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MITÄ ON 
TRAUMAINFORMATIIVINEN OPETUS?

Milloin viimeksi kätesi vapisivat jännityksestä? Olit niin hermostunut, ettet pysytynyt 
keskittymään kaikkeen, mitä ympärilläsi tapahtuu. Olotilasi oli ylivirittynyt - tai lamaantunut.  
Osalla oppilaista on tämänkaltainen jännitystila hermostossaan lähes kaiken aikaa. Heissä virtaa 
aivan liian paljon stressihormoni kortisolia. 

Heidän aivojensa mantelitumakkeet ja autonominen hermosto ovat kokemusten kautta 
oppineet odottamaan ympäristöltä sekä toisilta ihmisiltä uhkaa ja turvattomuutta. Heidän 
autonomisen hermostonsa turvallisuustutka on jatkuvassa hälytystilassa, valmiina taistelemaan 
tai suojautumaan. 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan useampi kuin kaksi kolmesta lapsesta kokee 
vähintään yhden traumaattisen tapahtuman ennen kuudentoista vuoden ikää. 

Kouluikäisistä: 

• 8% on kokenut seksuaalista väkivaltaa.
• 16% on joutunut nettikiusaamisen kohteeksi.
• 17% on kokenut fyysistä väkivaltaa.
• 39% on katsonut tai kuunnellut, kun toista ihmistä pahoinpidellään.

  Lähde: Copeland et al. (2017); NCTSN & SAMHSA (2015); SAMHSA (2015).

Traumaattiset ja turvattomuutta aiheuttavat kokemukset voivat liittyä koulukiusaamiseen, 
torjutuksi tulemiseen vertaisryhmässä, perheen taloudellisiin vaikeuksiin, perheenjäsenen 
mielenterveys- tai päihdeongelmiin, läheisen rikolliseen elämäntapaan, läheisen menettämiseen, 
vakavaan sairauteen lähipiirissä, rasisimiin ja syrjintään, sotaan tai terrorismiin, 
luonnonkatastrofiin, onnettomuuteen tai rikoksen kohteeksi joutumiseen. 

Yleisin trauman aiheuttaja on kiintymyssuhdevaurio: jääminen vaille riittävää läheisyyttä, hoivaa 
ja huolenpitoa. 

https://youtu.be/bF3j5UVCSCA


Jos lapsen perustarpeet eivät täyty riittävästi kodin ja koulun arjessa, lapsi alkaa useimmiten 
oireilla ja kokea traumaattista häpeää siitä, että hän on jäänyt vaille jotakin, mihin jokaisella 
ihmisellä on oikeus - vaille huolenpitoa, huomiota, arvostusta, nähdyksi ja kuulluksi tulemista. 

Traumainformatiivinen SEL on sosioemotionaalisen opetuksen työskentelymalli ( Trauma-
Informed Social and Emotional Learning). Se rakentaa toimintakulttuuria, joka on kaikille 
oppilaille turvallinen ja kannustava. Traumainformatiivinen työskentely tarkoittaa sitä, että 
työntekijöillä on valmiudet kohdata traumatisoitunut tai toksisesti stressaantunut lapsi, nuori 
sekä heidän perheensä Traumainformatiivinen SEL ohjaa työntekijöitä tukemaan 
traumatisoitunutta ja/tai toksisesti stressaantunutta oikein sekä pitämään hyvää huolta omasta 
jaksamisesta, sijaistraumatisoitumista välttäen. 

Traumainformatiivinen työskentelymalli pyrkii tarjoamaan työntekijöille riittävästi tietoa 
traumoista, stressistä ja aivojen toiminnasta. Tavoitteena on tietoisuus siitä, miten oppilaiden 
turvattomuus, traumat ja toksinen stressi vaikuttavat käyttäytymiseen ja oppimiseen. 

