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ERON JÄLKEINEN VAINO … 
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…vie voimavaroja ja aikaa muulta elämältä.  

… voi aiheuttaa uhrille psyykkistä traumatisoitumista. 

… saattaa vaikeuttaa tai estää opiskelun, työssäkäynnin 

ja ylipäätään sosiaalisen elämän. 

… voi haastaa vanhemmuutta eri tavoin. 

… on usein kuormittavaa myös vainotun läheisille ja voi 

kohdentua myös heihin. 



VAINOTUN TUKEMINEN 

RIITTA HANNUS 2016 

- Usein vainon uhri tarvitseekin tukea ja apua eri sektorien 

ammattilaisilta selvitäkseen vainosta tai vainossa. 

Keskeistä tuessa on ammattilaisten välinen yhteistyö. 

- Ammattilaisen ei tarvitse olla psyykkisen hoidon 

asiantuntija, vaan on riittävää, että ammattilaisella on 

perusymmärrys vainosta, sen vaikutuksista sekä vainotun 

tarvitsemasta tuesta. 

- Tärkeä tukija vainotullle voi olla myös vertaistukija! 

 



JOHDANTOA (1) 
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• Eron jälkeisen vainon aiheuttama reagointi uhrissa voi olla  

monimuotoista ja vaikeasti hahmotettavaa, koska vaino ei ole 

selkeärajaista ja koska tekoihin liittyy ihmisen ja nimenomaisesti 

aiemmin läheisen ihmisen aiheuttama pahaa.  

• Reagoinnin epäselvyyttä saattaa lisätä aiempi elämänhistoria, 

jolloin uhri reagoi sekä tuoreisiin että vanhoihin tapahtumiin. 

Vakava aiempi traumahistoria voi näyttäytyä ei niin- rakentavina 

toimintatapoina.  

• Erityisen kuormittavan vainosta tekee se, että uhrin on vaikeaa 

tietää, milloin uhkaa on tai ei ole.  

• Vainon kokemukset voivat olla läsnä vainotun mielessä ja 

kehossa, vaikka akuutti uhka ei ole “päällä.”  



JOHDANTOA  (2) 
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• Työtapojen vaihelujen tarvetta syntyy erityisesti sen suhteen, onko 
vainon uhka sekä sen läsnäolo tosiasiallisesti tai psyykkisesti kesken. 
Vainon uhka ja läsnäolo ovat yleensä hidastamassa tai jopa esteenä 
tavanomaisen ja palauttavan kriisiprosessin käynnistymiselle ja 
etenemiselle 

• Interventioiden ensisijaisena tavoitteena on turvata 
vainon uhri sekä rakentaa hänelle (trauma)oireiden 
hallintakeinoja, mikä sinällään jo saattaa 
mahdollistaa palauttavan kriisiprosessin ja/tai 
turvata sen etenemisen 

 



JOHDANTOA  (3) 

• Jos vaino jatkuu, (trauma)oireiden hallinta on  haastavaa, 

koska lähdetään ikään kuin toimimaan kehon ja mielen 

luonnollisia reaktioita vastaan. 

• Keskeistä on löytää keinoja, joiden avulla elimistö saa 

ikään kuin hengähdystaukoja. 

• Turvallisuuden ja selviytymisen kannalta on oleellista, että  

”ei-niin-toimivat” toiminta- ja selviytymistavat saataisiin 

vähittäin korvattua toimivimmilla tavoilla. 
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PSYKOSOSIAALINEN TUKI 
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• Psykososiaalisen tuen käsite käytössä akuutin 

kriisityön sokkivaiheen auttamisesta 

• Kriisityössä psykososiaalinen tuki on aina ammatillista 

tukea, jonka tavoitteena helpottaa traumaattisen kriisin 

aiheuttamia stressi- tai surureaktioita, tukea asiakkaan 

työ- ja toimintakykyä ja auttaa häntä palaamaan kriisin 

jälkeen normaaliin elämään. 

(http://www.ssmts.fi/kriisikeskus/alisivu2/) 

 



KÄSITTEISTÖÄ (2) 
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• Vainon uhrin psykososiaalisen tuen  

• tavoitteet ovat samat, mutta tuki on pitempikestoista eikä 
kohdennu vain sokkivaiheeseen 

• osa-alueina ovat myös ei-ammatilliset tuen muodot 

• erityisen haasteen luo vainon mahdollinen pitkäkestoisuus.  

