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1. Kv-tutkimus: mitä enemmän nuorella on
pitkään jatkuneita ja yhteen kietoutuneita
riskejä à sitä huonompi aikuisiän ennuste
2. Kuitenkin aina löytyy myös hyvin aikuisiässä
pärjänneitä à Miksi osa nuorista pärjää hyvin
huolimatta riskeistä?
3. Erityisiä korkean riskin ryhmiä:
• Kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret
• Käytösoireilevat nuoret
4. à Harvinaisen ilmiön tutkimus on tehokasta
valikoituneessa erityisjoukossa

Millaiset nuoret selviytyvät traumaattisesta
kehitysiästä?
2020-11-20 EFCAP Tampere
marko.manninen@thl.fi & laura.andelin@pp.inet.fi
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Suomen koulukotijärjestelmä

4

´ ”Kujan pää”

3.Inter- 1.Rekisteri
ventiot tutkimus

´ Vaikeahoitoiset lapset ja nuoret (N=~250-300, M/F 2/1, ~15v)
´ Lastensuojelulain avo-, sijais-, ja jälkihuolto
´ 5 valtion koulukotia, 2 yksityistä
´ Koulukotiopetus

2.Yksilötutkimus

´Peruskoulu (100%!)
´Ammatillinen koulutus tai sen tukeminen
´ Sijoituksen syinä vakavat kouluongelmat, päihteet, rikostelu
´ Jokin MT-häiriö 89%

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS THL & VALTION KOULUKODIT

MT-diagnoosit
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KOULUKODIN JÄLKEEN – TUTKIMUSHANKE

-

Mikä tahansa dg 60% à12x riski
Päihdedg 30% à17x
Persoonallisuushäiriöt 11% à12x
Mielialahäiriö 18% à 7x
Skitsofreniaspektri 10% à 8x

ENNENAIKAINEN
KUOLLEISUUS
6
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- KK 7% vs verrokit 1% à 7x riski
- Päihteet 24x, IM 7x

RIKOLLISUUS
- 2/3 uusi tuomio à13x riski
- 50% väkivaltarikos à14x riski

KELA korvausrekisteri
Rekisteritutkimus 1/2

- antipsykootit 34%, anksiolyytit 26%,
unilääkkeet 16%,
masennuslääkkeet 47%,
psykostimulantit 7%,
alkoholivieroitus 6% à 4-9x
- KELA-terapiatuki 3.5% - verrokit 2%

JATKO-OPISKELU
- 4/5 pelkän pk varassa vs verrokit 1/5
Rekisteritutkimus 2/2

LISÄÄNTYMISTERVEYS
- Teiniäitiys <20v 35% vs 7%
- Äitiys <18v 7%
- Tupakointi raskauden aikana 4/5
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Näkökulman vaihtaminen: onko lasi puoliksi
täysi vai puoliksi tyhjä?
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MT-diagnoosit

- 40 % ei mitään diagnoosia
- 70 % ei diagnosoituja
päihdeongelmia
- 90 % ei persoonallisuushäiriötä
- 80 % ei mielialahäiriöitä
- 90 % ei skitsofreniaa

KELA kuntoutustuki

- Hoidon piirissä
- KELA-korvausten piirissä
- Kuntoutusterapiaa suunnilleen yhtä
paljon kuin verrokeilla
Ostrofsky et al. (2017). The effect of object interpretation on the appearance of drawings
of ambiguous figures. Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts 11(1):99-108
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ENNENAIKAINEN
KUOLLEISUUS
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Mihin voimme vaikuttaa?

- 93 % hengissä

RIKOLLISUUS
- 1/3 ei uusia rikostuomioita
- 50 % ei väkivaltarikoksia

JATKO-OPISKELU
- 1/5 jatkanut opintoja

Perimä

Persoonallisuus

Toiminta

LISÄÄNTYMISTERVEYS
- 65 % äitiys 20v->
- 93 % ei alaikäisenä äidiksi
- Nuoremmat kohortit polttavat
vähemmän

Mistä, mihin ja miten?

