 25–

26.)  
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4  Resilienssi 

 

 

4.1 Mitä resilienssi on 

 

On normaalia, että elämässä tulee vastaan suuriakin vastoinkäymisiä. Silloin, kun 

vastoinkäyminen on suurempi kuin mitä henkilö pystyy käsittelemään, jokin tai useampi 

elämän osa-alue ja yleinen hyvinvointi voivat horjua. Joutuessaan traumaattisen tapahtuman 

riepoteltavaksi, jokainen reagoi tilanteeseen omalla tavallaan, omin resurssein. Ei ole yhtä 

oikeaa keinoa ottaa iskuja vastaan tai toipua vammoista. Samankaltainen trauma voi viedä 

toiselta vuosia, mistä joku toinen toipuu hetkessä. 

 

Resilienssin mittaaminen ei ole yksiselitteistä, sillä resilienssin merkitys tulee ilmi vasta 

kohdattaessa vastoinkäymisiä, jotka horjuttavat yksilön hyvinvointia. Kriisiä tai traumaa 

seuranneen psykologisen ja kognitiivisen kamppailun jälkituotteena voi syntyä 

posttraumaattista kasvua, joka ohjaa yksilöä eheytymään ja vähentää trauman haitallisuutta. 

(Joutsenniemi & Lipponen, 2015, 2515–2516.) Stressireaktion kroonistuttua, jopa 

vuosikausiksi, henkilö voi joutua kokemaan suuria muutoksia niin olemuksessaan kuin 

mielialassaan, ja hän voi sairastua masennukseen tai jopa traumaperäiseen stressihäiriöön. 

(Southwick & Charney, 2012, 1.) 

 

Suurenkin trauman jälkeen on mahdollista löytää elämälleen uutta merkitystä ja 

tarkoituksellisuutta. Joillekin on mahdollista toipua kokonaan, jotkut oppivat elämään 

tapahtuneen kanssa, ja joillakin on kyky jopa vahvistua ja viisastua tapahtuneen johdosta. 

Tällaisilla selviytymistarinoilla voi olla positiivisia seurauksia kuten ihmis- ja perhesuhteiden 

tiivistymistä ja uuden arvostuksen tai jopa tarkoituksen löytymistä elämään. Tällaisia 

henkilöitä voidaan kutsua resilienteiksi, engl. resilient. Resilienssi on taipumista ilman 

murtumista ja kykyä palautua traumaa edeltävään muotoon tai tilaan. Resilienssi on 

muokkautuvuuden kapasiteettia ja valmiutta käsitellä vastoinkäymisiä rakentavalla tavalla. 

(Southwick & Charney, 2012, 1 & 6; Southwick et al., 2014, 3; Yahuda & Flory, 2007, 438; 

Zautra, Hall, & Murray, 2010, 4.) Resilientillä yksilöllä on mahdollisuus trauman jälkeiseen 

positiiviseen kasvuun. Vaikka monet ihmiset pystyvät vastaamaan traumaan resilienssillä, 
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reaktiot eivät ole koskaan ennustettavia ja ne ovat aina yksilöllisiä (Buse, Bernacchio & 

Burker, 2013, 15 & 21; Dunn & Uswatte & Elliott, 2009). 

 

Resilienssiä lähellä olevia termejä suomen kielestä löytyy muun muassa psyykkinen 

sietokyky, toleranssi ja kimmoisuus, sekä toipumis- ja tokenemiskyky. Resilienssi 

muokkautuu koko ihmisen eliniän ajan yksilöstä itsestään, tämän lähipiiristä ja ympäristöstä 

kumpuavien suojaavien ja haitallisten tekijöiden vaikutuksesta. (Joutsenniemi & Lipponen, 

2015, 2516 & 2519). Sosiaalisen tuen on todettu olevan merkityksellinen tekijä resilienssin 

vahvistumiseen, mutta yhtä lailla se on rakentumista biologisista, psykososiaalisista, 

strukturaalisista, kulttuurisista, geneettisistä ja henkisistä tekijöistä ja resursseista (Hedrenius 

& Johansson, 2016, 157; Panter-Brick & Leckman, 2013, 333; Zautra, Hall, & Murray, 2010, 

4).  

 

Resilienssi on kuin kuminauha, joka jännittyy katkeamisen rajalle ja vetäytyy 

sitten takaisin kokoon katkeamatta. Riippuu monesta asiasta, kestääkö 

kuminauha siihen kohdistuvan rasituksen, esimerkiksi siitä, onko sitä säilytetty 

kuivassa vai kosteassa ja millaisesta kumista se on tehty. Vaikutusta on silläkin, 

millä tavalla sitä venytetään. Jos nauhaa venytetään liian kovaa liian usein, sen 

joustavuus heikkenee ja se katkeaa.  

(Hedrenius & Johansson, 2016, 156.) 

 

Ennen kuin resilienssin käsite on otettu käyttöön ihmistieteissä, sitä on käytetty fysiikassa 

kuvaamaan aineen iskunkestävyyttä ja materiaalin kimmoisuutta. Käsitettä on käytetty myös 

yhteiskuntatieteessä kuvaamaan yksilön sosiaalista kehittymistä ja kykyä menestyä. 

(Cyrulnik, 2012, 9; Southwick & Charney, 2012, 6.) Molemmissa korostuu sekä materian että 

ihmisen psyyken kyky sietää painetta ja kyky palautua ennalleen tai toimintakykyiseksi. 

Ihmisen kohdalla resilienssin voi käsitteellistää kyvyksi jatkaa eteenpäin ilman taakse 

katsomista, mikä edellyttää jatkuvaa, tietoista, päätöksen uusimista (Southwick et al., 2014, 

3). Resilienssiä on mahdollista kehittää, mutta se vaatii tietoista ja jatkuvaa ponnistelua sekä 

itsensä rehellistä tutkiskelua. 

 

Konner esittää spekulatiivisen mallin resilienssistä ihmistyyppien mukaan sen perusteella, 

kuinka jännityksenhakuisia he ovat. Tyypit on jaettu kolmeen ryhmään sillä tavoin, että 

ensimmäisessä ryhmässä on erityisen jännityksenhakuisia ihmisiä, jotka nauttivat sellaisista 
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tilanteista, mitkä aiheuttaisivat monille liikaa stressiä. He nauttivat vaarasta erityisesti silloin, 

kun tilanteeseen on hakeuduttu omaehtoisesti. Tällä ryhmällä on verrattaessa muihin ryhmiin 

korkea resilienssi. Toiseen ryhmään kuuluu suurin osa ihmisistä. Tämän ryhmän ihmiset ovat 

kohtuullisen resilienttejä ja pystyvät kohtaamaan suurtakin stressiä aiheuttavia tilanteita, 

mutta kärsivät akuutin stressin oireista, sekä ovat riskiryhmässä sairastua psyykkisiin 

sairauksiin. He saattavat nauttia kohtuullisesta jännityksestä, mutta eivät erityisesti tai 

jatkuvasti hakeudu jännittäviin tilanteisiin. Kolmas, ensimmäisen ryhmän tapaan pieni ryhmä 

koostuu ihmisistä, joilla resilienssi on hyvin matala. He ahdistuvat jännittävistä tilanteista 

helposti ja ovat suuressa riskissä sairastua psyykkisiin sairauksiin, masennukseen, 

ahdistuneisuuteen tai traumaperäiseen stressihäiriöön, jo akuutin stressin aikana tai heti sen 

jälkeen. He voivat kärsiä stressioireista vuosikausia. (Konner, 2007, 320–322.)  

 

 

4.2 Resilienssi ja voimavarat 

 

Kun ihminen kohtaa vastoinkäymisiä elämänsä aikana, kyky palautua niistä voi vaihdella sekä 

aikakausittain että elämänalueittain. Resilienssi ei muodostu pelkästään yksilön 

henkilökohtaisesta kyvystä kohdata vastoinkäymisiä, vaan suhteessa ympäristöön: esimerkiksi 

perhe, ystävät, yhteisö ja elämäntilanne. Merkityksellistä vastoinkäymisen jälkeen ei 

välttämättä ole se, mikä saa ihmisen toimintakyvyn romahtamaan ja tämän oireilemaan 

kroonisesti. Sen sijaan ratkaisevaa voikin olla pohtia, mitä ja minkälaisia asioita ne ihmiset 

tekevät oikein, jotka kykenevät selviämään tilanteesta menestyksekkäästi. (Southwick & 

Charney, 2012, 7; Southwick et al., 2014, 2–3.) Mikäli resilienssiprosessi ei ole riittävän 

voimakas, eikä näin ollen suojaa yksilöä traumalta, on hänellä silti mahdollisuus 

posttraumaattiseen kasvuun ja elämän merkityksellisyyden uudelleen löytämiseen 

(Joutsenniemi & Lipponen, 2015, 2518–2519). 

 

Ihminen on organismi, joka altistuu jatkuvasti ympäristönsä vaikutuksille. Biologiset ja 

geneettiset tekijät voivat vaikuttaa resilienssiin, mutta myöskään ympäristön vaikutusta ei 

voida jättää huomiotta; ympäristö voi vaikuttaa biologisiin tekijöihin. Kun pyritään 

määrittelemään eri tekijöiden vaikutusta resilienssiin, on tiedostettava, missä määrin 

resilienssi sinänsä vaikuttaa vastoinkäymisten kohtaamiseen ja missä määrin kyky kohdata 

vastoinkäymisiä kumpuaa ympäristön tekijöistä tai tukeutuu niihin. Ihmistä ympäröivillä 

sosiaalisilla suhteilla ja kokemuksilla sosiaalisesta turvaverkosta voi olla merkittävä vaikutus 
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resilienssiin. Positiiviset kokemukset ihmissuhteista voivat kannustaa ajatukseen siitä, että 

tulevaisuus on tärkeämpää kuin menneisyys. Tämä voi lisätä toivon tunnetta ja näin uskoa 

tulevaisuuteen, millä taas on vaikutusta resilienssin vahvistumiseen. (Smith & Hayslip Jr., 

2012, 3; Southwick et al., 2014, 5–6.) 

 

Jotta elämän kokee mielekkääksi ja merkitykselliseksi, on siinä oltava tavoitteita ja haaveita. 

Resilienssillä on yhteys kokemukseen mielekkäästä elämästä. Ei riitä, että pärjää tai pärjää 

oletettua paremmin, vaan että tapahtumat ovat luonteestaan riippumatta jollakin tavoin 

selitettävissä. (Southwick et al., 2014, 10.) Positiivisen psykologian näkökulmasta asioiden 

selitettävyys ja merkityksellisyyden kokemus ovat edellytyksiä hyvinvoinnille ja toipumiselle 

traumasta ja muista vastoinkäymisistä (Baumeister & Vohs, 2002, 608–618). Mikäli ihminen 

joutuu menetysten kierteeseen, eivät uudet positiiviset voimavarat välttämättä korreloi 

paikkaavasti menetettyjen kanssa. Oletuksena on, että paljon voimavaroja omaavalla 

henkilöllä on hyvä resilienssi. Voi kuitenkin käydä niin, että sellainen henkilö, jolla on paljon 

voimavaroja ja joka kokee, että hänellä on paljon menetettävää, on hyvin altis stressille ja 

masennukselle. Tästä huolimatta tällaisella henkilöllä on paremmat lähtökohdat uusien, 

riittävien voimavarojen hankkimiseen kuin sellaisella, jolla on alun alkaen niukasti 

voimavaroja. (Hedrenius & Johansson, 2016, 161.) 

 

Dückers ja Brewin ovat tutkineet kansainvälisesti kattavien resurssien ja PTSD:n sekä muiden 

psyykkisten sairauksien, esimerkiksi mieliala- ja ahdistushäiriöiden, yhteyttä. He toteavat 

sellaisissa valtioissa, joissa on korkeat sosiaaliset ja taloudelliset resurssit sekä korkea 

eliniänodote, esiintyvän haavoittuvuutta ja olevan alttiutta psyyken häiriöille. Vaikka 

tutkimustyö on ollut kattavaa, vaatii se silti jatkotutkimusta; tuloksia voi vääristää esimerkiksi 

se, että sellaisessa valtiossa, jossa on paremmat resurssit, saattaa olla todennäköisempää myös 

ilmaista avuntarpeensa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että apua on ylipäätään saatavilla. 

(Dückers & Brewin, 2016, 572–576.) 

 

 

4.3 Resilienssin mittaaminen 

 

Koska resilienssiä voi esiintyä eri tavoin elämän eri osa-alueilla, sitä voidaan määritellä ja 

mitata esimerkiksi seuraavien käsitteiden avulla: 1) kyky säilyttää vakaus, 2) sopeutuminen, 

3) toipuminen ja 4) kehittyminen (Hedrenius & Johansson, 2016, 156). Resilienssin määrän ja 
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laadun määrittelemisessä ja tutkimisessa on kuitenkin ollut paljon haasteita. Panter-Brick ja 

Leckman sekä Southwick et al. määrittelevät resilienssitutkimuksen kompastuskiviksi 

seuraavat kolme tekijää: 1) Käsitteiden epäselvyys tai epäjohdonmukaisuus, mikä korostuu 

erityisesti tutkimusympäristössä, joka poikkeaa tutkijan omasta, esimerkiksi kulttuurinsa 

osalta. 2) Tutkimuskohteen tai tutkimusaineiston liian laaja määrittely, esimerkiksi 

vastakkainasetteluna lapset ja aikuiset, sotaveteraanit ja siviilit, tai yhteiskunnan jaottelu 

läntiseen ja ei-läntiseen. 3) Menetelmällinen epäuskottavuus erityisesti niissä tilanteissa, kun 

tutkimusympäristö poikkeaa kulttuurisilta tavoitteiltaan ja resursseiltaan tutkijan omista. 

(Southwick et al., 2014, 4; Panter-Brick & Leckman, 2013, 335.) 

 

Norris, Tracy & Galea kokosivat yhteen tietokannat Meksikon tulvauhreista vuodelta 1999, n 

= 561, ja New Yorkin terrori-iskujen uhreista 2001, n = 1267, ja tekivät pitkittäistutkimuksen 

aineistojen avulla resilienssiin vaikuttavia tekijöitä vakavan katastrofin jälkeen. Lähtökohtana 

oli oletus siitä, että resilienssi on yksi merkittävistä kehityskulun suunnista vakavan stressin 

tai trauman seurauksena. Tutkimus osoitti oletuksen todeksi, ja muita esille tulleita suuntia tai 

seurauksia olivat muun muassa vastustuskyky, toipumiskyky, viiveellä esiintyvät 

toimintakyvyn alentumat sekä krooninen toimintakyvyn alentuminen. Vaikka kyseessä oli 

mittava katastrofi, ilmeni tutkimustuloksissa mielenkiintoinen seikka: Meksikon uhreista 

kolmasosa ja New Yorkin uhreista puolet osoitti hyvää vastustuskykyä, ja heidän todettiin 

kärsivän vain kohtuullisesta stressistä, PTSD-luokituksella enintään 3 oireesta. Vastustuskyky 

ja resilienssi ovat käsitteellisesti lähellä toisiaan, joten tutkimuksen pohjalta määriteltiin 

vastustuskyvyn luonnehtivan enemmän vakautta ja resilienssin sopeutuvuutta. Lisäksi 

erillisenä tekijänä toipumiskyky eroaa resilienssistä siinä, että toipuminen voi viedä ajallisesti 

enemmän resursseja kuin resilienssi. Resilienssin määrittäminen ja spesifi ennakoitavuus 

osoittautuivat näin ollen erittäin haastavaksi, sillä aineiston molemmissa tutkimuskohteissa 

esiintyi epäjohdonmukaisuutta koetun stressin ja palautumisen välillä. (Norris, Tracy, & 

Galea, 2009, 2190–2198.) 