 

• Vainon pitkäkestoisuuteen haettu yhtymäkohtia selviytymisestä 
vakavan kroonisen sairauden kanssa ja sieltä käsite kognitiiviset 
selviytymiskeinot. 

 



VAINON UHRIN PSYKOSOSIAALISEN TUEN 

TARPEEN ARVIOINTI 
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Vainon eli  

ulkoisen uhan 
riskinarvio 

Vainon 
seuraukset 

uhrille 

Uhrin 
voimavarat 



VAINON UHRIN PSYKOSOSIAALINEN TUKI 
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Ulkoista turvallisuutta lisäävät 
suojautumiskeinot 

- turvasuunnittelu 

- toimintatavat suhteessa 
vainoajaan – toiminnalliset 

selviytymiskeinot 

 

Sisäistä 
turvallisuutta 

lisäävät 
hallintakeinot - 

sisäiset ja 
vuorovaikutukselliset 

Oireita lievittävät 
ajattelutavat 

- kognitiiviset 
selviytymiskeinot 



ESITYKSEN SISÄLTÖ 
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1. Riskinarvion apuvälineitä, uhrin toimintatavat suhteessa 
vainoajaan (toiminnalliset selviytymiskeinot) sekä niiden 
huomioiminen turvasuunnittelussa. 

2. Eron jälkeisen vainon seurausten arviointi uhrissa ja sisäiset 
sekä vuorovaikutukselliset hallintakeinot 

3. Oireita lievittävät ajattelutavat. Kognitiiviset selviytymiskeinot. 

4. Terapeuttisia interventioita vainon uhrien hoidossa 

- Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutteinen hoito 

- EMDR; R-TEP ja G-TEP 

 

 

 



RISKIN ARVION APUVÄLINEITÄ JA UHRIN 

TOIMINNALLISET SELVIYTYMISKEINOT 

SUHTEESSA VAINOAJAAN  SEKÄ NIIDEN 

HUOMIOIMINEN 

TURVALLISUUSSUUNNITTELUSSA 

Ulkoista turvallisuutta lisäävät 
suojautumiskeinot 

- turvasuunnittelu 

- toimintatavat suhteessa 
vainoajaan – toiminnalliset 

selviytymiskeinot 

 

Sisäistä turvallisuutta 
lisäävät hallintakeinot 

- sisäiset ja 
vuorovaikutukselliset 

Oireita lievittävät 
ajattelutavat 

- kognitiiviset 
selviytymiskeinot 



TURVALLISUUS 
  

• Riskin arviointi jatkuvaa 

• Huomio myös lasten ja läheisten turvallisuuteen 

• Auttajien turvallisuuden varmistaminen 

 

www.varjohanke.fi: Opas vainon uhreille (2015) 

”Haluan elää en vain olla hengissä” 
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LASTEN AJATUKSIA TURVALLISUUDESTA 

”Elämän sujuminen tavallisesti tuo turvallisen olon.” 

”Se auttaisi, että joku kehittäisi sellaisen turvanappulan, 

mistä ei lopu akku koskaan tai sitten samurai-miekka voisi 

kanssa auttaa!” 

”Sen jälkeen, kun vanhemmat erosi, kotona on ollut paljon 

turvallisempaa paitsi silloin, kun isä ilmestyy oven taa tai 

soittaa.” 
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YHTEISTAPAAMISET  EIVÄT OLE ERON 

JÄLKEISISSÄ VAINOTILANTEISSA 

MAHDOLLISTA,  KOSKA  
 

- Vaino on pitkäaikaista ja toistuvaa väkivaltaa,  jonka taustalla on 

useimmiten jo parisuhteen aikana alkanut vakava alistaminen, 

kontrolli ja henkinen piina.  => Kohtaamassa ei ole tällöin kahta tasa-

arvoista henkilöä. 

- Vainoajalle jokainen kontakti on keino saada yhteys/ kontakti uhriin. 

Tämä areena voi olla vaikka oikeussali, sovittelutilanne tms.  Yksikin 

kontakti voi olla riittävä ”palkinto” vainon ylläpitämiseksi hyvinkin 

pitkäksi aikaa. 