Traumainformatiivinen työote ei pyri siihen, että opettajien ja kuraattoreiden tulisi ryhtyä 
traumaterapeuteiksi. Koulun henkilökunnan ei pidä ryhtyä arvioimaan eikä olettamaan, onko 
oppilaalla traumoja. Traumaperäisten oireyhtymien diagnosointi ja hoito kuuluu 
erityissairaanhoidon piiriin. Tavoitteena on luoda turvallinen toimintakulttuuri, joka suojaa 
kaikkia oppilaita haitalliselta stressiltä ja opettaa itsesäätelyä. Työskentelyn lähtökohtana on 
ajatus, että kenellä tahansa saattaa olla trauma, vaikka se ei välttämättä näy juurikaan ulospäin. 

Sosioemotionaalisten taitojen vahvistaminen kehittää oppilaiden psykologista joustavuutta, 
resilienssiä. Resilienssin on todettu olevan vastavoima (Bannik, Frederike 2014), joka auttaa 
säätelemään stressiä sekä käsittelemään vaikeita tai traumaattisia kokemuksia. 

Vaikeilla lapsuudenkokemuksilla on pitkälle aikuisuuteen ulottuva vaikutus terveyteen ja 
hyvinvointiin (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (n.d.); Anda & Brown 
(2010); Felitti (2002). Vaikeat lapsuudenkokemukset vaikuttavat merkittävästi myös 
oppimiskykyyn ja kouluyhteisössä pärjäämiseen. Vaikeisiin ja traumaattisiin 
elämäntapahtumiin reagointi on kuitenkin yksilöllistä. Tapahtuma, joka voi olla yhdelle 
arkinen pikkujuttu, voi aiheuttaa toiselle trauman. 

Traumat ovat subjektiivisia kokemuksia, jotka ylittävät sietokyvyn: Kokemus on niin 
ahdistava, häpeällinen, pelottava tai käsittämätön, että sitä on vaikea käsitellä. Jotkut 
selviytyvät äärimmäisen raskaissa olosuhteissa traumatisoitumatta. Tällöin yksilöllä on yleensä 
suojaavia ihmissuhteita ja/tai keinoja tapahtumien käsittelyyn. Sosioemotionaalisen opetuksen 
kautta voimme vahvistaa jokaisen oppilaan sosiaalisten ja emotionaalisten keinojen 
työkalupakkia. 



■ Vaikeat lapsuuden kokemukset (ACEs) ovat 0-17 -vuotiaana koettuja
potentiaalisia traumaattisia kokemuksia. Ne voivat olla kokemuksia vaille 
hoivaa jäämisestä, menetyksistä, torjunnasta, syrjinnästä, psyykkisestä, 
fyysisestä tai seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Ne ovat kokemuksia, jotka voivat 
horjuttaa lapsen kokemusmaailmaa turvallisuudesta, arjen tasapainosta ja 
maailmasta. 

■ Toksinen stressi tarkoittaa tilaa, jossa kehon stressihormonitaso on jatkuvasti
liian korkealla. Toksinen stressitila voi aiheutua jatkuvista vastoinkäymisistä, 
kovista suorituspaineista tai traumaattisista muistoista. Toksinen stressi saattaa 
olla seurausta toistuvista vaikeista lapsuuden kokemuksista. Koulun 
toimintakulttuuri voi  lievittää, ennaltaehkäistä ja jopa hoitaa toksista stressiä 
tarjoamalla säännöllisiä kokemuksia sosiaalisesta, emotionaalisesta ja fyysisestä 
turvallisuudesta, välittämisestä, yhteenkuuluvuudesta, arvostuksesta, hyvistä ja 
kestävistä ihmissuhteista sekä luottamuksesta. Turvallinen sosioemotionaalinen 
kulttuuri lisää endorfiinin, oksitosiinin ja dopamiinin tuotantoa niin oppilaiden 
kuin opettajienkin aivoissa. Näiden välittäjäaineiden virtaus lievittää 
stressihormoni kortisolin vaikutusta. 