 

Resilienssin tutkimiseen on kehitetty myös erilaisia testejä, joista runsaasti käytetty The 

Resilience Scale julkaistiin vuonna 1987, ja otettiin käyttöön 1993 Gail M. Wagnildin ja 

Heather M. Youngin toimesta. Se oli alun perin kehitetty kvalitatiivisen tutkimuksen 

yhteyteen, jossa tutkittiin merkittävästä elämänmuutoksesta selvinneitä iäkkäämpiä naisia, ja 

joka otti kattavasti huomioon siihen mennessä saatavilla olevan tutkimuskirjallisuuden 

resilienssistä. Kyseisessä testissä määritellään seuraavat osa-alueet: periksiantamattomuus, 
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mielenrauha, elämän merkityksellisyyden kokeminen, itseluottamus ja eksistentiaalinen 

yksinäisyyden kokemus. Sittemmin testin on todettu toimivan välineenä resilienssin 

ennustettavuudessa, ja todellinen hyöty tulee esille pitkittäistutkimuksissa, joiden aikana 

voidaan seurata resilienssin todellista kehittymistä. (Wagnild, 2009, 105–106 & 112.)  

 

Spesifimpään tutkimusjoukkoon, alun perin sotilaiden ja sotaveteraanien tutkimiseen on 

kehitetty 2011 Response to Stressful Experiences Scale eli RSES. Testillä on tarkoitus mitata 

yksilöllisiä eroja kognitiivisissa, emotionaalisissa ja käyttäytymiseen liittyvissä vasteissa 

kohdattaessa stressaavia elämäntilanteita. Testin osa-alueet on konstruoitu myös eräänlaisen 

resilienssin määrittelyn mukaan: päätöksentekokyky ja palautuminen, aktiivinen pärjääminen, 

kognitiivinen joustavuus, hengellisyys ja minäpystyvyys. Testillä ja sen uusinnalla on saatu 

luotettavia tuloksia ja ne tukevat myös tuloksia PTSD:n, masennuksen ja 

sopeutumattomuuden tutkimuksissa. Testi korreloi käänteisesti edellä mainittujen tutkimusten 

kanssa. (Johnson et al., 2011, 161–162 & 167.)  

 

Vuonna 2006 Friborg et al. tutkivat RSA:n (The Resilience Scale for Adults) avulla 

resilienssin ja kipu- ja stressikokemuksen yhteyttä. 47 naista ja 37 miestä (yhteensä n = 84) 

osallistuivat tutkimukseen Tromsøn yliopistossa. Henkilöt, jotka kärsivät vakavista 

somaattisista sairauksista ja käyttivät näihin lääkitystä, sekä naiset, joilla oli kuukautiset, eivät 

saaneet osallistua tutkimukseen. Nämä tekijät olisivat voineet vaikuttaa kipukokemukseen. 

Tutkimushenkilöt altistettiin toistuvasti iskeemiselle kivulle rajoittamalla verenkiertoa 

käsivarressa. Henkilöille suoritettiin RSA-testi, joka antaa käsityksen henkilön resilienssistä. 

Tämän jälkeen kipukokeen ja RSA:n tuloksia verrattiin toisiinsa. Tutkimuksessa todettiin, että 

korkealla resilienssillä ja korkealla kivunsietokyvyllä on selkeä yhteys. Näin ollen korkean 

resilienssin omaavat henkilöt voivat hyötyä merkittävästi kohdattaessa epämieluisia 

tapahtumia ja koettaessa stressitekijöitä. (Friborg et al., 2006, 213–219.)  

 

Resilienssiä mittaavista testeistä on tehty eri tekijöitä tarkastelevia tutkimuksia. 2011 Windle, 

Bennett ja Noyes tutkivat 19 eri resilienssiä mittaavaa testiä, joista neljä olivat aikaisemman 

testin muunnelmia. He pisteyttivät testit sen mukaan, kuinka kattavat psykometriset 

ominaisuudet niissä on huomioitu. Tämän perusteella testissä pärjäsivät parhaiten the Connor-

Davidson Resilience Scale CD-RISC, the Resilience Scale for Adults sekä the Brief 

Resilience Scale. Jokaisesta testistä löydettiin kuitenkin puutteita ja todettiin niissä olevan 

kehitys- ja tutkimustarvetta. Erityistä kritiikkiä testit saivat sen osalta, etteivät ne ota 
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huomioon resilienssiä kuin yksilön tasolla. Viisi muuta testiä, jotka pärjäsivät heikommin 

psykometristen ominaisuuksien vertailussa, ottivat huomioon resilienssin monitasoisempana 

ilmiönä. (Windle, Bennett & Noyes, 2011, 1–2 & 14–17.)  
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5  Aineiston kohtaaminen ja analysointi 

 

 

5.1 Tutkimusaineisto, analyysin lähtökohdat ja analyysimenetelmä 

 

Tutkimusaineisto koostuu useista päiväkirjakokoelmistani tarkasteltavan ajanjakson, 

joidenkin vuosien, ajalta ennen vuotta 2018. Kaikki merkinnät ovat henkilökohtaisia 

kokemuksiani 1) arjesta trauman kanssa, 2) onnistumisista ja epäonnistumisista opettajan 

työssä trauman jälkeen, 3) kohtaamisista traumataustaisten oppilaiden kanssa, sekä 4) 

henkilökohtaisen resilienssin muokkautuvuudesta trauman jälkeen. Päiväkirjamerkintöjä on 

sekä sähköisenä että käsin kirjoitettuna. Kaikki tutkimukseen käytetty aineisto on litteroitu 

sittemmin sähköiseksi. Lopullinen tutkimusaineisto koostuu noin 130 liuskasta tekstiä. 

Lisäksi tallessa on joitakin tallennettuja äänityksiä, mutta ne ovat sisällöltään 

muistikirjatyyppisiä itse päiväkirjamerkintöjä varten ja eivät näin ollen tuo sisällöllisesti 

aineistoon mitään uutta. Tällä perusteella äänitykset eivät kuulu varsinaiseen 

tutkimusaineistoon. Toki eräs mielenkiintoinen lähestymistapa olisi ollut tulkita äänitetyn 

puheen nyansseja ja verrata niitä sisältöön tai semantiikkaan, mutta tämä jääköön tällä erää 

tutkimukseni ulkopuolelle. 

 

Vuosien aikana kohtaamani oppilaat ovat olleet yleisopetuksessa opiskelevia oppilaita, 

täysaikaisessa erityisopetuksessa opiskelevia oppilaita, osa-aikaisessa erityisopetuksessa 

opiskelevia oppilaita, pienryhmässä pääaikaisesti opiskelevia oppilaita, sekä oppilaita, joiden 

opetus on järjestetty väliaikaisesti poikkeuksellisin järjestelyin. Oppilaat ovat iältään 7–14 -

vuotiaita tyttöjä ja poikia, ja tutkimusaineistossa heitä kaikkia yhdistää traumatausta. Oppilaat 

ovat erilaisista sosiaalisista lähtökohdista, erilaisista perheistä ja kodeista. Joidenkin 

oppilaiden sijoituspaikka on muu kuin biologisen perheen koti. Joillakin on pakolaistausta. 

Osalla trauma on tuore, osalla jo varhaislapsuuteen ajoittuva. Valitettavan monella 

traumatisoivia tapahtumia on useampia, jaksot ovat pitkiä ja päällekkäisiä, ja traumatausta on 

hyvin kasaantunut. Koetut traumat voivat pitää sisällään joko itse koettuna tai todistettuna 

esimerkiksi sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa toisen henkilön toteuttamana, menetyksen 

kokemusta, elämäntilanteiden ja perhesuhteiden yllättäviä muutoksia, äkillistä tai toistuvaa 

hylkäämisen ja epävarmuuden kokemusta, seksuaalista väkivaltaa tai sen uhkaa, päihteiden ja 
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huumausaineiden väärinkäyttöä ja rikollisuutta, tai muuta lapsen iälle ja käsityskyvylle 

sopimatonta toimintaa tai tapahtumia.  

 

Tutkimusaineisto on hyvin henkilökohtainen ja arka, ja kertoessani tarinaani on ensiarvoisen 

tärkeää, että ainoastaan minä olen siitä tunnistettavissa. Jotta paikat, tapahtumat ja henkilöt 

pysyvät tunnistamattomina, paikkakunnat ja ajankohdat jäävät mainitsematta. Mahdollisesti 

tunnistettavat piirteet on poistettu otteista korvaamalla ne hakasulkein []. Lukemisen 

selkeyttämiseksi ja sujuvoittamiseksi hakasulkeiden sisällä on määritelty poistetun osion 

tyyppi. 

 

Analyysimenetelmänä tutkimuksessani olen käyttänyt sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi 

sopii kvalitatiivisen aineiston käsittelyyn, sillä se tarjoaa selkeän työvälineen yhdistää uutta 

tutkimusaineistoa jo olemassa olevaan tutkimustietoon. Menetelmän avulla on mahdollista 

löytää muutoin keskenään hyvin erilaisiin, ennalta tarkasti rajaamattomiin aiheisiin yhdistäviä 

tekijöitä. Se myös soveltuu monenlaisen aineiston käsittelyyn kirjoitetusta kuviin ja 

äänitallenteisiin, vaikkakin tässä tapauksessa aineisto rajoittuu kirjoitettuun materiaaliin. 

 

Sisällönanalyysi perustuu oletukselle, että käytettävät käsitteet, joiden avulla löydetyt teemat 

koodataan tai nimetään, ovat entuudestaan ymmärrettäviä. Jotta tutkimus on validi, täytyy 

käsitteiden olla riittävän selkeitä tutkimuksen uudelleensuorittamiselle toisen tutkijan 

toimesta. Sisällönanalyysin avulla nimettyjä teemoja voidaan käsitellä tutkimuskysymysten ja 

relevanttien teorioiden valossa. Koodattua kvalitatiivista aineistoa on mahdollista käsitellä 

tavoin, jotka muistuttavat tilastollisia menetelmiä; koodatuista käsitteistä voidaan muodostaa 

matriiseja, joiden avulla voidaan löytää erilaisia aineistoa yhdistäviä tekijöitä. (Ryan & 

Bernard, 2000, 785; Berg & Lune, 2014, 336 & 339–340.) Autoetnografisen tutkimusotteen 

luoteen vuoksi tässä tutkimuksessa olennaista ei ole tutkimuksen uudelleensuorittamisen 

mahdollistaminen sellaisenaan, mutta pyrkimys on avata käsitteet siinä määrin, että 

tutkimustulokset ovat tarvittaessa verrattavissa muihin vastaavankaltaisiin tutkimustuloksiin. 

Tässä tutkimuksessa käytän myös tilastollista menetelmää selvittäessäni taustaa, mistä 

havaitut eri tekijät kumpuavat. 

 

Keskeisenä viitekehyksenä tutkimuksessani on resilienssin muutoksen kokemus trauman 

jälkeen ja posttraumaattinen kasvu. Tarkastelen esiin nousseita teemoja selkeyden vuoksi 

kronologisesti lähtien heti trauman jälkeisistä kokemuksista ja siirtyen kohti tarkasteltavan 
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ajanjakson loppua aina siihen saakka, kunnes teemoissa on havaittavissa selkeitä muutoksia. 

Teemojen sisäiset muutokset eivät ole keskenään yhdenmukaisia teemojen välillä, vaan 

tarkastelen jokaista muutosta eräänlaisten vastaparien avulla: lähtötilanteesta lopputulemaan 

tai senhetkiseen kulkusuuntaan. Tämän jälkeen jaottelen teemoista nousseet resilienssiin 

vaikuttavat tekijät sen mukaan, ovatko ne tässä tapauksessa olleet resilienssiä vahvistavia vai 

heikentäviä, sekä missä määrin tekijät ovat sisäisen ja ulkoisen vaikutteen alaisia. Tässä 

kohdassa hyödynnän tilastollista analyysiä. 

 

Koko tutkimuksen ajan minun on täytynyt olla tietoinen siitä, että vaikka tietyt kokemukset 

ovat johdattaneet juuri minua kohti eheyttä, olisi samoilla tapahtumilla voinut olla hyvin 

erilaisia lopputuloksia. Kun lähdin litteroimaan ja analysoimaan karkeasti aineistoani, piti 

siihen ottaa konkreettista etäisyyttä. Jotta pystyin käsittelemään tapahtumia objektiivisemmin, 

tuli minun etäännyttää itseni tapahtumista ja tapahtumaympäristöistä. Yritin alkaa 

analysoimaan aineistoa heti tarkasteltavan ajanjakson päätyttyä, mutta se ei ollut 

hedelmällistä. Olin vielä liian sisällä tapahtumissa. Nyt, kun aikaa on kulunut riittävästi, 

pystyn tarkastelemaan tapahtumia huomattavasti useammasta näkökulmasta ja ennen kaikkea 

niin, etten tunnekuohun sokaisemana juutu tuloksiin ainoana totuutena. Kun aikaa kuluu, 

muistot muuttuvat ja saavat erilaisia sävyjä, mutta ne asettuvat myös suurempaan, laajempaan 

perspektiiviin. Tapahtumien kokijana pidätän oikeuden koettuihin tunteisiin ja subjektiiviseen 

totuuteen todellisuudesta kuvatussa hetkessä. 

 

 

5.2 Kasvaminen tutkimuskysymykseen 

 

Kun aloitin tutkimusaineiston analyysin, olin asettanut seuraavanlaisen luonnoksen 

tutkimuskysymyksekseni: millaiset tekijät vaikuttavat opettajan resilienssin vahvistumiseen 

kohtaamisissa, joissa sekä opettajalla että oppilaalla on trauma taustallaan? Kysymys oli 

aseteltu jollakin tapaa liian sisältä päin. Huomasin vasta ollessani pitkällä analyysissani, että 

tutkimuskysymykseni sisältää itseensä yksiselitteisen vastauksen. Tämä oli luonnollista 

sinänsä, että tiesin oman tutkimukseni lopputuloksen. Jotta tutkimus on validi, täytyy myös 

toisenlaiset lopputulosvaihtoehdot ottaa huomioon. Entä, jos resilienssi ei vahvistukaan? Entä, 

jos ei jaksakaan? Entä, jos eheytymisen sijaan sirpaloituu tavoittamattomiin? Lisäksi täytyy 

huomioida tarkoin ne tekijät, mitkä johtivat juuri ja ainoastaan tässä tapauksessa tällaiseen 
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tulokseen. Tämän vuoksi koen edellisissä luvuissa esitellyt käsitteet ja niihin vaikuttavat 

tekijät merkityksellisiksi tutkimukseni lähtökohtina, eräänlaisina ankkureina. Tämän 

perusteella päädyin tarkastelemaan aineistosta nousevia ajanjaksolla muuttuvia teemoja sekä 

niihin vaikuttaneita hetkiä ja tekijöitä.  