- Vainoajan kohtaaminen on vainotulle erittäin kuormittavaa ja se voi 

syventää hänen traumatisoitumistaan.  
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APUKEINOJA RISKIN ARVIOON JA 

TURVASUUNNITTELUUN 
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 MARAK apuna vakavaan väkivaltaan ja vainoon 

 MARK-lomake 

 moniammatillinen riskinarviointi 

 Ideana on laatia moniammatillisessa työryhmässä vakavan 
väkivallan uhrille tai vakavan uhan alla elävälle henkilölle 
turvasuunnitelma ja tätä kautta parantaa tämän turvallisuutta.  

 Laaja lomaketietokanta: https://www.thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottami
seen 

 Myös MARAK-lomake ja erillinen vaino-lomake 

https://www.thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
https://www.thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
https://www.thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
https://www.thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
https://www.thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
https://www.thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
https://www.thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
https://www.thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
https://www.thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
https://www.thl.fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen


MARAKIN VAINOLOMAKE 

• Lomakkeessa on 11 kysymystä  

• Kysymykset pohjautuvat 1 565 vainon uhrin kokemukseen 
ja kliiniseen arvioon. 

• Lomakkeen tarkoitus on auttaa tunnistamaan väkivallan 
tekijöiden joukosta vainoajat, jotka aiheuttavat vakavan 
uhan uhrille. 

• Pohjautuu vainoajan havaittavissa olevaan käyttäytymiseen 
eikä hänen psykologisiin piirteisiinsä. 

• Lomake on poliisin käytössä Englannissa ja Walesissa. 
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LOMAKKEEN TAVOITTEENA 

-   Löytää varautumistoimenpiteet 

- Uhan laukeamiseen liittyvät tekijät 

- Ennustaa vainon kestoa ja eskaloitumista 

- Ennustaa fyysistä väkivaltaa ja vakavaa vainoa  
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VAINO-MARAK (Sheridan & Roberts 2011, S –DASH 2009) 

1. Onko tekijä vainonnut aiemmin tätä/ muuta uhria 

2. Onko vainoaja tuhonnut uhrin omaisuutta? 

3. Onko vainoaja värvännyt muita henkilöitä avukseen vainoamisessa? 

4. Onko vainoaja ahdistellut muita osapuolia, esim. uhrin ystäviä, läheisiä?  

5. Onko vainoaja käyttänyt fyysistä väkivaltaa ihmisiä kohtaan tämän 
vainoamistapauksen yhteydessä? 

6. Onko vainoaja tehnyt fyysisen tai seksuaalisen väkivallan uhkauksia viimeisen 
häirintätapauksen yhteydessä? 

7. Onko vainoaja oleskellut kodin tai työpaikan lähistöllä? 

8. Onko uhri erittäin peloissaan siitä, mitä epäilty voi tehdä? 

9. Onko vainoajalla huume/ alkoholiongelma? 

10. Hakeutuuko vainoaja kutsumatta kohtaamisiin useammin kuin 3 kertaa 
viikossa? 

11. Tiedetäänkö vainoajan olleen aiemmin väkivaltainen 
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ERITYISIÄ RISKITEKIJÖITÄ ERON 

JÄLKEISESSÄ VAINOSSA 

Uhrin  

voimakas pelko tai sen puuttuminen, vaikka tapahtumat olisivat 

omiaan aiheuttamaan pelkoa. 

 

Tekijän 

kykenemättömyys nähdä tekojensa vääryyttä ja 

kyky manipuloida uhria ja/tai viranomaisia. 

 

Uhrin ja/tai tekijän 

vahva riippuvuus toisesta. 

 

RIITTA HANNUS 2016 



LIIAN VÄHÄN PELKOA /  

LIIAN PALJON PELKOA 

• Pelko on tunne, mikä sisältää 

yllykkeen toimia, esimerkiksi 

vaara-tilanteissa suojautua tai 

paeta 

• Liiallinen pelko lamauttaa tai 

aiheuttaa sen kaltaista 

ylivireyttä, mikä heikentää 

elämänlaatua ja on uhka 

fyysiselle terveydelle. 