■ Trauma  on subjektiivinen kokemus, joka ylittää yksilöllisen sietokyvyn.
Kokemuksen muisteleminen ja kaikki, mikä muistuttaa siitä, herättää 
voimakkaita tunteita ja psyykkistä kipua. Kokemus voi olla niin ahdistava, 
pelottava, häpeällinen tai käsittämätön, ettei ihminen kykene käsittelemään sitä. 

■ Historiallinen trauma on ryhmän, esimerkiksi perheen tai suvun
ylisukupolvinen trauma, joka on siirtynyt sukupolvelta seuraavalle. 

■ Etninen trauma voi saada alkunsa tapahtumista, joissa ihminen kokee tai
todistaa rasismia ja sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta. 

AVAINKÄSITTEET

https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/
https://youtu.be/LmVWOe1ky8s
https://acestoohigh.com/


■ Systeeminen syrjintä ja alistaminen tarkoittavat tässä yhteydessä
kokemuksia, joissa yksilön on haastavaa saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa 
haaveitaan etnisen taustan, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, 
ulkonäön, vamman, sairauden, kielen, köyhyyden tai muun vastaavan 
seikan vuoksi. Jos kokemukset syrjinnästä toistuvat, ihminen saattaa 
traumatisoitua. 

■ Sijaistraumatisoituminen tarkoittaa oireilua, joka on seurausta toisen
ihmisen kokemuksista tai traumaattisten tapahtumien keskellä 
työskentelemisestä / elämisestä. Sijaistraumatisoitumiselle voivat altistua 
työssään esimerkiksi sosiaalityöntekijät, opettajat, terapeutit, 
sairaalahenkilökunta, toimittajat ja uutiskuvaajat. He kohtaavat työssään 
traumoja ja kuuntelevat traumaattisia tarinoita. Hyvin empaattinen auttaja on 
altis sijaistraumatisoitumiselle. Sijaistraumatisoitumisen välttämiseksi on 
tärkeää pitää hyvää huolta omista ammatillisista rajoista, voimavaroista ja 
jaksamisesta. 
Ammatilliset rajat eivät tarkoita epäempaattisuutta ja tunteettomuutta 
ihmiskohtaloiden edessä, vaan omien tunteiden tunnistamista ja käsittelyä 
sekä tietoista, terveellistä ja tehokasta stressinkäsittelyä. 
On tärkeää tiedostaa, että joskus myös oppilaan vanhempi voi olla 
sijaistraumatisoitunut lapsensa kokemasta epäoikeudenmukaisuudesta tai 
koulukäynnin haasteista. 

■ Myötätuntouupumus on stressireaktio, johon liittyy voimakas halu
lievittää toisen ihmisen kärsimystä ja poistaa kärsimyksen aiheuttaja. 
Traumaattisten asioiden kanssa työskentelevien lisäksi myötätuntouupumus 
voi painaa perheenjäsenen, ystävän tai työkaverin mieltä. 
Myötätuntouupumus on oireiltaan lähes identtinen posttraumaattisen 
stressireaktion kanssa. Myötätuntouupuneen on vaikea saada toisen ihmisen 
kokemuksia pois mielestään. Toisen tarina tulee mieleen flashbackeina ja 
aiheuttaa somaattisia oireita, kuten väsymystä, ylivirittyneisyyttä ja 
keskittymisvaikeuksia. Myötäntuntouupunut saattaa alkaa nähdä maailman 
toisen ihmisen kokemusten näkökulmasta, turvattomana ja julmana. 



■ Resilienssi tarkoittaa psykologista joustavuutta eli joustavaa mieltä.
Resilienssiä voi verrata jämäkkään kuminauhaan, jota venytetään 
äärimmilleen. Se palautuu takaisin muotoonsa, kenties hieman aiempaa 
joustavampana. Samalla tavoin ihmismieli voi palautua kovienkin 
vastoinkäymisten jälkeen takaisin tasapainoon. 