 

Tutkimuskysymykseni asettelen nyt uudestaan: traumasta voimavaraksi – mitä vaatii matka 

eheytymiseen trauman jälkeen? Tässä tutkimuksessa kontekstina on opettajan ja itsen, sekä 

opettajan ja oppilaan kohtaaminen tilanteessa, jossa molemmilla, sekä opettajalla että 

oppilaalla, on taustallaan trauma. Tarkoituksenani on kartoittaa tekijöitä, jotka ovat 

vaikuttajina juuri tässä tapauksessa.  

 

Tutkimukseni keskiössä ei ole löytää suoraa vastausta tutkimuskysymykseeni, vaan pohtia 

syitä ja tarkastella polkua, joka on johdattanut traumasta kohti nykyistä tilannetta. 

Tutkimuskysymykseni on kysymyksenä myös sellainen, jota oletettavasti jokainen trauman 

kokenut pohtii omalla kohdallaan. Tavoitteenani on tarkastella traumasta selviytymistä ja sitä 

seuraavia kohtaamisia sellaisista näkökulmista, että myös henkilö, joka ei ole vastaavaa 

kokenut, saisi aiheesta käsityksen, sekä mahdollisesti uusia näkökulmia omaan opettajan 

työhönsä.  

 

 

5.3 Esiin nousseet teemat 

 

Aloittaessani tutkimusaineistoni analyysiä rajasin sen ensin ajallisesti noin puoleenväliin, 

jolloin tarkasteltaviksi ajanjaksoiksi tulivat ajanjakson alkuosa ja loppuosa. Sen jälkeen lähdin 

etsimään tekstistä toistuvia aiheita, jotka toimivat alustavina, analysointia ohjaavina teemoina. 

Muodostin aiheille eräänlaisia yläotsikoita, jotka toimivat eri aiheiden yhdistäjinä ja 

lopullisten teemojen muodostajina. Samalla hain saman teeman alla oleviin aiheisiin 

muutoksen rajaa ja vastaparit alkoivat hahmottua. Tässä vaiheessa oli aika hylätä analyysin 

alkuvaiheen aikarajaus, sillä ajallisesti teemojen sisäiset muutokset eivät ajoittuneet tarkasti 

samaan aikaan, vaan ne tapahtuivat vähitellen ja vuorotellen.  

 

Järjestin aineistoa uudestaan teemoittain ja etsin toistuvia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet 

kohdallani henkiseen tasapainoon tai resilienssiin. Huomasin pian, että vaikka henkisesti ja 
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fyysisesti järkyttävä ajanjakso sisältää paljon epäonnistumisenkokemusta, kantaa siitä läpi 

kuitenkin tietynlainen luottamus selviytymiseen ja tulevaisuuteen. Nämä tekijät ovat 

johdattaneet minua kohti eheytymistä. Tunnistin kuitenkin jokaisen merkinnän kohdalla 

tilanteita, jotka vaaransivat vakavasti hyvinvointini. Ne kuvastuivat pelkoina ja myös siinä, 

mitä olin jättänyt sanomatta suorin kokemuksenkuvauksin. Kaikki tekijät ovat sellaisia, jotka 

ovat olleet läsnä ja vaikuttaneet kaikilla osa-alueilla koko ajanjakson ajan, mutta analyysin 

tarkoituksena on tuoda esiin niiden vaihtelua ja korostumista kehityskaaren aikana. 

 

Kun teemat alkoivat muodostua, valitsin niistä edelleen selkeimmät. Muut osiot aineistosta 

jätin sivuun. Palasin niihin useaan otteeseen tarkistamaan, olenko tehnyt rajauksen oikein. 

Lopulliseksi valittujen teemojen alaiseksi aineistoksi jäi noin 80 % alkuperäisestä 

materiaalista. Lopuksi pyrin määrittämään, vaikuttavatko merkittyihin tekijöihin ensisijaisesti 

sisäiset vai ulkoiset vaikutteet, vai kenties molemmat.  

 

Perehdyn viiteen merkittävimmäksi nousseeseen teemaan seuraavissa alaluvuissa 5.3.1–5.3.5. 

Vastapari-asettelussa teemat on nimetty tapaan: tarkasteltavan ajanjakson lähtötilanne, heti 

trauman jälkeiset kokemukset – tarkasteltavan ajanjakson loppu, jo tapahtunut muutos tai sen 

kulkusuunta. Pienissä teemakohtaisissa otteissa aineistostani olen merkinnyt sisäviitteeseen 

ajanjakson lähtötilanteen koodilla A ja ajanjakson lopun koodilla L. 

 

Seuraavassa kuvassa teemat ovat esitettyinä ajallisesti rinnatusten tarkasteltavan ajanjakson 

alkuosasta kohti loppuosaa. Teemat on järjestetty siihen järjestykseen, jossa teemaan sisältyvä 

muutos näkyi; teemassa 1 muutos näkyi ensimmäisenä ja teemassa 5 viimeisenä. Ajallisesti 

kaikki muutokset ajoittuivat vuoden sisään toisistaan, keskimäärin hieman tarkasteltavan 

ajanjakson toiselle puolikkaalle. 
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Kuva 1. Esiin nousseet teemat tarkasteltavalla ajanjaksolla (HK, 2018). 

 

Jokaisen teeman kohdalla tarkastelen aineistosta toistuvina nousseita tekijöitä, 

kontekstisidonnaisia muuttujia, jotka olen nimennyt selviytymiskeinoiksi. Havaintoni 

käytetyistä selviytymiskeinoista korreloivat sen suhteen, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet 

positiivisesti resilienssiin eli vahvistaneet resilienssiä. Vastaavasti jokaisen teeman osalta 

tarkastelen resilienssiä heikentäviä tekijöitä, tässä tapauksessa riskitekijöitä. Riskitekijät olen 

nimennyt haavoittuvuuksiksi. Haavoittuvuuden käsite kuvaa mielestäni hyvin sitä 

mahdollisuutta ja tilannetta, jonka olen tunnistanut läpikäydessäni tarkasteltavaa ajanjaksoa – 

tilannetta, joka on todellisuudessa uhannut hyvinvointiani ja olisi voinut ohjata minua hyvin 

toisenlaiseen, vahingollisesti haavoittuvaan tilaan. 

 

Jakson alkuajan otteet sijoittuvat ajankohtaan, jolloin kokemani trauma on tuore. Henkinen 

trauma kokonaisuudessaan alkaa vasta vähitellen valjeta, sillä sen fyysinen puoli vie kaiken 

huomioni. Keskityn asioihin, joista tulee suoriutua. Etsin merkityksellisyyttä. Etsin 

tarkoitusta. Etsin kiinnekohtia arjesta. Jakson loppuajan otteet sijoittuvat ajankohtaan, jolloin 

trauma edelleen vaikuttaa merkittävästi, mutta olen oppinut selviämään sen kanssa ja siitä 
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huolimatta. Otteet aineistosta on poimittu sillä tavoin, että ne sekä kattavat koko 

tarkasteltavan ajanjakson, että tuovat ilmi kaikki sisällönanalyysissä esiin nousseet, viiteen 

pääteemaan kuuluvat avaintekijät. Samoja tekijöitä on esiintynyt eri teemoissa myös 

esimerkkiotteiden ulkopuolella, mutta huomattavasti vähemmän. Relevanttia on tarkastella 

näissä viidessä teemassa yhteensä esiintyneitä tekijöitä, sekä teemakohtaisesti eniten 

esiintyneitä tekijöitä. Selviytymiskeinoja ja haavoittuvuuksia suhteessa hyvinvointiin ja 

resilienssiin tarkastelen analyysin pohjalta yksityiskohtaisemmin luvussa 5.4, jonka lopussa 

teen katsauksen myös merkittävimmiksi nousseisiin tekijöihin molemmista kategorioista. 

 

 

5.3.1 Teema 1: fyysinen kipu hallitsee elämää – kohti fyysisen kivun hallintaa 

 

Kipu muuttaa ihmistä. Se vaikuttaa jaksamiseen, ihmissuhteisiin, mittasuhteisiin, 

perspektiiviin, itseluottamukseen, arvokkuuden ja pystyvyyden tunteeseen. Se valtaa 

kysymättä omakseen koko elämän. Se syövyttää ja tuhoaa. Silloin kun se ei vie tai silvo unia, 

se tulee niihin.  

 

Kipua kokenut ymmärtää toista saman läpikäynyttä. Kivun ei pidä antaa katkeroittaa niin 

paljon, että se määrittää empatian rajat. Kipukokemus on aina yksilöllinen, eikä sen 

voimakkuudella ole mitään tekemistä sen merkityksellisyyden kanssa. Kivun skaala on 

erilainen koetun kivun voimakkuuden, tyypin ja keston suhteen.  

 

Makaan sängyssä ja yritän löytää tapaa hengittää. Niin ettei satu. Sisään hengittäminen 

repii kylkeä ja ulos hengittäminen saa koko oikean puolen kehosta liekkeihin. 

Jalkaterässä saakka tuntuu viiltävä ja repivä kipu. Tältä varmaankin tuntuu tulla elävältä 

nyljetyksi.  Koitan unohtaa, että tämä keho on minun. (HK, A.) 

 

Selviytymiskeinoja: hengitysharjoitukset, dissosiaatio, tapahtuman kieltäminen. 

Haavoittuvuuksia: lamaantuminen kipukokemuksesta, toivottomuus ja katkeruus, tapahtuman 

kieltäminen. 

 

Saan auton kohdistettua parkkipaikkaan. [Sijainti] kaide on kaukana, otan autosta tukea. 

Irvistän. Nopeasti täytyy vetää naamari päähän ja yrittää naamioida tuska hymyn taakse. 

[Oppilas] on tullut kouluun. Ilo siitä saa mut tolpilleni. Koitan ottaa huomaamatta 



39 
 

hieman tukea kaiteesta. [Oppilas] ei sano mitään, vaikka varmasti huomasi. Hällä on 

luultavasti ollut yhtä kivulias aamu. Toisella tavalla vain. (HK, A.) 

 

Selviytymiskeinoja: tilanteeseen ja paikkaan orientoituminen, merkityksellisyyden 

löytäminen, samaistuminen toiseen, oman tilanteen vähättely. 

Haavoittuvuuksia: lamaantuminen kipukokemuksesta, omien rajojen riskialtis ja epäterve 

rikkominen, oman tilanteen vähättely. 

 

[Oppilas] jättää kuulumisensa viimeiseksi. Näyttää olevan samat vaatteet kuin eilen. 

Sukat kastui eilen rikkinäisissä kengissä. Nyt ne kuivaneita, ruskeita läikkiä. Varmaan 

nukkunutkin nuo vaatteet päällä. Laitan vaivihkaa ikkunan auki. "Paskaa kuuluu", 

[oppilas] murahtaa. Äänestä kuuluu patoaminen. Aivan liian isoja asioita. (HK, L.) 

 

[Oppilas] jää juttelemaan. Mietin, että tunnistaako pieni, kipeä ihminen toisen samaa 

kokeneen? "Et sää tajuu", sain kuulla vielä [tuolloin, mennyt ajankohta]. En enää. 

Ollaan kohdattu oikeassa paikassa. (HK, L.) 

 

Selviytymiskeinoja: säälistä kohti lujaa tukea saman kokenutta kohtaan, luottamus 

oppilaantuntemukseen, luottamus kahden väliseen luottamukseen, luottamus aitoon 

kohtaamiseen, luottamus selviytymiseen. 

Haavoittuvuuksia: toivottomuus ja katkeruus, säälistä sokeutuminen, lannistuminen 

epäonnistumisista. 

 

[Oppilas] hajosi tänään. [Toinen oppilas] näki, ettei sillä ole kaikki ok. Päätti käyttää 

tilaisuuden hyväkseen ja pistää pahan olon kiertämään. "[Sitaatti, toisen oppilaan 

sanomana]" oli viimeinen pisara. [Hyökkäyksen kuvaus, oppilas – toinen oppilas, jonka 

jälkeen oppilaan itseä vahingoittavaa toimintaa.] Heitin matkalla lattialle kaikki 

mahdollisesti vaaralliset esineet – ja siis myös huonekalut, koska nekin lensi – 

kauemmas ja otin [oppilaan] karhunhalaukseen. [Moniammatilliseen yhteistyötiimiin 

kuuluva henkilö] tyhjensi luokan ja huusi kolmannen aikuisen avuksi. Noin vain tuli 

kuppi täyteen ja se olis riittäny tekeen tästä hyvin erilaisen päivän. [Tilanteen kuvausta.] 

Tuntui niin [voimakas ilmaus] pahalta sen lapsen puolesta, että tuli taas purtua lommo 

huuleen pidätellessä. Sitten kun tilanne oli saatu haltuun, vammat paikattua ja [oppilas] 

haettu kotiin, tajusin vasta kuinka [voimakas ilmaus] kipeetä mulla itellä teki. Onneksi 
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oli välitunti ja pääsin käymään pukkarissa. Sulkeuduin hetkeksi WC:hen, istuin pöntön 

päälle juuri ajoissa ennen kuin taju lähti. Nojasin hikisellä otsalla oveen ja harjoittelin 

taas hengittämään. [Voimakas ilmaus], että sattui. Kädet tärisi niin, etten meinannut 

saada särkylääkepurkkia auki. Revin housut alas ja levitin silmät vettä valuen kipugeeliä 

jalkaan. Geeliputken korkki putosi jo viime viikolla jonnekin samassa tilanteessa. (HK, 

L.) 

 

Selviytymiskeinoja: adrenaliinin tuoma kyky selviytyä tilanteesta siihen saakka, että vaara on 

ohi; protokollaan tukeutuminen ja sen mukaan toimiminen vaaratilanteessa, luottamus omaan 

toimintaan ja ammatillisuuteen, luottamus työparin toimintaan, luottamus selviytymiseen. 

Haavoittuvuuksia: pelosta lamaantuminen, toivottomuus ja katkeruus, protokollanvastainen 

toiminta vaaratilanteessa, aggression provosointi. 