• Liiallinen pelko voi myös 

aiheuttaa ylireagointia ja 

ylisuojautumista 

• Eli kysymys: ”Mitä sinun pelolle 

kuuluu tänään?” on hyvin 

adekvaatti kysymys vainon 

uhrille! 
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TRAUMATISOITUMINEN JA RISKIN  ARVIO  

• Traumatisoituminen saattaa aiheuttaa muutoksia kyvyssä 

tunnistaa riskiä, suojella itseä ja lapsia, pitää kiinni 

rajoista, ottaa vastaan apua, luottaa  

• Jos erityinen vaikeus irrottautua väkivaltaisesta suhteesta 

tai on takana useita väkivaltaisia suhteita, voi olla 

väkivaltaa / kaltoinkohtelua jo omassa lapsuudessa 

• Mitä pitkäkestoisempi turvattomuus ollut omassa 

elämässä, sitä suurempi tarve tuelle myös ulkoisen 

turvallisuuden vahvistamisessa 
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UHRIN TOIMINNALLISET  SELVIYTYMISKEINOT (1) 
(Häkkänen-Nyholm 2008) 

1. Mukana reagointi 

- mm. pyrkimys keskustella vainoajan kanssa 

-> kiihdyttää vainoamista 

2. Vastaan reagointi 

- uhata vahingoittaa vainoajaa tai itseään 

-> osoittavat vainoajalle hänen tärkeytensä uhrin elämässä ja 
lisäävät vainoajan subjektiivista riskiä kasvojensa 
menettämisestä 

->altistaa väkivallanteoille ja kiihdyttää vainoa 

3. Sisäänpäin reagointi 

 - mm. kieltäminen ja päihteiden käyttö 

 -  altistaa väkivallanteoille 
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UHRIN TOIMINNALLISET SELVIYTYMISKEINOT  (2) 
(Häkkänen-Nyholm 2008) 

4. Poispäin reagointi 
- mm. puhelinnumeron ja osoitteen salaaminen 

-> toimivimmat taktiikat: tekevät vainoamiset vaikeampaa, eivätkä tuota vainoajalle 
positiivista vahvistamista 

- tuottavat paljon vaivaa uhrille 

  

5. Ulospäin reagointi 
 - mm. poliisille ilmoittaminen, lähestymiskiellon hakeminen 

 -> vähentää väkivaltaista käyttäytymistä ja lähestymiskielto lopettaa 
 vainon noin 60%issa tapauksista 
 

Lähteet: Spizberg & Cubach 2007, Sheridan ym. 2003, Häkkänen ym. 2003, Dovelius ym. 2006, 
Logan ym. 2002 
  

 

RIITTA HANNUS 2016 



KARTOITETTAVAT TURVA-ALUEET  
(ULLA VALTONEN, 2015) 
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• Kodin ja toimintaympäristön turvallisuuskartoitus  

• Turvasuunnitelman tekeminen  

• Uhrin haastattelu (tiedon kerääminen esim. uhrin voimavaroista, 

toimintatavoista, väkivallan tekijästä / uhkaajasta)  

• Koulutus (esim. itsepuolustus, vapautumis- / poistumistekniikat)  

• Turvalaitteiden toimittaminen + käyttökoulutus  

• Digitaalinen suojautuminen, digitaalinen jalanjälki  

• Tietokoneiden, puhelimien, ym. turvallisuusriskit + suojautuminen   

• Internet / sosiaalinen media riskit + suojautuminen  

• Digitaalisen ja muun todistusaineistonäytön hankinta   

 



Eron jälkeisen vainon seurausten arviointi ja 

sisäiset sekä vuorovaikutukselliset hallintakeinot 

Ulkoista turvallisuutta lisäävät 
suojautumiskeinot 

- turvasuunnittelu 

- toimintatavat suhteessa vainoajaan 
– toiminnalliset selviytymiskeinot 

 

Sisäistä turvallisuutta 
lisäävät hallintakeinot 

- sisäiset ja 
vuorovaikutukselliset 

Oireita lievittävät 
ajattelutavat 

- kognitiiviset 
selviytymiskeinot 



VAINON AIHEUTTAMIA SEURAUKSIA VOIVAT OLLA 

Muutokset 
säätelyssä 

• tunteiden 
säätelyvaikeudet 

• yli- tai alireagoiminen 
vaaraan 

• itsetuhoiset ajatukset ja 
teot 

Huomio- ja 
keskittymiskyvyn 
muutokset 

• unohtelu 

• vaikeus keskittyä 
mihinkään 

• omaan maailmaan 
vajoaminen 

Muutokset 
ajattelussa 

• olen huono, arvoton, ... 