Muutos

”Kyky ylläpitää mielenterveyttä huolimatta
altistumisesta psykologiselle tai fyysiselle
vastoinkäymiselle”

Hoitomenetelmät
Asiakkaat
Työntekijät
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Resilienssin perinteinen
määrittely: kaksi tasoa
• ”Sadetakki”
• Ei kastu lainkaan tai vaan vähän
• Vaikutukset pieniä ja rajattuja
(adversity)

• ”Merinovilla”
• Jos kastuu, kuivuu nopeasti
• Paluu takaisin normaalitilaan nopea
(bounce back, positive adaptation)

Resilienssitutkimus psykologiassa
- fokus vahvuuksissa ja kyvyissä – osa positiivisen
psykologian jatkumoa
- 1. Aalto: yksilöllisten resilienssipiirteiden määrittely
(Masten & Powell, 2003)
- 2. Aalto: Millaisten prosessien avulla em. Piirteet
muotoutuvat? (Richardson, 2002) & millä mekanismilla
resilienssipiirteet johtavat hyvään lopputulokseen (Luthar,
Cicchetti, & Becker, 2000).
- 3. Aalto: Millaisilla interventioilla resilienssipiirteitä voidaan
lisätä (Masten, 2004) & motivaatiotekijöiden painotus
(Richardson, 2002)

Fletcher, D., & Sarkar, M . (2013). Psychological resilience: A
review and critique of definitions, concepts, and theory.
European Psychologist.

Yksilöön liittyviä resilienssipiirteitä
• Kognitiivinen kyvykkyys (IQ kokonaistaso, tarkkaavuus,
päättelytoiminnot)
• Käsitykset omasta osaamisesta, arvosta, itseluottamus,
itsearvostus
• Sopeutumiskyky ja sosiaaliset kyvyt
• Impulssikontrolli, tunteiden käsittelykyvyt
• Toiveikkuus, tarkoituksellisuus, usko positiiviseen
lopputulokseen

Viitteitä myös korkean tason kognitiivisten
toimintojen yhteydestä parempaan
resilienssiin
´ Hyvä päättelykyky stressaavan tilanteen aikana à
vaikutukset koettuun stressitasoon (Shields, Moons, & Slavich,
2017)
´ Joustavuus ajattelussa ja kognitiivinen uudelleenarviointikyky
à vähäisempi koettu stressi, ”märehtiminen” ja ”juuttuminen”
välittävä tekijä (Fritz et al., 2018)
´ Emotionaalinen älykkyys (Emotional intelligence, EI) ennustaa
myöhempää elämänlaatua ja alempaa myöhempää
stressitasoa, kun IQ kontrolloitiin (Kennedy et al., 2019)

Masten, A. S., & Powell, J. L. (2003). A resilience framework for research, policy, and practice.
In Resilience and Vulnerability: Adaptation in the Context of Childhood Adversities.

Sosiaalisiin suhteisiin liittyviä
resilienssipiirteitä
• Vanhempien vanhemmuustaidot, erityisesti suhteen lämpö,
struktuurin olemassa olo, odotukset
• Läheiset suhteet vanhempien lisäksi myös muihin
(prososiaalisiin) aikuisiin
• Prososiaalinen ystäväpiiri
• Yhteisön riittävät resurssit sekä tarjoamat mahdollisuudet
• Laadukas koulu
• Toimiva naapurusto (turvallisuus, palvelut kuten kirjastot,
harrastusmahdollisuudet)
• Laadukkaat yhteiskunnan sosiaali- ja terveyspalvelut
käytettävissä
Masten, A. S., & Powell, J. L. (2003). A resilience framework for research, policy, and practice.
In Resilience and Vulnerability: Adaptation in the Context of Childhood Adversities.