 

 

5.3.2 Teema 2: epävarmuus ja itsensä kadottaminen – itsevarmuus, itseluottamus ja 

itsensä löytäminen 

 

Merkityksellisyys. Jos itseä ympäröivistä ja käsittävistä tapahtumista löydy minkäänlaista 

merkityksellisyyttä, on vaikeaa – joinain hetkinä mahdotonta – löytää motivaatiota edes 

elämää ylläpitäviin perustoimiin. Jopa itsestään selvistä asioista tulee yhdentekeviä. Jos päivä 

on täynnä epäonnistumisen kokemuksia, lankeaa iltaisin ylle epätoivon ja uupumuksen 

synkkä verho. Omassa tapauksessani kokemus oman kehon pettämisestä arkisissa toimissa on 

uuvuttanut sekä fyysisesti että henkisesti.  

 

Kun oma keho ei enää tunnukaan omalta, eikä toimi sillä tavoin kuin olettaisi ja mihin on 

tottunut, joutuu määrittelemään normaalin rajat uudestaan. Myöskään se, mihin keho pystyy, 

ei ole luotettava käsite. Vanhat vaatteet eivät mahdu ylle tai ne tekevät kipeää iholla. Peilin 

mieluummin sivuuttaa kuin tunnustaa kehossaan tapahtuneet muutokset. On helpompi 

kuvitella itsensä positiiviseksi kuin nähdä surun valtaamat kasvonsa. Toisten kasvoille on 

helpompi valehdella kuin omilleen. 

 

 Töissä töiden takia? Aamulla meinasin taas nukahtaa motarille. Muut oottaa 

viikonloppua, että pääsee tekemään asioita, joiden takia käy töissä. Minä ootan 
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perjantaita, ettei tartte tehdä mitään. Vastata puhelimeen. Että jaksan mennä 

maanantaina taas töihin. (HK, A.) 

  

 Käytiin koko perheen kanssa mettäretkellä. [Perheenjäsenen] mielestä parasta oli 

pillimehu. Koirat nautti kun sai juosta vapaana. Metsässä tuoksui suopursu. (HK, A.) 

 

Selviytymiskeinoja: arkeen tukeutuminen, työarki struktuurina, perheen tuki, luonto 

voimavarana. 

Haavoittuvuuksia: arjen liika kuormittavuus, kasvava onnettomuusriski, uupuminen. 

 

 [Voimakas ilmaisu] mikä viikko! Ei riittäis kokonaistyöaika kuittaan tehtyjä tunteja. 

Silti ehkä paras hetki koko tänä vuonna… [Oppilaan] äiti kertoi, että ensimmäistä kertaa 

koskaan [oppilas] puhuu tunteistaan. Sulan ehkä sohvaan kiinni tänä vkloppuna, mutta 

jospa se oli jonkin arvoista. (HK, A.) 

 

Selviytymiskeinoja: merkityksellisyyden löytäminen, luottamus omaan toimintaan ja 

ammatillisuuteen. 

Haavoittuvuuksia: omien voimavarojen ylittäminen, uupuminen. 

 

 [Oppilaalla] oli ollut taas huono yö. Niin mullakin. Kuulumisten kyselyn sijaan kysyin, 

että oliks hällä yhtä kurja aamu kun mulla. Väitti että kurjempi. Meillä oli tarkoitus 

pitää sanaluokista testi. Noh, pidettiin sitten pieni kisa, kumpi keksii enemmän kurjia, 

tuntemuksia kuvaavia adjektiiveja ja verbejä. (HK, L.) 

 

Selviytymiskeinoja: säälistä kohti lujaa tukea saman kokenutta kohtaan, luottamus omaan 

toimintaan ja ammatillisuuteen, luottamus oppilaantuntemukseen. 

Haavoittuvuuksia: toivottomuus ja katkeruus, säälistä sokeutuminen, uupuminen. 
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Minun rajani 

 

Pää on hellä kivusta, sydämeen sattuu. Sattuuko enemmän menetys vai kiven putoaminen, en 

tiedä. Ainakin se etsii muotoaan. Rytmiään. Saanko ensimmäistä kertaa kuuteen  

vuoteen määritellä minut? Olenko minä taas minun? Huone täynnä ihmisiä, 

jotka ovat riittävän tuttuja tai riittävän vähän tuttuja ollakseen turvallisia.  

Ilma ympärilläni on hyväntahtoista. Ehkä uskallan hengittää.  

Katseeni harhailee etsien kohtaa, missä silmään ei lyö  

salama. Kipuun ei ole pilleriä, silmien sulkeminen  

ei auta. Näen silti. Olen nähnyt liikaa. Liikaa  

vääränlaisia asioita, tuhon komponentteja.  

Mutta ne ovat opettaneet minulle rajani. 

(HK, L.) 

 

Selviytymiskeinoja: ajatusten ja tuntemusten purkaminen luovalla tavalla, luottamus 

selviytymiseen, itsen hyväksyminen ja uudelleen määrittely. 

Haavoittuvuuksia: itsetunnon murtuminen, itseluottamuksen murtuminen, vaipuminen 

epätoivoon, masentuminen. 

 

 

5.3.3 Teema 3: tunteiden ja tuntemuksien peittely ja kieltäminen – tunteiden ja 

tuntemuksien avoimuus ja hyväksyminen 

 

On todella haastavaa määrittää, mitkä tunteista ovat todellisia ja mitkä kätkeytyvät jonkin 

toisen varjoihin. Ajoittain tunnen katkeruutta, mutta se sisältää käsittämättömän määrän surua 

ja pettymystä. Tunteiden käsittelyä ajan saatossa on helpottanut niiden pilkkominen 

pienempiin osiin. Suuria tunteita ei välttämättä pysty sammuttamaan, mutta niiden kanssa voi 

oppia elämään. Hengittämään. 

 

Aikaisemmin pidin itseäni avoimena keskustelijana omista tunteistani ja tunteista yleensäkin. 

Olen todennut, että tunteista tulee todellisia viimeistään silloin, kun niiden olemassaolon 

toteaa ääneen. Ikään kuin ne saisivat sanoista lyömätöntä voimaa. Pakokauhua aiheuttavat 

tunneryöpyt saavat haukkomaan henkeä ja kuohun vallassa toivoo, että se menee ohi, kunnes 
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jäljelle jää kauhu, ettei se menekään. Sama pätee kroonistuneeseen kipuun. Niin kauan kuin 

muistaa sen hetken, kun ei sattunut, jaksaa toivoa.  

 

 [Kollega] kysyi mun vointia. Valehtelin. En hälle, vaan itselleni. Siinä kohti menikin 

ihan jees. Myöhemmin ei niinkään. Jos olisin kuunnellut mitä roppa sanoo, olisin voinut 

vetää vähän henkeä, jäädä kotiin. Mutta ei. Viikko saikkua. Sohvaa. Pari ekaa päivää 

menikin etsiessä sopivaa kulmaa, että kivun valoshow vetäisi esiripun eteen. Mutta ei, 

se tykkää encoreista ja ottaa mun huudot aplodeinaan. (HK, A.) 

 

Selviytymiskeinoja: tapahtuman kieltäminen, dissosiaatio, ironia.  

Haavoittuvuuksia: omien voimavarojen ylittäminen, uupuminen, sairastuminen. 

 

 ”Syö [lääkemerkki], salaattia ja käy lenkillä”, ne sanoo. Mua itketti, mutta vielä 

enemmän olis tehnyt mieli hajottaa jotain. ”Sinä kävitkin liikaa lenkillä aikaisemmin”, 

ne sanoo. Mitä ne oikein haluaa? Että tajuan, että kaikki tämä on ollu mun syytä? Olisin 

jättäny hakkaamatta tolppaa maahan, olisin tajunnut ettei se ollukaan revähdys? Olisin 

käyttäny autolla ajaessa piikkikenkiä? Menikö mulla liian hyvin aikaisemmin? 

Ansaitsen tämän? (HK, A.) 

 

Selviytymiskeinoja: ironia. 

Haavoittuvuuksia: itsensä syyllistäminen, toivottomuus ja katkeruus, masentuminen. 

 

 ”Susta saa tuntua pahalta.” Pitäis kait itse kuunnella omia sanojaan. Joskus tulee 

sanottua jotain viksua. [Oppilas] tuli aamulla allapäin kouluun. Näkyi, että paha olo oli 

ollut jo pidempään, eikä vaan sukka rutussa herätessä. [Kertomus tapahtuneesta.] 

Itelläkin tuli tippa linssiin. [Oppilas] oli jotenkin ajatellut, että hällä ei ole oikeutta 

tuollaisiin tunteisiin. Että ne ei kuulu hälle. Kuinka absurdia. Ja niin tuttua. (HK, L.) 

 

Selviytymiskeinoja: tunteiden tiedostaminen ja niiden olemassaolon hyväksyminen, 

samaistuminen toiseen, luottamus oppilaantuntemukseen, luottamus aitoon kohtaamiseen, 

empatia. 

Haavoittuvuuksia: säälistä sokeutuminen, toivottomuus ja katkeruus, epäterve empatia. 
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 Istuttiin kahvipöydässä työpäivän päätteeksi. Yritin näyttää kiireiseltä kalenterini 

kanssa. Toisaalta olisin ollutkin, jos olisin jaksanu keskittyä, mitä mun piti tehdä. 

Päädyin kirjoittamaan merkinnän ja pyyhkimään sen, koska se meni väärälle päivälle. 

Päädyin kirjottaan toisen ja pyyhkimään senkin, koska se meni väärälle kuukaudelle. 

[Kollega] tietenkin huomasi, etten ollut ihan skarppina. Pelkäsin, että se kysyy 

kuulumisia. Huojennuin, kun se haluskin kertoa omasta asiastaan. [Kertomus 

tapahtuneesta.] Kuuntelin sujuvasti, mutta jäin jatkuvasti itselleni kiinni siitä, että 

mietin, että mitä [voimakas ilmaus] se viittii tollasesta ottaa ressiä. Yritin tarjota lohtua 

parhaani mukaan. Tajusin, että mun ärsyyntyminen ja katkeruus kumpuaa kateudesta. 

Odotan sitä päivää, että munkin ongelmat on tuota luokkaa. Kunpa ihmiset tajuais, 

kuinka arvokkaita on pienet onnen ja ilon hetket. (HK, L.) 

 

Selviytymiskeinoja: luottamus selviytymiseen, luottamus tulevaisuuteen, tapahtumien 

asettaminen perspektiiviin, positiivisten asioiden huomioiminen, empatia.  

Haavoittuvuuksia: omien voimavarojen ylittäminen, uupuminen, masentuminen, kyvyttömyys 

empatiaan, syrjäytyminen. 

 

 

5.3.4 Teema 4: tasapainoilu empatian ja lujuuden välillä – lempeä lujuus ja empatia 

osana lujuutta 

 

Itseään täytyy edelleen muistuttaa jatkuvasti siitä, että jokaisen ei tarvitse kokea sitä, mitä 

minä olen kokenut ymmärtääkseen kivun ja trauman kaikkivoipaisuuden. Minun on ollut aina 

helppo eläytyä toisen asemaan, mutta lohduttamisen kykyä minun tulee edelleen harjoitella 

uudestaan. Sama pätee säälin kokemukseen, joka yleensä seuraa tilanteista, jotka koen 

erityisen epäoikeudenmukaisiksi, sekä joissa koen itseni riittämättömäksi.  

 

Silloin, kun on tarvittu lujuutta tuen muodossa, se on tullut luonnostaan. Kun taas kyseessä on 

ylitsevuotavat ilon ja onnistumisen hetket, olen joutunut opettelemaan irtautumaan liiallisesta 

empatiasta, toisin sanoen harjoitella pitäytymään kohtuullisessa määrässä ilonkyyneliä. 

Eräässä vaiheessa tarkasteltavaa ajanjaksoa jouduin pohtimaan, onko katkeruus aiheuttanut 

minussa sen, että ammatillisuus kivuliaissa tilanteissa tai luottamus minun ja oppilaideni 

välillä olisi mahdollista vaarantua. Tilanteeseen ratkaisuna toimi tietoinen työ- ja vapaa-ajan 

irrottaminen toisistaan. 
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[Oppilas] kertoi, että [tapahtuman kuvaus]. Kuinka voi noin pieni ihminen mennä noin 

pieneksi mytyksi luokan nurkkaan? Sain pidäteltyä itkua päivän loppuun saakka, mutta 

autoon päästyä piti ajaa motarin jälkeen sivuun, kun iski Niagaran kokoinen vesivuoto 

silmävärkkeihin. Sitä sitten riitti. Kuinka pahalta voi tuntua pienen puolesta… (HK, A.) 

 

Yö menikin sitten valvoessa asian tiimoilta. En saanut mielestäni sitä epätoivoa, joka 

paistoi [oppilaan] silmistä. Näin ei voi jatkua. En voi jäädä kantamaan toisen surua 

omani lisäksi, se ei auta toista eikä minua. (HK, A.) 

 

Selviytymiskeinoja: tunteiden tiedostaminen ja niiden olemassaolon hyväksyminen, empatia, 

tietoisuus tilanteen kuormittavuudesta, tietoisuus haitallisesta toimintamallista. 

Haavoittuvuuksia: säälistä sokeutuminen, epäterve empatia, toivottomuus ja katkeruus, 

uupuminen, masentuminen.  

 

Sekä omien että omien oppilaiden kokemusten seurauksena olen huomannut, että 

suhtaudun hyvin kylmästi esimerkiksi välituntitilanteisiin, joissa pikkuoppilas tulee 

itkuisena kertomaan jotakin hyvin pieneltä ja vähäpätöiseltä tuntuvaa asiaa. Ennen kuin 

oppilas ehtii kertoa, miltä hänestä oikeasti tuntuu, ehdin jo vähintään ajatella, että eläs 

nyt kehtaa. Kun pystyisi säilyttämään muiston ja ajatuksen viattomuudesta ja antaa tilaa 

pienen tunteille – vaikka ne oliskin täysiä ylilyöntejä. (HK, A.) 

 

Selviytymiskeinoja: empatia, tietoisuus haitallisesta toimintamallista.  

Haavoittuvuuksia: kyvyttömyys empatiaan, tahdittomuus, perspektiivin rikkoutuminen. 

 

Se oli taas yks tavallinen perjantai. Viikonloppu oli tulossa. Suurimmalle osalle se on 

kiva juttu. Ei kaikille. [Oppilas] nakkeli reppuaan jo tullessa luokkaan. Se levitti 

ympärilleen jännitettä, mikä tarttui vähitellen kaikkiin. Muut lähti välitunnille ja 

[oppilas] oli edelleen vaikeana. Ehdin juuri istua viereisen pöydän nurkalle, kun 

[aggressiivisen toiminnan kuvaus]. Sermi jäi heiluen paikoilleen. [Oppilas] säikähti 

itsekin, kuinka läheltä mua se meni. Istuin edelleen, [oppilas] istui myös. Painoi päänsä 

pöytään. [Keskustelun sisältö.] Se oli ehkä onnistunein keskustelu ikinä. Multa kysyttiin 

silti yksi vaikeimpia kysymyksiä ikinä. Miten minä sitten pärjään? Taisin siinä hetkessä 
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myöntää itsellenikin, että en minä aina pärjääkään. Taidettiin molemmat oppia jotakin. 