• olen syyllinen ja 
vastuussa vainosta 

• häpeä vainosta 

• vainon vähättely 

• "kukaan ei voi 
ymmärtää tilannettani" 

• epätoivo ja 
toivottomuus 
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Muutokset 
ajattelussa 
suhteessa 
vainoajaan 

• alkaa nähdä 
vainoajan 
voittamattomana 

• alkaa haaveilla 
vainoajan 
vahingoittamisesta 

Muutokset 
suhteessa muihin 
ihmisiin 

• vaikeudet luottaa 
kehenkään 

 

• eristäytyminen 
ihmissuhteista 

Kehon reagointi 

• jännittyneisyys 

• voimattomuus 

• turtuneisuus 

• ruuansulatusvaivat 

• selittämättömät 
kivut 

• erilaisia sydän- ja 
keuhko-oireita 

 

• univaikeudet 

VAINON AIHEUTTAMIA SEURAUKSIA VOIVAT OLLA 
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Perustarpeiden 

tarkistaminen 

- Lepo 

- Ravinto 

- Sosiaalinen verkosto 

- Taloudellinen tuki 

- Tuki käytännön asioiden 

hoitoon 

- Tuki kodin ja lasten 

hoitoon 
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“Sieto-ikkuna” 

Optimaalinen 

vireystilan alue 

Ylivireystila 

Alivireystila 

Toimivat hallintakeinot mahdollistavat sietoikkunassa 

pysymisen ja / tai siihen palautumisen 

EHKÄISEE: 

- ”Pahaa oloa” 

- Traumatisoitumista 

Auttaa: 

- Toimimaan 

- Arvioimaan vaaraa 

- Suojautumaan 
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HALLINTAKEINOT – nykyiset ja aiemmat 
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Esimerkiksi eläin voi olla apuna tunteensäätelyssä ja tietoisessa  läsnäolossa. 

 



TEORIAA JA KÄYTÄNNÖN HARJOITUKSIA 

TRAUMA-VIITEKEHYKSESSÄ 
(www.traumaterapiakeskus.com) 
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http://www.traumaterapiakeskus.com/tuotteet.html?id=0/153327


HALLINTAKEINOJEN SOVELLUSTA  

VAINOTUN ELÄMÄSSÄ 
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• Arkielämän tilanteet 

• Oikeudenkäynnit 

• Tapaamisvaihdot 



Valmistautuminen 

oikeudenkäyntiin 

CASE SINI 



TUKI OIKEUSPROSESSIIN 
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• Oikeusavustaja  

• Ajaa asiaa 

• Käy läpi oikeudenkäynnin kulun 

• Sopii käräjäoikeuden kanssa turvajärjestelyistä 

• Erillinen odotustila 

• Kuuleminen erillisessä salissa 

• Kulun järjestäminen oikeuteen ja sieltä pois 

 

• Tukihenkilö (RIKU) 

• Mukana tekemässä rikosilmoitusta ja oikeussalissa 

• Tukena istunnon odotusaikoina 

 

 



HENKILÖKOHTAINEN VALMISTAUTUMINEN 
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• Nukkumisen varmistaminen (nukahtamislääke) 

• Tuki ennen ja jälkeen oikeudenkäyntiä: sisko kylään 

• Turvallisuutta luova vaatetus 

• Ravinto ja nesteytys 

• Ennen oikeudenkäyntiä, sen aikana ja jälkeen 

 



MIELIKUVAHARJOITTELU 
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• Käydään läpi koko päivä, jolloin oikeudenkäynti 

• Pysähdytään niihin kohtiin, mitkä tuntuva aiheuttavan jo 

etukäteen häiriötä omassa olossa ja kehossa 

• Mietitään ja harjoitellaan häiritseviin kohtiin voimavaroja 

• Lopuksi käydään tilanne läpi soveltaen voimavaroja 

• Sinin soveltamat voimavarat: Positiivinen ajatus: ”Oikeasti tässä 

ei ole mitään hätää”, turvakoru, hengitysharjoitus, jalkojen 

maadoittaminen, selän suoristaminen, vainoajan 

oikeusavustajan ”kutistaminen” sekä suoja-panssari. 



OIREITA LIEVITTÄVÄT AJATTELUTAVAT. 