Positiivisen psykologian kehittäjä, entinen American Psychological 
Associationin (APA) presidentti Martin Seligman on todennut, että 
elämässään vaikeita asioita kohdanneet ihmiset ovat usein mieleltään 
joustavampia ja psyykkisesti vahvempia verrattuna ihmisiin, jotka eivät 
ole kokeneet elämässään kovia vastoinkäymisiä. 

Seligman puhuu posttraumaattisesta kasvusta eli trauman jälkeisestä 
psyykkisestä kasvusta. Traumaattisten kokemusten jälkeen elämä ei voi 
palata täysin ennalleen, mutta ihminen voi rakentaa resilienssin avulla 
uudenlaisen hyvän elämän ja uudenlaisen vahvan identiteetin. Lasten 
resilienssin vahistumisessa on keskeistä aikuisilta saatu sosiaalinen ja 
emotionaalinen tuki vaikeiden kokemusten käsittelyyn. Jos lapsi jää 
kokemustensa kanssa yksin ja kätkee ne mieleensä, seurauksena voi olla 
traumoja ja haitallisia uskomuksia itsestä, toisista ihmisistä sekä 
maailmasta. 

On tärkeää, että lapsellä on elämässään turvallinen aikuinen, jonka 
kanssa hän voi käsitellä vaikeita kokemuksia. Turvallinen aikuinen ei 
aina ole oma vanhempi. Se voi olla esimerkiksi sosiaalityöntekijä, 
terapeutti tai opettaja. Luottamuksen rakentamiseen ja vaikeiden 
kokemusten käsittelyyn täytyy löytyä aikaa. Keskusteleminen ei 
myöskään ole ainoa tapa, miten vaikeita kokemuksia voi käsitellä. 
Kokemuksia kannattaa lähestyä lapsilähtöisesti: Tavoilla, joilla lapsi 
suostuu ja kykenee tapahtumia käsittelemään. 

Resilienssitaitoja voi vahvistaa kehittämällä sosiaalisten tilanteiden 
lukutaitoa (sosiaalista tietoisuutta), itsetuntemusta, itsesäätelyn taitoja, 
ogelmanratkaisun taitoja sekä assertiivisuutta eli puolensa pitämisen 
taitoa. Lyhyesti sanottuna resilienssiä vahvistetaan kehittämällä 
sosioemotionaalisia taitoja. 

https://youtu.be/cqO7YoMsccU


• Millaisia historiallisia traumoja olet kohdannut työssäsi?

• Millaisissa tilanteissa näet systeemistä syrjintää?

• Millaiset tilanteet voivat aiheuttaa etnisiä traumoja?

• Miten suojaat itseäsi myötätuntouupumukselta ja sijaistramatisoitumiselta?

MIETI JA KESKUSTELE



MITEN TRAUMAT SAATTAVAT 
VAIKUTTAA KÄYTTÄYTYMISEEN 
JA OPPIMISEEN?

KÄYTTÄTYMINEN OPPIMINEN IHMISSUHTEET

• Vaikeuksia
keskittymisessä ja
ohjeiden 
noudattamisessa

• Sosiaalisten
vihjeiden
tulkitseminen voi
olla yliherkkää tai
heikkoa.

• Haasteita
tunteiden
nimeämisessä ja
sekä
itsesäätelyssä.

• Käyttäytyminen
voi olla
impulsiivista ja
aggressiivista tai
vetäytyvää ja
alistuvaa.

• Puutteita
kommunikointi-
taidoissa.

• Luova leikki on
kateissa.

• Haasteita uuden
tiedon
organisoinnissa ja
muistamisessa.

• Tavoitteiden
saavuttaminen ja
mielikuvien
luominen omasta
tulevaisuudesta
voi tuntua
mahdottomalta
tehtävältä.

• Tosiin ihmisiin on
vaikea luottaa.

• Haasteita
kestävien
ihmissuhteiden
ylläpitämisessä.

• Avun pyytäminen
toisilta ei ole
luontevaa. Apua
on ylivoimaisen
vaikea kysyä tai
sitten toisten
apuun
turvaudutaan
ylimitoitetusti.
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