Tällä kertaa itkettiin vähän molemmat. (HK, L.)  

 

Selviytymiskeinoja: empatia, luottamus omaan toimintaan ja ammatillisuuteen, luottamus 

oppilaantuntemukseen, luottamus tulevaisuuteen, tunteiden tiedostaminen ja niiden 

olemassaolon hyväksyminen. 

Haavoittuvuuksia: pelosta lamaantuminen, protokollanvastainen toiminta vaaratilanteessa, 

toivottomuus ja katkeruus, aggression provosointi. 

 

"Minä tiedän miltä sinusta tuntuu", saa minutkin raivon valtaan. Mistä [voimakas 

ilmaus] joku voi tietää, miltä toisesta tuntuu, jos on syntynyt kultalusikka [voimakas 

ilmaus, sijainti] ja elänyt koko elämänsä pumpulissa?? Jos ei oikeasti tiedä, miltä tuntuu 

oman elämän hallinnan menetys, äärimmäinen kipu, epätoivo ja se, ettet voi itse millään 

tavalla vaikuttaa asioihin. Varoin – ja varon edelleen – käyttämästä noita sanoja liian 

kevein perustein. On pitänyt oppia pääsemään sen kauhun päälle, mikä mut valtaa joka 

kerta, kun kuulen, mitä oppilaalle on oikeasti tapahtunut toisen ihmisen toimesta. 

Ihmisen, jonka kuuluisi pitää huolta toisesta, pienestä. Se kauhu täytyy pitää näkyvillä 

ja samassa tilassa, mutta survoa se pieneen mustaan pussiin huoneen nurkkaan. On 

todella haastavaa tasapainoilla riittävän empatian reunalla kuitenkin niin, että nojaa itse 

samaan takaseinään, mitä pitää lapselle turvarajana. [Ajankohta] näin, kun [oppilas] oli 

tukehtua omaan epätoivoonsa. Mikään ei meinannut mennä läpi, silmissä näkyi pelkkää 

mustaa. Mun täytyi sanoa, että tiedän miltä siitä tuntuu. Siitä seurasi sielua viiltävä 

katse mua kohti. Olin sen ansainnut. Mutta toistin silti. Ja lisäsin: "oikeesti." Silmällä oli 

tietenkin just sillon huono päivä, ja kun konttasin nurkkaan [oppilaan] luokse, silmä teki 

temput ja sai lattian näyttämään kaltevalta. Meinasin lyödä pääni pulpettiin. Ehkä se 

lisäsi oletusta vastoin mun uskottavuutta. Käytiin pitkä keskustelu, [moniammatilliseen 

yhteistyötiimiin kuuluva henkilö] hoiti muun luokan sillä välin. Meiltä jäi sanelut siltä 

päivää tekemättä, mutta aivan sama, niitä ehditään. Sen sijaan siitä päivästä lähtien 

[oppilas] on katsonut mua silmiin, kun jutellaan. (HK, L.) 

 

Selviytymiskeinoja: empatia, luottamus omaan toimintaan ja ammatillisuuteen, luottamus 

oppilaantuntemukseen, luottamus tulevaisuuteen, tunteiden tiedostaminen ja niiden 

olemassaolon hyväksyminen, tapahtumien asettaminen perspektiiviin, luottamus aitoon 

kohtaamiseen, samaistuminen toiseen. 
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Haavoittuvuuksia: säälistä sokeutuminen, epäterve empatia, toivottomuus ja katkeruus, 

uupuminen, masentuminen. 

 

 

5.3.5 Teema 5: pelko, arkuus, vetäytyminen, riittämättömyyden tunne – rohkeus, 

uskallus, heittäytyminen, usko omiin kykyihin 

 

Olen aina nauttinut uusista kokemuksista ja heittäytymisestä. Pidän vauhdista ja 

vuoristoradoista, perhosista mahanpohjassa ja turvallisesta pelontunteesta. Myös omassa 

opetustyössäni olen pyrkinyt tarjoamaan elämyksellisyyttä oppilaiden ehdoilla, ja 

kokemukseni mukaan siitä hyötyy sekä yksilöt että ryhmä. Trauma on rajoittanut 

osallistumistani moneen tekemiseen. Se on kaventanut suoraan tai välillisesti 

mahdollisuuksiani osallistua sekä liikunnallisiin että vuorovaikutuksellisiin tilaisuuksiin. 

Suorat vaikutukset ovat kehollisia, kipuun ja pahoinvointiin liittyviä. Välillisiä, epäsuoria 

vaikutuksia ovat esimerkiksi väsymyksestä johtuvat syyt. Myös epäonnistumisenpelko on 

tunne, jota en olisi aikaisemmin itsestäni tunnistanut.  

 

Arkuus yrittää uusia asioita – tai edes monia asioita, joihin on ennen pystynyt – rajoittaa 

edelleen merkittävästi arkeani. Trauman jälkeisen alkuajan tilanteeseen verrattuna sittemmin 

olen löytänyt halun yrittää löytää kadonnut uskallukseni. Joskin on täytynyt määrittää 

rohkeuden loikka heittäytymisen hiipimiseksi. 

 

Ei [voimakas ilmaus] mikä [voimakas ilmaus, kuvaus] musta on tullut. Olen pelkkä 

varjo entisestä. Ennen valmiina mihin tahansa, adrenaliiniryöpyn perässä. Miten 

jaksasin lähteä virkistysiltaan, jos en ole varma, jaksanko käydä kauppaostoksilla? 

[Kollega] pitää mua jo hankalana, mihinkään en lähde enkä suostu, vaikka oppilaiden 

kanssa heittäydyn mihin tahansa. Kunpa se olisikin noin yksinkertaista. (HK, A.) 

 

Selviytymiskeinoja: oman itsen toteuttaminen mahdollisuuksien sallimissa rajoissa, tietoisuus 

omien kykyjen ja jaksamisen rajoista, tietoisuus haitallisesta toimintamallista. 

Haavoittuvuuksia: uupuminen, vaipuminen epätoivoon, masentuminen, syrjäytyminen. 

 

 [Oppilas] on käyttäytynyt todella huolestuttavasti ja kertonut huolestuttavia asioita 

kuluneen viikon aikana. [Ajankohta ja kertomus tapahtuneesta.] Keskustelin asiasta 
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ensin vanhempien, sitten [moniammatilliseen yhteistyötiimiin kuuluvan henkilön] ja 

[toisen moniammatilliseen yhteistyötiimiin kuuluvan henkilön] kanssa. Kaikki olivat 

yhtä mieltä siitä, että tässä tapauksessa on parasta [toiminnan kuvaus]. Tiesin tasan 

tarkkaan, miten tulisi toimia. Siitä huolimatta tarkistin mielessäni jatkuvasti 

porsaanreikiä, joista voisi koitua jollekin osapuolelle ongelmia. Tiettyyn pisteeseen asti 

se on ammatillisuutta ja huolellisuutta, mutta kun se tulee vapaa-ajalle ja uniin… 

Kehittelen jatkuvasti kauhuskenaarioita ja kavahdan puhelimen soittoääntä. (HK, A.) 

 

Selviytymiskeinoja: luottamus omaan toimintaan ja ammatillisuuteen, tukeutuminen 

kollegoihin ja työnjohtoon, tietoisuus haitallisesta toimintamallista, tunteiden tiedostaminen ja 

niiden olemassaolon hyväksyminen. 

Haavoittuvuuksia: itseluottamuksen murtuminen, pelko ammatillisuuden rajojen häilymisestä, 

merkittävät uni- ja palautumisvaikeudet, uupuminen, masentuminen. 

 

 [Oppilas] oli pistänyt ranttaliksi välitunnilla ja uudestaan koulun jälkeen. [Kollega] oli 

puhutellut hänet omaan tapaansa. [Oppilas] kertoi minulle tänään oman versionsa 

tapahtumista. Toki [oppilaalla] on tapana joutua vaikeuksiin ihan sillai oman 

toimintansa seurauksena, mutta muutkin tietävät sen. Toinen osapuoli, [toinen oppilas], 

ei ole aivan niin puhdas pulmunen, mitä [kollega] väittää ja halunnee uskoa. Kun puhun 

hänen kanssaan tällaisista hänen oppilaistaan tällaisessa tilanteessa, en ole aivan varma, 

puhummeko oikeasti enää oppilaista ja heidän välisistään tapahtumista.  Absurdia, 

mutta toisaalta tunnistettavaa. Itseänikin puistattaa joskus huomata, kuinka täysin itsestä 

riippumattomat sanat yhtäkkiä ravisuttavatkin ydintä. No, tässä tilanteessa olin varma, 

että tilanne vaati uudelleenkäsittelyä. Varmistimme asian [tapahtuman kuvaus], ja 

näinhän se oli. Itkin vasta kotona, kun [oppilas] sanoi koulun päätyttyä: ”kerrankin mua 

uskottiin”. (HK, L.) 

 

Selviytymiskeinoja: luottamus omaan toimintaan ja ammatillisuuteen, luottamus 

oppilaantuntemukseen, tunteiden tiedostaminen ja niiden olemassaolon hyväksyminen. 

Haavoittuvuuksia: oppilaantuntemuksen heikentyminen, luottamuksen rikkoutuminen 

työyhteisössä, luottamuksen rikkoutuminen opettajan ja oppilaan välillä. 

 

Itsetunnosta ei taida olla jäljellä paljoakaan. Roppa on nuupallaan ja tukka lähtee. Iho 

suomuilee ja silmäpusseillakin on silmäpussit. Täytyy koittaa ajatella, että tässä ruhossa 
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mua nyt kuljetetaan, kunnes on aika vaihtaa kyytiä. Kai sitä on hengissä ihan piruuttaan. 

Menin ja ilmoittauduin [työhön liittyvä vapaaehtoinen, sosiaalinen tapahtuma]. Hyvä 

minä. (HK, L.) 

  

Selviytymiskeinoja: ironia, tapahtumien asettaminen perspektiiviin, tunteiden tiedostaminen 

ja niiden olemassaolon hyväksyminen. 

Haavoittuvuuksia: itseluottamuksen murtuminen, itsetunnon murtuminen, toivottomuus ja 

katkeruus, syrjäytyminen. 
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6 Koonti: selviytymiskeinojen ja haavoittuvuuksien vaikutus hyvinvointiin 

ja resilienssiin 

 

Seuraavaksi olen koonnut yhteen aineistosta ilmi tulleet, edellä mainitut selviytymiskeinot, 

jotka nimenomaan tässä tapauksessa ovat toimineet resilienssiä vahvistavina tekijöinä. 

Selviytymiskeinoja seuraavat haavoittuvuudet, jotka kuvaavat teemoista nousseita 

riskitekijöitä, joilla voi suurella todennäköisyydellä olla resilienssiä heikentäviä vaikutuksia. 

Näistä molempiin ryhmiin kuuluvat oman tilanteen vähättely ja tapahtuman kieltäminen 

(merkitty asteriskilla *), joilla on sekä suojaavia että resilienssiä horjuttavia vaikutuksia ja 

piirteitä. Tekijät on järjestetty tässä aakkosjärjestykseen. 

 

Lisäksi olen jaotellut selviytymiskeinot ja haavoittuvuudet lähtökohtaisesti sisäisiin ja 

ulkoisiin tekijöihin. Huomioitavaa on, että tällainen jaottelu ja muuttujien tasapaino ovat aina 

kontekstisidonnaisia. Sisäisissä tekijöissä muuttujat ovat luonteeltaan sekä tietoisia että 

tiedostamattomia, mutta tiedostamattomia on mahdollista harjoittaa tietoisesti. Näin ollen en 

koe tarpeelliseksi eritellä näitä toisistaan. Sisäiset tekijät ovat sellaisia muuttujia, joista 

tietoisuutta on mahdollista kehittää, ja joihin on mahdollista suoraan itse vaikuttaa. Ulkoiset 

tekijät ovat enemmän riippuvaisia muista tekijöistä ja omat vaikutusmahdollisuudet niihin 

ovat vähäisiä. Sisäisiä tekijöitä olen merkinnyt koodilla (S) ja ulkoisia tekijöitä koodilla (U). 

Päällekkäisiä tekijöitä olen merkinnyt koodilla (S)/(U). 

 

 

Selviytymiskeinoja (n = 33):  

 

1. adrenaliinin tuoma kyky selviytyä tilanteesta siihen saakka, että vaara on ohi (S) 

2. ajatusten ja tuntemusten purkaminen luovalla tavalla (S) 

3. arkeen tukeutuminen (S)/(U) 

4. dissosiaatio (S) 

5. empatia (S) 

6. hengitysharjoitukset (S) 

7. ironia (S) 

8. itsen hyväksyminen ja uudelleen määrittely (S) 

9. luonto voimavarana (S)/(U) 

10. luottamus aitoon kohtaamiseen (S)/(U) 

11. luottamus kahden väliseen luottamukseen (S)/(U) 

12. luottamus omaan toimintaan ja ammatillisuuteen (S) 

13. luottamus oppilaantuntemukseen (S)/(U) 



51 
 

14. luottamus selviytymiseen (S) 

15. luottamus tulevaisuuteen (S) 

16. luottamus työparin toimintaan (S)/(U) 

17. merkityksellisyyden löytäminen (S) 

18. oman itsen toteuttaminen mahdollisuuksien sallimissa rajoissa (S) 

19. oman tilanteen vähättely* (S) 

20. perheen tuki (S)/(U) 

21. positiivisten asioiden huomioiminen (S) 

22. protokollaan tukeutuminen ja sen mukaan toimiminen vaaratilanteessa (S) 

23. samaistuminen toiseen (S)/(U) 

24. säälistä kohti lujaa tukea saman kokenutta kohtaan (S)/(U) 

25. tapahtumien asettaminen perspektiiviin (S) 

26. tapahtuman kieltäminen* (S) 

27. tietoisuus haitallisesta toimintamallista (S) 

28. tietoisuus omien kykyjen ja jaksamisen rajoista (S) 

29. tietoisuus tilanteen kuormittavuudesta (S) 

30. tilanteeseen ja paikkaan orientoituminen (S) 

31. tukeutuminen kollegoihin ja työnjohtoon (S)/(U) 

32. tunteiden tiedostaminen ja niiden olemassaolon hyväksyminen (S) 

33. työarki struktuurina (S)/(U) 

 

Yhteensä 33 muuttujaa, joista 22 (67 %) sisäisiä ja 11 (33 %) sisäisiä/ulkoisia tekijöitä. 