KOGNITIIVISET SELVIYTYMISKEINOT 

Ulkoista turvallisuutta lisäävät 
suojautumiskeinot 

- turvasuunnittelu 

- toimintatavat suhteessa 
vainoajaan – toiminnalliset 

selviytymiskeinot 

 

Sisäistä 
turvallisuutta lisäävät 

hallintakeinot - 
sisäiset ja 

vuorovaikutukselliset 

Oireita lievittävät 
ajattelutavat 

- kognitiiviset 
selviytymiskeinot 



Vainon uhrin psykososiaalisen tuen 

keskeinen tavoite on,  

että uhri kykenisi elämään 

mahdollisimman täysipainoista 

elämää riippumatta siitä,  

jatkuuko vaino vai ei! 
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Stressaava tapahtuma 

Selviytymiskeinot (yrityksiä 
selviytyä ylivoimaisesta ) 

Emotionaaliset ongelmat 
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Kaltoinkohtelu 

Itsesyytökset, katastrofi-ajattelu, 
murehtiminen 

Lisäävät masennus-, ahdistus- ja 
traumaperäisiä oireita 
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Kraaij, Vivian ym. 2007: The Role of Cognitive Coping in 

Female Victims of Stalking 

Vaino 

Itsesyytökset, katastrofi-ajattelu, 
murehtiminen, selviytymisen suunnittelu (mitä 
tekee seuraavaksi), yritykset hallita vainoa 

Lisäävät masennus-, ahdistus- ja 
traumaperäisiä oireita 
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Ajattelutavan ”muuttaminen” vainon hallinnasta 
tai sen loppumisen unelmoinnista siihen, että 
vaino on kuin vakava sairaus - ehkä jopa 
krooninen sairaus – minkä kanssa voi elää ja silti 
nauttia elämästään!! 

Unohtamatta kuitenkaan vainon ”hoitokeinoja” eli 
rajoista ja turvallisuudesta huolehtimista. 

 

Myös työntekijänä kestettävä se, että aina ei 
löydy keinoja saada vainoa täysin loppumaan. 
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Vaino 

Positiivinen uudelleenarviointi, 

perspektiiviin asettaminen 

Lieventävät masennus-, ahdistus- ja 
traumaperäisiä oireita 
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KOKEMUSASIANTUNTIJOILTA SAATUA TIETOA, 

MIKÄ ON AUTTANUT VAINON ”UUDELLEEN 

ARVIOINNISSA” 
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• Edellyttää jonkinlaisen luottamuksen rakentuminen 

ulkoiseen turvallisuuteen. 

• Havahtuminen oman elämän rajallisuuteen voi toimia 

sysäyksenä. 

• ”Kyllääntymispisteen” saavuttaminen 

 



VAINON ”UUDELLEEN ARVIOINNIN”  APUNA 

VOIVAT OLLA 

• Osallisuus 

• Vertaistuki 
• Toiminnalliset ja luovat menetelmät 

• Terapeuttiset: erilaiset kognitiivisbehavioraaliset ja 

ratkaisukeskeiset tekniikat yhdistettyinä 

kehotietoisuuteen, EMDR 

• Loppuhaasteena VARJOn työssä: mitä muuta?? 
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VAINON UHRIN PSYKOSOSIAALINEN TUKI 
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Ulkoista turvallisuutta lisäävät 
suojautumiskeinot 

- Riskinarvio 

- Turvasuunnittelu 

- Toimintatavat suhteessa 
vainoajaan – toiminnalliset 

selviytymiskeinot 

 

Sisäistä 
turvallisuutta 

lisäävät 
hallintakeinot- 

Takaumien hallinta 

Oireita lievittävät 
ajattelutavat 

Kognitiiviset 
selviytymiskeinot 



VANHEMMAN JA LAPSEN VÄLINEN 

VUOROVAIKUTTEINEN HOITO 

 



DDP-TERAPIA 

• Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia  

(Dyadic Developmental Psychotherapy) 

• Oppi-isät: Daniel A. Hughes & Arthur Becker-Weidman  

• Kehitetty vaikeasti traumatisoituneiden sijoitettujen lasten 

ja heidän sijaisvanhempiensa hoidoksi 

• Terapeutin tukemana ja esimerkkiä noudattaen vanhempi 

luo parantavan ympäristön olemalla leikkisä, rakastava, 

hyväksyvä, utelias ja empaattinen lasta kohtaan. 