Rikollisuudelta suojaavat tekijät pitkälti samoja
´ Kognitiivinen kyvykkyys 1
´ Kielellinen, muistisuoriutuminen, tarkkaavuuden ylläpito
´ Hyvä asumistilanne, vähäinen ympäristön rikollisuus1
´ Lapsikeskeinen kasvatus2
´ Isän kanssa vapaa-ajan vietto
´ Oma prososiaalinen käytös2
´ Hyvä tunneimpulssien hallinta 2
´ Rikostyypeittäin
´ Väkivalta: koulusuoriutuminen, äidin ikä+, kaverisuhteet2
´ Vakavat omaisuusrikokset: matala psykopatiataso, koulusuoriutuminen, vanhempien
sinnikäs ohjaus2
Loeber (2007): Do cognitive, physiological and psychological risk and prom otive factors predict
desistance from delinquency in m ales?
Kokko (2000): Aggression in childhood and long-term unem ploym ent in adulthood
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Vaihe 2:
Yksilötutkimus

19

- Valittiin rekisteritiedon perusteella
aikuisuudessa ok pärjänneitä kktaustaisia henkilöitä
- Kriteerit: elossa, ei vakavia mtongelmia, ei rikostelua
- N=30, M/F 13/17
- Kohortit 2001 & 2006
- Puolistrukturoitu haastattelu
- CD-RISC lomake
- Lyhyt NPS testipatteri

PsM Vera Hyvämäki (pro gradu 2020): Resilienssi ja
kognitiivinen suoriutuminen nuoruusiässä koulukotiin
sijoitettujen keskuudessa
´ KKJ osio 2, N=30 ”hyvin pärjääjät”
´ NPS testitulokset vs CD-RISC resilienssikysely
´ Kognitiivinen suoriutuminen oli matalampaa normaaliväestöön verrattuna
´ Vertailu ”huonosti pärjääviin”?
´ CD-RISC tulokset yleisväestöä matalammat pisteet
´ Myös tässä yleisväestö ehkäpä huonosti sopiva vertailuryhmä
´ Yksikään kognitiivisen suoriutumisen mittareista ei ollut tilastollisesti
merkitsevässä yhteydessä resilienssiin
´ Vaikka yhteyttä kognitiivisen suoriutumisen ja resilienssin välillä KKpopulaatiossa ei voitu todentaa, tulokset viittaavat siihen, että
toiminnanohjaukseen liittyvät kyvyt ovat potentiaalisesti resilienssin
merkittävin ennustaja

FM Janette Niiranen vk (2019-)

Resilienssitutkimuksen haasteita

1. artikkeli: Agentic capacities in former refor school adolescents’ life stories

1. Resilienssi on määritelty löyhästi

Kolme erilaista kehityspolkua hyvään pärjäämiseen:
´ Sopeutuva

´ Traumaattinen vs yleensä negatiivinen tunnekokemus
´ Erillinen ilmiö vs kykyjen yhdistelmä?

´ Itsenäinen
´ Vastustava toimija

2. Nykytutkimuksessa käytettyjen ennustemuuttujien selitysosuus on
varsin pieni

Tärkeitä toimijuuden muotoja:

3. Nykyisen resilienssitutkimuksen yhteys teoriapohjaan on hatara

1.

Elämänkulullinen toimijuus: uskomus ja kyky oman elämän pitkäkestoiseen
ohjaamiseen

2.

Kyky pärjätä itsenäisesti sekä laittaa rajat haitallisille ihmissuhteille sekä
omalle päihteidenkäytölle

3.