 

 

Haavoittuvuuksia (n = 30):  

 

1. aggression provosointi (S)/(U) 

2. arjen liika kuormittavuus (S)/(U) 

3. epäterve empatia (S) 

4. itseluottamuksen murtuminen (S)/(U) 

5. itsetunnon murtuminen (S)/(U) 

6. itsensä syyllistäminen (S) 

7. kasvava onnettomuusriski (S)/(U) 

8. kyvyttömyys empatiaan (S) 

9. lamaantuminen kipukokemuksesta (S)/(U) 

10. lannistuminen epäonnistumisista (S)/(U) 

11. luottamuksen rikkoutuminen opettajan ja oppilaan välillä (S)/(U) 

12. luottamuksen rikkoutuminen työyhteisössä (S)/(U) 

13. masentuminen (S)/(U) 

14. merkittävät uni- ja palautumisvaikeudet (S) 

15. oman tilanteen vähättely* (S) 

16. omien rajojen riskialtis ja epäterve rikkominen (S) 

17. omien voimavarojen ylittäminen (S) 

18. oppilaantuntemuksen heikentyminen (S)/(U) 

19. pelko ammatillisuuden rajojen häilymisestä (S) 

20. pelosta lamaantuminen (S)/(U) 

21. perspektiivin rikkoutuminen (S) 
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22. protokollanvastainen toiminta vaaratilanteessa (S) 

23. sairastuminen (S)/(U) 

24. syrjäytyminen (S)/(U) 

25. säälistä sokeutuminen (S)  

26. tahdittomuus (S) 

27. tapahtuman kieltäminen* (S) 

28. toivottomuus ja katkeruus (S) 

29. uupuminen (S)/(U) 

30. vaipuminen epätoivoon (S) 

 

Yhteensä 30 muuttujaa, joista 15 (50 %) sisäisiä ja 15 (50 %) sisäisiä/ulkoisia tekijöitä. 

 

 

Selviytymiskeinojen ja haavoittuvuuksien tekijät yhteenlaskettuna tekevät 63 muuttujaa, 

joista sisäisiä tekijöitä 37/63 (59 %) ja sisäisiä/ulkoisia tekijöitä 26/63 (41 %). Mikäli 

päällekkäisissä tekijöissä vaikutus laskettaisiin tasan sisäisiin ja ulkoisiin, ja sisäisten 

tekijöiden osuus lisättäisiin niihin muuttujiin, joissa ulkoista vaikutusta ei ole, 

selviytymiskeinoissa sisäisten tekijöiden osuus olisi 27,5/33 (83 %) ja ulkoisten tekijöiden 

5,5/33 (17 %). Haavoittuvuuksissa sisäisten tekijöiden osuus olisi 22,5/30 (75 %) ja ulkoisten 

tekijöiden 7,5/30 (25 %). Tällä tavoin laskettuna molempien kategorioiden tekijät 

yhteenlaskettuna olisi sisäisiä tekijöitä 50/63 (79 %) ja ulkoisia tekijöitä 13/63 (21 %). 

 

Hyvin pian jaottelua analysoidessa on havaittavissa, että jakauma painottuu vahvasti sisäisiin 

tekijöihin, eikä mikään muuttujista ole yksistään ulkoisten vaikutteiden alainen. Sisäisten 

tekijöiden vaikutus on näin ollen merkittävä ja tässä kontekstissa väistämättä huomioon 

otettava. Tulos antaa viitteitä siitä, että tässä tapauksessa henkilökohtaisilla toimilla, 

valmiuksilla ja tietoisuudella on ollut merkittävä vaikutus traumasta toipumiseen ja 

resilienssin vahvistumiseen.  

 

Seuraavaksi tekijät ovat taulukoissa (taulukot 1 ja 2) yhdessä teemojen kanssa. Taulukoissa 

on havainnollistettu tekijöiden esiintyvyys eri teemoissa ajanjakson eri vaiheissa (A ja L). 

Tekijät, joiden esiintyvyys on ollut suuri (3≤), on merkitty harmaalla pohjalla. 
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Taulukko 1.  

(Teemat: 

1 fyysinen kipu hallitsee elämää – kohti fyysisen kivun hallintaa,  

2 epävarmuus ja itsensä kadottaminen – itsevarmuus, itseluottamus ja itsensä löytäminen,  

3 tunteiden ja tuntemuksien peittely ja kieltäminen – tunteiden ja tuntemuksien avoimuus ja 

hyväksyminen,  

4 tasapainoilu empatian ja lujuuden välillä – lempeä lujuus ja empatia osana lujuutta,  

5 pelko, arkuus, vetäytyminen, riittämättömyyden tunne – rohkeus, uskallus, heittäytyminen, 

usko omiin kykyihin.) 

 

Selviytymiskeinoja (n = 33) Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 4 Teema 5 

1. adrenaliinin tuoma kyky 

selviytyä tilanteesta siihen 

saakka, että vaara on ohi (S) 

L     

2. ajatusten ja tuntemusten 

purkaminen luovalla tavalla 

(S) 

 L    

3. arkeen tukeutuminen (S)/(U)  A    

4. dissosiaatio (S) A  A   

5. empatia (S)   L A L  

6. hengitysharjoitukset (S) A     

7. ironia (S)   A  L 

8. itsen hyväksyminen ja 

uudelleen määrittely (S) 
 L    

9. luonto voimavarana (S)/(U)  A    

10. luottamus aitoon 

kohtaamiseen (S)/(U) 
L  L L  

11. luottamus kahden väliseen 

luottamukseen (S)/(U) 
L     

12. luottamus omaan toimintaan 

ja ammatillisuuteen (S) 
L A L  L A L 

13. luottamus 

oppilaantuntemukseen 

(S)/(U) 

L L L L L 

14. luottamus selviytymiseen (S) L L L   

15. luottamus tulevaisuuteen (S)   L L  

16. luottamus työparin 

toimintaan (S)/(U) 
L     

17. merkityksellisyyden 

löytäminen (S) 
A A    

18. oman itsen toteuttaminen 

mahdollisuuksien sallimissa 

rajoissa (S) 

    A 

19. oman tilanteen vähättely* (S) A     

20. perheen tuki (S)/(U)  A    

21. positiivisten asioiden 

huomioiminen (S) 
  L   
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22. protokollaan tukeutuminen ja 

sen mukaan toimiminen 

vaaratilanteessa (S) 

L     

23. samaistuminen toiseen 

(S)/(U) 
A  L L  

24. säälistä kohti lujaa tukea 

saman kokenutta kohtaan 

(S)/(U) 

L L    

25. tapahtumien asettaminen 

perspektiiviin (S) 
  L L L 

26. tapahtuman kieltäminen* (S) A  A   

27. tietoisuus haitallisesta 

toimintamallista (S) 
   A A 

28. tietoisuus omien kykyjen ja 

jaksamisen rajoista (S) 
    A 

29. tietoisuus tilanteen 

kuormittavuudesta (S) 
   A  

30. tilanteeseen ja paikkaan 

orientoituminen (S) 
A     

31. tukeutuminen kollegoihin ja 

työnjohtoon (S)/(U) 
    A 

32. tunteiden tiedostaminen ja 

niiden olemassaolon 

hyväksyminen (S) 

  L A L A L 

33. työarki struktuurina (S)/(U)  A    

 

 

Taulukko 2.  

(Teemat: 

1 fyysinen kipu hallitsee elämää – kohti fyysisen kivun hallintaa,  

2 epävarmuus ja itsensä kadottaminen – itsevarmuus, itseluottamus ja itsensä löytäminen,  

3 tunteiden ja tuntemuksien peittely ja kieltäminen – tunteiden ja tuntemuksien avoimuus ja 

hyväksyminen,  

4 tasapainoilu empatian ja lujuuden välillä – lempeä lujuus ja empatia osana lujuutta,  

5 pelko, arkuus, vetäytyminen, riittämättömyyden tunne – rohkeus, uskallus, heittäytyminen, 

usko omiin kykyihin.) 

 

Haavoittuvuuksia (n = 30) Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 4 Teema 5 

1. aggression provosointi 

(S)/(U) 
L   L  

2. arjen liika kuormittavuus 

(S)/(U) 
 A    

3. epäterve empatia (S)   L A L  

4. itseluottamuksen 

murtuminen (S)/(U) 
 L   A L 

5. itsetunnon murtuminen 

(S)/(U) 
 L   L 
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6. itsensä syyllistäminen (S)   A   

7. kasvava onnettomuusriski 

(S)/(U) 
 A    

8. kyvyttömyys empatiaan (S)   L A  

9. lamaantuminen 

kipukokemuksesta (S)/(U) 
A     

10. lannistuminen 

epäonnistumisista (S)/(U) 
L     

11. luottamuksen rikkoutuminen 

opettajan ja oppilaan välillä 

(S)/(U) 

    L 

12. luottamuksen rikkoutuminen 

työyhteisössä (S)/(U) 
    L 

13. masentuminen (S)/(U)  L A L A L A 

14. merkittävät uni- ja 

palautumisvaikeudet (S) 
    A 

15. oman tilanteen vähättely* 

(S) 
A     

16. omien rajojen riskialtis ja 

epäterve rikkominen (S) 
A     

17. omien voimavarojen 

ylittäminen (S) 
 A A L   

18. oppilaantuntemuksen 

heikentyminen (S)/(U) 
    L 

19. pelko ammatillisuuden 

rajojen häilymisestä (S) 
    A 

20. pelosta lamaantuminen 

(S)/(U) 
L   L  

21. perspektiivin rikkoutuminen 

(S) 
   A  

22. protokollanvastainen 

toiminta vaaratilanteessa (S) 
L   L  

23. sairastuminen (S)/(U)   A   

24. syrjäytyminen (S)/(U)   L  A L 

25. säälistä sokeutuminen (S)  L L L A L  

26. tahdittomuus (S)    A  

27. tapahtuman kieltäminen* (S) A     

28. toivottomuus ja katkeruus 

(S) 
A L L A L A L L 

29. uupuminen (S)/(U)  A L A L A L A 

30. vaipuminen epätoivoon (S)  L   A 
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SELVIYTYMISKEINOISTA eli hyvinvointia tukevista ja resilienssiä vahvistavista 

tekijöistä merkittävimmiksi nousivat:  

 

 Empatia 

 Katkeruus omaa tilannetta kohtaan voi peittää empatiakyvyn alleen. Näin oli 

käydä hetkittäin myös omalla kohdallani. Kyky tuntea empatiaa toista kohtaan 

pehmentää ankaruutta ja kannustaa myötätuntoisiin ajatuksiin myös itseä kohtaan. 

Mikään tunnekokemus ei ole liian vähäpätöinen huomioitavaksi. 

 

 Luottamus aitoon kohtaamiseen 

 On käsittämättömän tärkeää, että arjen kohtaamisissa saa olla oma itsensä, pelotta. 

Trauman jälkeen epäluulo voi kalvaa pitkään ja vaikuttaa välttämättömiin 

kohtaamisiin myös koulussa. Kohtaamiset voivat aiheuttaa ahdistusta ja pelkoa 

siitä, että joutuu ottamaan puheeksi tai käsittelemään aiheita, joihin ei tuolloin ole 

valmis. Vähintään yhtä tärkeää on saada surra niin, että kokijassa nähdään 

muutakin kuin kärsimys ja trauma. 

 

 Luottamus omaan toimintaan ja ammatillisuuteen 

 Vaikka kipukokemukset ovat olleet järisyttävän voimakkaita, olen aina pystynyt 

hoitamaan työni kunnialla. Liikarasitus on ottanut osansa muista elämän osa-

alueista. Omien traumakokemusten kääntäminen vahvuudeksi työssä on ollut 

edellytys luottamuksen vahvistumiseen omaa ammattitaitoa kohtaan. 

 

 Luottamus oppilaantuntemukseen 

 Oppilaantuntemus on ollut aina vahvuuteni, mihin olen luottanut koko 

opettajaurani ajan. Se on jatkuvasti tietoisesti ylläpidettävä ja kehitettävä kyky, 

joka auttaa tekemään oikeita ratkaisuja nopeasti muuttuvissa ja reagointia 

vaativissa tilanteissa.  

 

 Luottamus selviytymiseen 

 Kun fyysistä tai henkistä kipua on kestänyt riittävän kauan, luottamus parempaan 

aikaan on vaarassa hiipua. Mitä tarkoittaa riittävän kauan, on yksilöllistä. 

Luottamus siihen, että kivuttomammat hetket ovat edessäpäin, auttaa jaksamaan 

vaikeidenkin hetkien yli ja hälventää toivottomuuden tunnetta. 
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 Samaistuminen toiseen 

 Samaistuminen toiseen ja empatia ovat lähekkäisiä käsitteitä. Edellinen 

mahdollistaa jälkimmäisen. Tässä tapauksessa kohdattaessa toinen henkilö, joka 

on myös kokenut jonkinlaisen trauman, on mahdollista oikeasti ja aidosti 

ymmärtää, miltä toisesta tuntuu. Se on suuri voimavara, ja käytännössä antaa 

mahdollisuuden siihen, ettei tee hätäisiä johtopäätöksiä, että reagoi itse tilanteisiin 

mahdollisimman korrektisti, sekä aitoon vertaistukeen. 

 

 Tapahtumien asettaminen perspektiiviin 

 Vaikea aika tuntuu loputtoman pitkältä, kun sen päättymisajankohtaa ei tiedä. 

Hyvin nopeasti on kuitenkin mahdollista havaita elämässä olevia positiivisia, 

kannattelevia asioita ja myös parempia ajanjaksoja. Jotta asiat saa perspektiiviin, 

täytyy se tehdä tietoisesti, esimerkiksi: ”en voi juosta, mutta voin kävellä” tai 

”tällä viikolla sattuu vähemmän kuin viime viikolla”. Ironia auttaa myös pitkälle. 

  

 Tunteiden tiedostaminen ja niiden olemassaolon hyväksyminen 

 On todella tärkeää, että antaa itselleen luvan olla surullinen tai katkera. Kun 

tunteille antaa luvan ryöpsähtää sopivalla tavalla ja sopivassa ympäristössä, tulee 

niistä hallittavampia. Samalla, kun tunnistaa omien tunteidensa monet puolet, on 

helpompi alkaa havainnoimaan niitä myös toisista. On tärkeää ymmärtää, että 

tunteet eivät ole yksiselitteisiä ja ne voivat kätkeytyä helposti toisen alle. 

 

 

HAAVOITTUVUUKSISTA eli riskitekijöistä hyvinvoinnille ja resilienssiä heikentävistä 

tekijöistä merkittävimmiksi nousivat:  

 

 Epäterve empatia 

 Toisen suru on helppo ottaa kannettavaksi myös itselle ja jäädä vellomaan 

vaikeisiin ajatuksiin, mikä ei luonnollisesti ole hyväksi kenellekään. Myös 

opettajan työssä on tärkeää pystyä erottamaan toisen suru omasta – erityisesti jos 

on itse jo valmiiksi kuormittunut. Työt täytyy pystyä jättämään työpaikalle ja 

tarvittaessa pyytää tukea asioiden käsittelyyn, esimerkiksi työnohjauksen 

muodossa. 
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 Itseluottamuksen murtuminen 

 Traumaa voi seurata itsensä syyllistäminen, joka voi aiheuttaa ajatuksia siitä, mitä 

olisi voinut tehdä toisin, tai olisiko joku oma valinta voinut johtaa trauman 

välttämiseen. Omia valintoja voi alkaa varjostaa pelko yrittää uusia asioita tai 

ylittää niin sanottu turva-alue pienimmässäkään määrin. Voi sortua ajattelemaan, 

että ei kannata yrittää, kun ei kuitenkaan onnistu. Oppilailla tämä näkyy usein 

alisuoriutumisena. 