 

RIITTA HANNUS 2016 



DDP:N SOVELTAMINEN VAINOTTUJEN PERHEIDEN 

KUNTOUTUKSESSA 

 
• Sekä vanhempi että lapsi saattavat olla traumatisoituneita ja/tai heidän 

elämäntilanteensa ei ole turvallinen 

• Tavoitteiksi muodostumassa: 

• vanhemman vakautuminen, mikä mahdollistaa DDP-taitojen 

oppimisen, mikä mahdollistaa vanhemmuuden vahvistumisen 

• arkisten konfliktitilanteiden ratkominen turvallisessa ympäristössä 

• lapsen traumojen käsittely hänelle turvallisessa kiintymyssuhteessa 

kumpaisenkin voimavarojen mukaisesti 

• lapsen ja vanhemman välisen turvallisen kiintymyssuhteen 

vahvistuminen 
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VANHEMPI-LAPSI-TAPAAMISISSA KÄSITELTYJÄ 

TEEMOJA 

• Pelko äidin puolesta 

• Kiusatuksi tuleminen koulussa keskittymisvaikeuksien vuoksi 

• Äidin ylihuolehtivuus 

• Äidin uusi miesystävä 

• Isä-sanan käyttö 

• Biologisen isän ikävä 

• Lapsen vastuunotto perheestä 

• Lapsen aggressiot ja kontrollointi (äitiä kohtaan) 

RIITTA HANNUS 2016 



G-TEP  
(EMDR sovellus) 

 

VAINOTTUJEN PERHE / 

RYHMÄMUOTOINEN INTERVENTIO  



EMDR 
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  EMDR - menetelmä antaa mahdollistaa vaikeiden kokemusten ja  

nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. 

 

 Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta 

tapahtumasta toipumista ja vähentää asiakkaan kokemaa stressiä 

menneisyyden tapahtumista. 

 

 Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja 

uskomuksissa.  
 

 

 

 

 



G-TEP  
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• EMDR :n yksinkertaistettu sovellus 

 

• Menetelmän kehittäjä  

Israelilainen psykologi Elain Saphiro  

 

• Käytetty kriisi-interventiona mm. Turkissa, Syyriasta 

paenneille pakolaisille 



G-TEP 
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• Lyhyt-interventio 2* 1,5 h tapaamista 

 

• Suomessa sovellettu työterveyshuollossa 

 

• Edetään protokollan  

mukaisesti,  

missä tukena  

tehtäväarkki 

 

 

 



G-TEP VAINOTUILLA PERHEILLÄ 

RIITTA HANNUS 2016 

• 1. tapaaminen: 

•  neljän elementin stressinsäätelyharjoitus:  maa, ilma, vesi, tuli  

• oman olossa olevan häiritsevyyden numeerinen arviointi 

tapaamisen alussa ja lopussa 

ARVIONTI JATKOSTA 

• 2. tapaaminen 

• Osallistujat valitsevat työstettäväkseen esim. kolme häiriötä 

tuottavaa kohtaa vainossa, JOITA EI JAETA RYHMÄSSÄ. 

• oman olon numeerinen arviointi tapaamisen alussa ja lopussa 

• LOPETEAAN TURVAPAIKKAAN TAI MUUHUN VOIMAVARAAN 

 

 



VAINON UHRIN TYÖNTEKIJÄNÄ 
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• Vaikka puhutaan uhrista – kyse on kuitenkin aina selviytyjästä – 

aktiivisesta ei passiivisesta toimijasta 

• Kunnioitus uhrin kaikkia toiminta- ja selviämiskeinoja kohtaan – 

myös niitä näennäisesti toimimattomia kohtaan 

• Oman ajattelutavan muuttaminen siten, että pystyy näkemään 

vainotun elämässä muutakin kuin vainon – unohtamatta 

kuitenkaan turvasuunnittelun ajan tasalla pitämistä 

• Ja MYÖS työntekijänä itsestä ja omista rajoista huolehtiminen: 

 

 



”Toisen ihmisen tuskan ymmärtäminen ei ole sama asia kuin 

sen kokeminen. Auttamiseen tarvitaan ymmärrystä, mutta 

tuskan kokeminen voi estää auttamisen.” Rothschild (2010) 
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