Koulukotisijoituksen aikana tärkeä: prinsiipin löytäminen

´ Tämä avainasemassa: laadukkaiden tutkimusasetelmien avulla
voidaan vastata myös kohtiin 1 & 2

Artikkeli 2 työn alla: teema Osallisuus (2021)
Kalisch et al. (2017). The resilience fram ework as a strategy to com bat stress-related disorders. In Nature
Hum an Behaviour. https://doi.org/10.1038/s41562-017-0200-8

PsM Kitta Ripatti vk (2020-)
Psykologian väitökirja resilienssistä THL & HY
1. Ripatti et al. (2021). Millainen on validi ja toimiva resilienssin
määritelmä psykologian sekä käytösoireilevien nuorten tutkimuksen
kannalta?
2. Ripatti et al. (2022). Miten myöhemmässä elämässään hyvin
pärjänneet entiset koulukotinuoret itse sanoittavat tekijöitä, jotka ovat
johtaneet hyvään aikuisuuteen? Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen
tutkimus.

Mitä siis
konkreettisesti
pitäisi tehdä, jos
resilienssiä
halutaan lisätä?

3. Ripatti et al. (2023). Miten synnytysterveyteen liittyvät rekisteritiedot
ennustavat aikuisiän hyvää tilannetta koulukotiin nuoruusiällä
sijoitettujen henkilöiden ryhmässä? Rekisteritutkimusasetelma.
4. Ripatti et al. (2024). Millaiset transgeneratiiviset tekijät ennustavat
aikuisiän hyvää tilannetta koulukotiin nuoruusiällä sijoitettujen
henkilöiden ryhmässä? Rekisteritutkimusasetelma.
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Elämän

”Kiinnitä huomiota siihen, mitä haluat vahvistaa”

Mielenterveysongelmat
& palvelut

26

Ympäristö:
ystäväpiiri,
roolimallit,
alakulttuuri,
rikollisuus &
päihteet

Motivaatio

Arjen taidot, ravinto, unirytmi, muu
itsestä huolehtiminen

Yhteiskunnan arvot
vs omat arvot,
media, stigma

Aivojen terveys - mielenterveyden perusta
´ Perustarpeet ravinto, turvallisuus, riittävä lepo
´ Prenataaliset riskit:
´äidin tupakointi à pienipainoisuus & yleinen psyykkinen
haavoittuvuus
´äidin alkoholi à sikiövaurio FASD
´Fyysinen väkivalta – myös uhka vaikuttaa stressihormoneihin
´ Aivojen kehityksessä on tärkeitä herkkyyskausia, jolloin aivot ovat
erityisen alttiita ympäristötekijöiden vaikutuksille
´Vauvaikä – perustarpeet, perusturvallisuus vs stressi, fyysinen
turvallisuus
´Varhaislapsuus – sosiaalistuminen
´Varhaisnuoruusikä – autonomian saavuttaminen

Identiteetti
´ Tunnustus, ”rispekti” – inhimillinen perustarve
´ Kuka minä olen? Mihin ryhmään minä kuulun?
´ Sitoutuminen yhteisön arvoihin edellyttää
yhteenkuuluvuuden tunnetta
´ Identiteetin pysyvyys? Yksi vai useita identiteettejä?
´ Amartya Sen: Identiteettiä ei löydetä vaan se valitaan
´ Yhteisön roolimallit, oppiminen, maturaatio

Koti: turvallisuus, stressi,
ravinto, lepomahdollisuus

Vanhemmuuden tukeminen
kannattaa
´Vanhemmilta saatu positiivinen huomio ja palaute toimii
lasta suojaavana tekijänä, epäjohdonmukainen ja
rankaiseva kasvatus puolestaan lisää häiriöiden
kehittymisen riskiä.
´Systeemimalli: muuttamalla aikuisten tapaa toimia
lapsen ongelmat vähenevät – usein tehokkain tapa +
vältetään mahdollinen stigma
´Ydin vanhempien ja lasten yhteistoiminnan
vahvistamisessa ja myönteisen vuorovaikutuksen
kehittämisessä

Ihminen kehittyy vuorovaikutuksessa ja
muutos tehdään arjessa – molempiin suuntiin