 

 Masentuminen 

 Sekä trauman että kivun aiheuttama pitkäkestoinen kuormitus altistaa mielialan 

tummumiselle. Vaikeina kausina on haastavaa nähdä positiivisia asioita ja 

onnistumisia. Jos voimavarat käyvät vähiin, on masentuminen todellinen uhka. 

  

 Omien voimavarojen ylittäminen 

 Omat voimavaransa oppii tuntemaan parhaiten silloin, kun niiden rajat ylittyvät. 

Toisaalta voimavarat voivat kasvaa, kun niiden rajoja venytetään. Aina ei tarvitse 

olla omalla mukavuusalueella pärjätäkseen ja toipuakseen, mutta jatkuvalla 

voimavarojen äärikäytöllä voi olla vahingollisia seurauksia. Uupunut ihminen on 

kuin auto, jossa on polttoaine käymässä vähiin: ”huuruilla” ja tankkiin 

puhaltamalla pääsee vielä hetken eteenpäin, mutta ei välttämättä bensa-asemalle 

saakka. 

 

 Syrjäytyminen 

 Sosiaalisista tilanteista vetäytyminen käy yllättävän helposti ja vaivihkaa. Ensin 

jää pois tilanteista, joihin ei pysty. Sitten jää pois tilanteista, joihin ei luultavimmin 

usko pystyvänsä. Kutsut vähenevät. Sen jälkeen kynnys hakeutua tilanteisiin 

kasvaa suuremmaksi ja suuremmaksi.  

 

 Säälistä sokeutuminen 

 Opettajan tehtävä on olla turvallinen aikuinen lapselle ja nuorelle. Jos opettaja itse 

ei pysty käsittelemään oppilaalle tapahtuneita vaikeita ja pahojakin asioita, on 

hänen suhtautumisestaan vaara tulla lisäpainolastia lapselle. Sen sijaan, että 

aikuinen olisi luotettava tukipilari, joutuu lapsi miettimään, mitä uskaltaa kertoa. 
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Jos aikuinenkin menettää uskonsa pystyvyyteen ja toipumiseen trauman jälkeen, 

mistä lapsi voimavaransa ammentaa? 

 

 Toivottomuus ja katkeruus 

 Pitkäkestoisesta pahoinvoinnista voi seurata toivottomuuden ja katkeruuden 

tunteita. Esimerkiksi kroonisen kivun hoidossa voi tulla tilanne, ettei siihen löydy 

apua ja menettää uskonsa lääketieteeseen. Tilannetta, miksi tapahtunut on sattunut 

juuri omalle kohdalle, on vaikea ymmärtää, ja se katkeroittaa. Voi tuntua, että 

elämä lipuu ohitse ja itse voi vain seurata vierestä. 

 

 Uupuminen 

 Omien voimavarojen ylittämistä tai pitkäkestoista pahoinvointia voi seurata 

uupuminen. Pelkkä väsymys on eri asia kuin uupuminen, ja pitkäkestoisella 

uupumuksella voi olla hyvin vahingollisia seurauksia jo elämää ylläpitävien 

toimintojen huolehtimisesta lähtien, esimerkiksi riittävä nukkuminen ja 

ravinnonsaanti. 

 

Tarkasteltavan ajanjakson alkupuolella trauma oli tuore, joten resilienssiä vahvistavat ja 

hyvinvointia tukevat tekijät edistivät toipumista ja auttoivat orientoitumaan normaaliin 

arkeen. Alkuosan selviytymiskeinot näyttävät osoittavan enemmän hajontaa kuin loppuosan 

tekijät. Loppuosassa, kun trauman akuuttivaiheesta on kulunut aikaa, ja eheytymistä ja 

posttraumaattista kasvuakin tapahtunut, tekijät painottuvat suuresti luottamuksen 

merkitykseen eri osa-alueilla. Myös kyky asettaa sekä itselle tapahtuneita että ympärillä 

tapahtuvia asioita perspektiiviin edesauttaa vaikeiden asioiden kohtaamista ja käsittelyä. 

Omien tunteiden tiedostaminen ja hyväksyminen on edellytys sellaisen empatian 

osoittamiselle ja kokemiselle, joka ei vahingoita itseä, esimerkiksi kyky antaa tukea ottamatta 

toisen henkistä taakkaa omille harteilleen.  

 

Haavoittuvuuksissa, riskitekijöissä oli selviytymiskeinoja enemmän hajontaa koko ajanjakson 

ajalla. Uskoakseni tämä johtuu siitä, että kyseessä on enemmän pelko tai todellinen uhka 

tekijästä, kuin todellinen kokemus. Omien voimavarojen ylittäminen voi johtaa 

masentumiseen, uupumiseen, toivottomuuteen ja katkeruuteen. Näitä kaikkia tekijöitä on 

havaittavissa koko ajanjakson kattavasti. Niitä yhdistää myös se, ettei tarvita traumaa 

kokeakseen uhkaa tai pelkoa näistä tuntemuksista ja kokemuksista, mikäli työ tai jokin muu 



60 
 

osa-alue elämässä kuormittaa erityisesti. Epäterve empatia ja säälistä sokeutuminen liittyvät 

toisiinsa. Epäterve empatia kääntyy enemmän itseä kohti ja haitallinen sääli tässä kontekstissa 

oppilasta kohti, millä voi olla vahingollisia seurauksia sekä ammatillisuuteen että opettaja-

oppilas-suhteeseen.  

 

Syrjäytyminen tai vetäytyminen sosiaalisista suhteista on näistä haavoittuvuuksista tässä 

tapauksessa todellisin. Arjessa vapaa- ja työaikana kohdattavat velvollisuudet ja kohtaamiset 

vievät käytettävissä olevista voimavaroista niin valtavan osan, että muuhun jää harvoin 

minkäänlaista kapasiteettia. Mikä vaarallisinta, sen saattaa huomata vasta siinä vaiheessa, kun 

on jo vetäytynyt tai syrjäytynyt itselle normaaleista, vapaaehtoisista sosiaalisista tilanteista. 

Omassa tapauksessani tilanteen ymmärtämiseen vaadittiin toisen henkilön huomautus 

aiheesta. 
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7  Yhteenvetoa ja pohdintaa 

 

Traumakokemus on aina yksilöllinen, eikä se ole kokemuksena koskaan sanoitettavissa täysin 

ymmärrettävään ja tyhjentävään muotoon. Myös oma käsitys ja näkökulma kokemuksista 

muuttuvat ajan saatossa. Kokemuksista puhuminen voi auttaa saamaan tapahtumia 

myöhemminkin vähemmän ahdistavaan perspektiiviin ja kenties auttaa löytämään tilanteesta 

positiivisia asioita tai käänteitä. Toisen ihmisen tuki on aikuisellekin tärkeää, mutta erityisesti 

kriisin tai trauman myllerryksissä olevalle lapselle turvallisen aikuisen tuki on ensiarvoisen 

merkittävää. Lapselle on hyödyllistä, että aikuinen tunnistaa merkitykset ja tarpeet 

käyttäytymisen takana, ja että hän sanoittaa kokemuksen ja tunteet lapselle 

ymmärrettävämpään muotoon (Välivaara, 2010, 9). Sanoittaminen ja empatia helpottavat lasta 

ymmärtämään uusia, pelottavia tunteitaan, mutta myös parantaa lapsen ja aikuisen välistä 

luottamussuhdetta, mikä on tärkeää lapsen terveen psyykkisen kasvun kannalta. 

 

Mistä tietää, että lapsi on traumatisoitunut? Gallagher on tutkinut opettajien kokemuksia 

traumataustaisten oppilaiden opettamisesta ja heidän tarpeisiinsa riittävästä vastaamisesta. 

Tutkimuksen mukaan suurin osa traumatapauksista oli tullut tietoon moniammatillisen 

yhteistyötiimin jäsenen tai oppilaan huoltajien kautta. Noin neljäsosassa tapauksista oppilas 

oli kertonut taustastaan itse, joistakin oli saatu tieto koulun asiakirjoista. Tutkimuksessa kävi 

ilmi myös oman havainnoinnin osuus. Miltei kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat 

totesivat omaavansa tietoutta trauman vaikutuksista psyykeen, oppimiseen ja 

käyttäytymiseen. Tästä huolimatta valtaosa opettajista kertoi myös, että traumataustaisen 

oppilaan kohtaaminen on erityisen haastavaa, jos taustasta ei ole ollut mahdollista saada tietoa 

etukäteen. Tällöin opettajat kokivat riittämättömyyden tunnetta kohtaamisissa ja yrittäessään 

vastata oppilaan tarpeisiin. (Gallagher, 2014, 71–74.) Tämän pohjalta on mielenkiintoista 

pohtia, mikä vaikutus opettajan herkkyyteen oppilaan käyttäytymisen taustalla olevien syiden 

havaitsemisessa on silloin, kun opettajalla itsellään on traumataustaa. 

 

Gallagher ottaa esille myös mielenkiintoisen havainnon siitä, miten koulussa suhtaudutaan 

esimerkiksi käytöshäiriöihin riippuen siitä, onko koulu tietoinen oppilaan traumataustasta. Jos 

oppilaan kouluvastaisuuden ja käytöksen pulmien ajatellaan johtuvan esimerkiksi motivaation 

puutteesta, persoonaan tai oppilaan moraaliin liittyvistä tekijöistä, tai perheen ongelmiin 

liittyvistä tekijöistä, oppilas asetetaan vastaamaan teoistaan kurinpidollisin menetelmin. 
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Mikäli vastaavassa tilanteessa oppilaan traumatausta on koulun tiedossa, on 

todennäköisempää, että interventiot ovat luonteeltaan kannustavampia. (Gallagher, 2014, 48.) 

On haastavaa löytää tasapaino siihen, että samat säännöt ja seuraamukset koskevat kaikkia, 

mutta tilanteiden käsittelyn tulee olla yksilöllistä. Kouluarjessa myöskään oppilaan tuttu 

opettaja ei välttämättä ole se, joka on ensimmäisenä tilanteessa paikalla, jolloin on 

mahdollisuus tilanteen pahentamiseen, eskaloitumiseen ja turhiin konflikteihin. Omassa 

työssäni olen myös huomioinut, että olisi ensiarvoisen tärkeää, että koko henkilökunnalla olisi 

alustava tieto oppilaan traumataustasta, ja tarvittaessa mahdollisuus siirtää asian jatkokäsittely 

nopeasti oppilaan omalle opettajalle.  

 

Jotkin traumatapahtumista ovat yleisessä tiedossa, mutta usein perhepiirissä tapahtuneet 

traumat ovat hiljaisuudella ja salailulla suojattuja. Jotkut voivat pitää traumaa leimaavana 

lapselle tai koko perheelle, eivätkä näin ollen koe, että koulun olisi tarpeellista tai soveliasta 

tietää tilanteesta. Joissakin kulttuureissa, yhteisöissä tai perheissä voidaan ajatella, etteivät 

tietyt tapahtumat ole laisinkaan traumatisoivia, eikä niistä tulisi puhua sellaisina. Tietyt 

stressaavat kokemukset ja vastoinkäymiset koetaan osaksi normaalia elämää. (Blaustein, 

2013, 12.) Olen törmännyt kyseiseen ilmiöön useita kertoja oppilaiden huoltajien kohdalla, ja 

useimmiten taustalla on ollut häpeään perustuvaa vähättelyä tai aikaisempia lannistavia 

kokemuksia koulun tai lasta hoitavien tahojen kanssa. Useimmiten ajan kuluessa, 

luottamussuhteen vahvistuessa kodin ja koulun välillä, huoltajat ovat alkaneet avautua 

tilanteen todellisesta luonteesta. Siinä vaiheessa on kuitenkin oltava tietoinen omasta 

roolistaan ja sen rajoista; opettaja on lasta varten, ei perhettä hoitava taho. Toimiva yhteistyö 

moniammatillisen yhteistyötiimin kanssa on kultainen voimavara. Opettajan on tärkeä olla 

tietoinen omasta jaksamisestaan ja voimavaroistaan välttääkseen altistumisen 

myötätuntouupumukselle (Haasjoki & Ollikainen, 2010, 29). 

 

Kouluyhteisöön kuulumisen tunne on merkittävä tekijä traumatisoituneen oppilaan 

toipumisprosessissa. Oppilaan ja opettajan välinen suhde voi vaikuttaa toipumiseen, 

koulumotivaatioon ja -jaksamiseen sekä positiivisesti että negatiivisesti. (Gallagher, 2014, 

40–41.) Luottamussuhdetta on mahdoton muodostaa, jos oppilas kokee, että opettaja ei aidosti 

välitä hänestä. Mikäli oppilas kärsii pitkäaikaisesta traumasta tai kriisi on kovin akuutti, 

erityisesti tällöin ulottuu opettajan tehtävä opetustehtävistä laajasti myös 

vuorovaikutustaitoihin, itsesäätelyyn, toiminnanohjaukseen ja elämänhallintaan liittyviin 

ohjaustehtäviin. Traumatisoituneen oppilaan kanssa on tärkeää keskittyä ennen kaikkea 
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kouluarjen strukturointiin ja ennakoitavuuteen, jotta lapsella on varmuus ja ennakoitavuus 

ainakin yhdestä osa-alueesta elämässään. Tärkeää on saada oppilas ylipäätään tuntemaan 

koulun niin turvalliseksi ympäristöksi, että hän kykenee ja uskaltaa tulla kouluun.  

 

Tässä koottuna muutamia ajatuksiani traumataustaisen oppilaan kohtaamiseen 

koulusituaatiossa: 

 On hyvä tunnustella omia valmiuksiaan ottaa vastaan järkyttäviä uutisia ja tietoja. Jos on 

mahdollisuus, että tilanne on henkisesti liian raskas, tai että ei välttämättä pysty 

käsittelemään tilannetta ammatillisesti, kannattaa tukeutua ajoissa työnjohtoon, 

työnohjaukseen tai mahdolliseen työpariin tai -tiimiin. 

 Oppilaantuntemuksesta on suuri apu oppilaan kohtaamisessa. Mikäli itsellä ei ole riittävää 

oppilaantuntemusta, yhteistyö kollegojen kanssa voi osoittautua hyödylliseksi. 

 On hyvä varata aikaa pysähtymiselle. Varsinaisen keskusteluajan varaamiselle ei 

välttämättä ole tarvetta ja se voi mahdollisesti jopa ahdistaa lasta, joka haluaisi vain 

keskittyä normaaliin kouluarkeen. Tässäkin oppilaantuntemus on suuressa roolissa. 

 Sitten kun on aika pysähtyä juttelemaan, kuuntelemaan tai vain olemaan hetki 

turvallisessa tilassa yhdessä: ”voit aina tulla juttelemaan, kun siltä tuntuu” ei välttämättä 

ole paras mahdollinen lohdutus lapselle. Lapsen on tärkeä tietää, että aikuinen on 

tarvittaessa häntä varten, mutta ei voi olettaa, että tällä olisi resursseja aloitekykyisyyteen 

ja pyytää apua. Sen sijaan hänelle voi kertoa, mistä aikuisen tarvittaessa löytää, ja että 

aikuinen tulee itse esimerkiksi sovittuna aikana kysymään kuulumisia. Tällöin lapsi voi 

itse päättää, haluaako jakaa ajatuksiaan. Älä kuitenkaan lupaa mitään, mitä et voi pitää. 

 Lasta on hyvä auttaa sanoittamalla tilanteita ja tunteita, joita hän ei itse ymmärrä, ja jotka 

saattavat hänet hämilleen tai aiheuttavat kenties konflikteja. Lapsen tulee tietää, että 

hänellä on oikeus kaikenlaisiin tunteisiin. Opettajalla voi olla ratkaisevan merkittävä rooli 

auttamalla tunteiden ja ajatusten ilmaisussa. Tapoja tukea on monia, joista kannattaa 

tunnustella juuri itselle ja tilanteeseen sopiva. 

 Traumataustaisen lapsen läsnäolo vaikuttaa myös muihin lapsiin erityisesti samassa 

luokassa. Kannattaa suunnitella etukäteen tapa, jolla asiaa on tarpeen käsitellä luokassa. 

Yksityiskohtaisesti asioita ei luonnollisesti tule käydä läpi, mutta traumataustaisen lapsen 

huoltajilla voi olla näkemys, mitä he toivoisivat muiden tietävän tai ottavan huomioon. On 

hyvä varata aikaa myös muiden oppilaiden kysymyksille. 

 Mieti hetki ennen kuin reagoit. 
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Resilienssi ja posttraumaattinen kasvu ovat merkittäviä käsitteitä tutkimuksessani. On vaikea 

määrittää resilienssin ja posttraumaattisen kasvun rajaa, jos ajatellaan, että posttraumaattiseen 

kasvuun on mahdollisuus silloin, kun resilienssi ei ole ollut riittävä suojaamaan psyykeä. 

Koen kuitenkin, että posttraumaattisesta kasvusta voi edelleen seurata resilienssin 

vahvistumista. Toisaalta vaikka resilienssi olisi hyvä, ei traumaattista kokemusta voi sivuuttaa 

koskemattomana, jolloin nimenomaan resilienssin ansiosta on mahdollisuus 

posttraumaattiseen kasvuun. Näin ollen ne eivät välttämättä ole kaksi eri käsitettä, vaan 

ainoastaan kaksi erilaista lähestymistapaa. 

 

Trauman jälkeen sekä selviytymiskeinot että jokainen tekijöistä, joihin on mahdollisuus 

vaikuttaa itse, vaikuttavat suojaavasti minuun yksilönä, henkiseen hyvinvointiini ja 

ammatillisuuteeni. Nämä kaikki ovat resilienssiä vahvistavia tekijöitä. Vahvistavat tekijät 

muodostavat eteeni eräänlaisen suojakaaren, bufferin, joka suojaa haavoittunutta minää. Suoja 

minän ympärillä ei ole yhtenäinen, vaan kuvaa sitä, että olen mahdollisesti resilientti 

tunnistettavia, määriteltävissä olevia uhkia kohtaan, mutta en välttämättä sellaisia uhkia 

kohtaan, jotka eivät ole näkyvissä, ennakoitavissa tai tunnistettavissa.  

 

 

 

 

Kuva 1. Resilienssiä vahvistavat tekijät suojaavat tilanteessa, jossa henkinen hyvinvointi on 

uhattuna (HK, 2018). 
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Mikäli haavoittuneen minän kohdalle ajatellaan traumatisoitunut oppilas, on turvallisen 

aikuisen, tässä tapauksessa opettajan, rooli merkityksellinen. Mikäli luottamussuhde on hyvä, 

sekä opettajalla on riittävä oppilaantuntemus ja kyky havainnoida oppilaassa tapahtuvia 

hyvinvoinnin ja jaksamisen muutoksia, on hänellä mahdollista tukea oppilasta juuri siinä 

tilanteessa, kun ennakoimaton uhka tätä lähestyy, ja erityisesti jos uhka on luonteeltaan 

sellainen, mistä oppilas ei pysty yksin vaurioitta selviämään. Lapsen ja nuoren impulsiivinen 

käytös voi aiheuttaa opettajassa virheellisiä johtopäätöksiä toiminnan motiiveista. Henkilö, 

joka on kokenut trauman aiheuttaman henkisen taakan, pystyy asettumaan niin sanotun 

sytytyslangan loppumista edeltäneeseen hetkeen, ja voi mahdollisesti auttaa yllättävän uhkan 

kokemaa henkilöä selviämään koetuksesta silloisten resurssien rajoissa parhaalla, vähiten 

vahingollisella tavalla. 

 

 

 

Kuva 2. Haavoittuneen minän paikalla traumatisoitunut oppilas ja turvallisen aikuisen 

merkitys ennakoimattoman uhan lähestyessä (HK, 2018). 

 

Jokaisella trauman kokeneiden henkilöiden kanssa työskentelevällä on riski altistua 

myötätuntouupumukselle. Auttajan jaksamisen tueksi Lindqvist määrittelee auttamisen ja 

itsestään antamisen etiikkaa. Etiikka rakentuu kolmen edellytyksen ympärille: itsensä 

puolustaminen, itsensä ilmaiseminen ja itselleen pyytäminen. Itsensä puolustaminen tarkoittaa 

itsestä ja omasta hyvinvoinnista välittämistä, yksityisyyden ja omien rajojen turvaamista, sekä 

halua kehittyä. Itsensä ilmaiseminen tarkoittaa yksilöllisyyden ja itseilmaisun korostamista ja 

tunteiden ilmaisun hyväksymistä. Auttajan uskottavuus edellyttää, että hän saa toteuttaa ja 

ilmaista aitoa itseään avoimesti. Itselleen pyytäminen on edellytyksistä haastavin, sillä se 
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vaatii hyväksymään, ettei auttaja pysty itse kaikkeen, ja että hän itsekin tarvitsee apua ja 

tukea. Tästä seuraa oman haavoittuvuuden tunnustaminen. (Lindqvist, 1998, 23–25.) Auttajan 

rooli on empatian veitsenterällä tasapainottelua – kuinka välittää tarpeeksi mutta ei liikaa? 

Todellinen kohtaaminen ei onnistu ilman empatiaa ja sisäistä roolinvaihtoa (ibid., 74). Olla 

valppaasti tukena, ”suojabufferina”, mutta kuitenkin ehjänä, itsenäisenä itsenään on 

eräänlainen oksymoron. 

 

Kun kaksi toisilleen vastakkaista käsitettä kohtaavat, muodostavat ne yhdessä retorisen 

kuvion, oksymoronin. Oksymoronille on tyypillistä antiteettisyys ja eriskummallisten 

mielleyhtymien synty. Voidaan sanoa, että muutama oksymoron on traumasta selviytymisen 

hinta. Kun ihminen kohtaa elämässään voimakkaan iskun, osa persoonallisuudesta voi 

säröytyä. Osa taas säilyy ehyenä, minkä avulla on mahdollista kerätä kokoon kaikki se, mikä 

on edellytyksenä onnenrahtusille ja merkityksen löytämiselle. (Cyrulnik, 2010, 24–25.)  

 

Psyykkiseen katastrofiin sopeutuva ihminen yhdistää mielessään kauneuden ja 

kuoleman, ruusukimpun ja tunkion. Kun runoilija Gérard de Nerval puhuu 

”melankolian mustasta auringosta”, hän ei näe käsittelemiään tunnetiloja 

toistensa vastakohtina vaan päinvastoin toisiinsa yhtyneinä, samaan tapaan kuin 

melankolikot kertovat kammottavan mutta ihmeen ihanan kuoleman kiehtovan 

heitä: he kokevat kuoleman kammottavaksi, koska oma kuolemankaipuu 

aiheuttaa heissä pelkoa, mutta toisaalta ihmeen ihanaksi, koska he odottavat 

toiveikkaina kärsimyksen loppuvan. Vastakohdat korostavat toisiaan, ja 

kontrasti kirkastaa molempien merkitystä. Oksymoron karakterisoi henkisesti 

vaurioitunutta mutta sitkeää, kärsivää mutta toiveikkuudessaan onnellista 

ihmistä. 

(Cyrulnik, 2010, 25.) 

 

Kohtaan jälleen tutkimuskysymykseni: traumasta voimavaraksi – mitä vaatii matka 

eheytymiseen trauman jälkeen? Se vaatii paljon. Se vaatii peiliin katsomista, monenlaisia ja -

kokoisia kyyneleitä, tunteiden kohtaamista, hengittämistä, etuperin peruuttamista ja tukevia 

otteita. Toisinaan on päiviä, jolloin itsekin epäilen, onko se mahdollista ensinkään, mutta 

päädyn silti aina samaan lopputulokseen: kyllä. Se varmistuu joka ikinen kerta, kun kohtaan 

vastoinkäymisiä tai henkilön, joka on kohdannut vastoinkäymisen. Selviäminen ja seuraava 

päivä ovat mahdollisia. 



67 
 

 

Analysoidessani aineistoa pohdin, miksi en ole korostanut tiettyjä merkityksellisiä 

voimavaroja teksteissäni enempää. Esimerkiksi perhe, luonto, musiikki ja kirjoittaminen 

olisivat ansainneet enemmän huomiota, ja ilman näitä lopputulos olisi todennäköisesti aivan 

toinen. Huomioin myös, että en ole osannut sanoittaa oman toimintani, asenteeni ja 

päättäväisyyteni merkitystä toipumisprosessille. Ehkä sekin lienee eräänlainen tutkimuksen 

tulos, että tärkeimpiä asioita ei välttämättä näe tarpeeksi selkeästi silloin, kun katse ja mieli 

ovat kivun, surun ja epätoivon verhoamat. 

 

Autoetnografisia tutkimuksia on verrattain vähän. Prosessin aikana tutustuin lähemmäs 

viiteenkymmeneen eri autoetnografiseen tutkimukseen ja omaelämäkertaan, ja mielestäni ne 

antoivat omassa kontekstissaan erittäin yksityiskohtaista ja arvokasta tietoa ennen kaikkea 

aidoista kokemuksista ja kohtaamisista. Saresma kiteyttää mielestäni hyvin: ”Ajatus kynää 

pitelevästä kädestä korostaa kokemuksen diskursiivisuutta ja kuvaa sitä, että tekstuaalinen ja 

ruumiillinen eivät ole erotettavissa. Paperiin merkintöjä piirtävän käden kautta ruumiilliset 

ihmiset ovat omaelämäkerroissa läsnä” (Saresma, 2007, 93). Voiko este autoetnografisen 

tutkimuksen tekemiselle olla se, että ei koe itsellä olevan riittävän tuhtia aihetta tutkittavaksi, 

vai ovatko herkät kokemukset kenties liian vaikeita tällä tavalla purettaviksi? Karkottaako 

menetelmän työläys tekijät ympäriltään? Omalla kohdallani vaikeinta oli myöntää kaikki 

tutkittavan ajanjakson tuntemukset todellisiksi ja kohdata epäonnistumisensa. Täytyi myös 

määrittää moneen kertaan, mitä osioita pystyn oikeasti kirjoittamaan julki. Työn suurin anti 

lienee se, että opin itse näkemään epäonnistumiset kasvukokemuksina. Totesin itsekseni 

yhteenvetoa kootessani: ”lujaa tehdään”. 

 

Autoetnografia ja laadullinen tutkimus yleensäkin tuottavat ainutlaatuista ja hyvin spesifiä 

tutkimustietoa. Tätä tutkimusta varten olen käyttänyt kattavasti ja monipuolisesti sekä 

suomalaista että kansainvälistä kirjallisuutta, joka on sisältänyt paljon myös poikkitieteellistä 

materiaalia. Olen perehtynyt tutkimustani koskeviin eettisiin kysymyksiin ja hyvään 

tieteelliseen käytäntöön Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksen avulla. Aineistoni 

oli laaja, josta pyrin tekemään tiiviin mutta mahdollisimman kattavan ja informatiivisen 

leikkauksen otteita varten. Analysoin aineistoa kriittisesti ja mahdollisimman objektiivisesti. 

Subjektiivisuutta ei tällaisesta työstä ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista kokonaan 

erottaa. Otteissa esiintyneet henkilöt itseäni lukuun ottamatta on esitetty ehdotonta 

anonymiteettiä kunnioittaen. 
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Koko pro gradun kirjoittaminen on ollut minulle eräänlainen matka itseeni. Toisaalta se 

edustaa erään aikakauden loppua, toisaalta toisen alkua, mutta ennen kaikkea matkaa. Näen 

koko prosessin paljon enempänä kuin vain tutkintoon liittyvänä suorituksena. Toivon, että 

joku voi löytää siitä joskus jotakin, jonka käyttää voimavarakseen. 

 

Hengitä ja ota askel eteenpäin. 

 

Päätän tutkielmani runooni Perhosteippi. 
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Perhosteippi 
 
Aloitan alusta.  
Elämän.  
Elämän, jonka olisi pitänyt alkaa    k    a   uan   aikaa sitten.  

Nyt se tuntuu jonkun  toisen  omalta.  
Kuten tämä elettykin.  
Ei tunnu Minulta.  
 
Aloitan alusta.  
Alan elää.  
Aloitan itkulla.  
Aloitan itkulla olemattomasta.  
Aloitan itkulla saamattomasta.  

Saavuttamaton.  
Kuolleet lehdet.  
Pilaantunutta massaa varpaiden _välissä_.  
 
Aloitan alusta.  
Opettelen hengittämään, ulos.  
Pakotan käteni rutistamaan *KRATS*  
kallon tyhjäksi.  
Toisen ilmasta.  
Saastaa.  
Kahleita.  
Palamatonta sy-ty-tyslankaa.  
 
Aloitan alusta.  
Aloitan tuntemisen.  
Työnnän hammastikun  
__________________ 
varpaankynnen alle.  
Potkaisen.  
 
Aloitan alusta.  
Hiljaa olemisen.  
HUUDAN. 

Rikon rikkinäisen.  
Revin eristeet jotka v 

               a 
                 l 
                  uvat mätää.  

Kaadan sulaa tinaa  
repaleisiin haavoihin.  
 
Aloitan alusta. 

 
(HK, 2018.)  
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