Minä

Sinä

• Kaikille nuorille pitää olla tarjolla prososiaalinen, riittävän laaja identiteettien
kirjasto
• Identiteettien kesken pitää olla riittävä koherenssi sekä yksilötasolla että
yhteiskunnassa
Fukuyama (2020): Identity
Sen (2007): Identity and Violence: The Illusion of Destiny
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Lyhyt koulupolku à
´ Vaikeus työllistyä ja hankkia
myöhemmin jatkokoulutusta
Matalampi tulotaso
´ Päihteiden ongelmakäyttö
´ Matalampi tyytyväisyys elämään
´ Huonompi kokonaisterveys
´ Ongelmien ylisukupolvisuus

“Vuorovaikutuksen täytyy olla pääsääntöisesti kivaa –
vain siten se voi olla jotain, jonka äärellä haluaa olla”

´ Rikollisuus

Sipilä, Kestilä, & Martikainen, 2011; Kestilä, Heino,
Solantaus 2011; Grossman, 2006; Myrskylä, 2009
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Sijoitettujen nuorten lyhyt koulupolku:
sijoitukseen liittyviä riskitekijöitä
• Sijoitus sijaishuoltolaitokseen
(Biehal et al., 1994; Vinnerljung & Sallnäs, 2008)

• Lukuisat sijoitukset (Biehal et al., 1994;
Pecora et al., 2006; Stein, 1994; Villegas et al., 2014)

• Lyhyt sijoitusaika (Villegas et al., 2014;
Vinnerljung & Sallnäs, 2008)

• Sijoitus teini-iässä (Vinnerljung et al.,
2005; Österberg et al., 2016)
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Sijoitettujen nuorten lyhyt koulupolku:
nuoreen liittyviä riskitekijöitä
• Miessukupuoli (Cameron et al., 2018;
Viner & Taylor, 2005; Vinnerljung & Sallnäs, 2008;
Vinnerljung, Berlin, & Hjern, 2010)

• Teiniäitiys (Jahnukainen, 2007; Vinnerljung &
Sallnäs, 2008)

• Mielenterveysongelmat

(Fletcher, 2008; Leach & Butterworth, 2012; McLeod &
Kaiser, 2004; Miech, Caspi, Moffitt, Wright, & Silva, 1999;
Needham, 2009; Woodward & Fergusson, 2001)

• Vakavat käytösongelmat
(Vinnerljung & Sallnäs, 2008)

Kouluttautuminen yhdistyy resilienssiin
elämänmuutoksissa – miten auttaa?
´ LAPSET JA NUORET YLEISVÄESTÖSSÄ
´Oireenmukainen, tehokas ja nopeasti reagoiva MTongelmien hoito
´Käytösoireiluun puuttuminen aikaisessa vaiheessa,
ennen kroonistumista
´ SIJOITETUT LAPSET JA NUORET
´Sijoitus tarpeeksi aikaisin
´Pysyvä sijoituspaikka
´Riittävän pitkä sijoitusaika

Mitä on tehokas MT-hoito?
KK psykologi/psykiatritapaamiset…
´ ”ajanhukkaa, no pääsi pois tunneilta ja röökille”
´ ”tylsää…ei oikein sovi nuorelle miehelle”
´ ”pakottivat syömään lääkkeitä ja käymään
terapiassa…en käynyt tosissani”
´ ”lääkitystä annettiin liikaa”
´ ”mulle ei oo ikinä puhuminen ja istuminen toiminut”
´ ”terapeutti tuli ulkopuolelta, oli ok tyyppi”
´ ”kuuntelivat nuorta oikeasti…tuli oivallusvaihe”
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HYVÄN
TUTKIMUSPERUSTAISEN
KOULUKOTIHOIDON
VIISIAPILAN
PERIAATTEET
LISÄÄVÄT
MYÖS
RESILIENSSIÄ
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MT-hoito

MT-hoito

Väkivalta

Osallisuus

Jälkihuolto

• Standardoitu oirekartoitus ja seuranta
• Aktiivinen hoidon tarjoaminen
• Matala kynnys
• Neuropsykologinen osaaminen / VIQ
• Traumainformoitu hoito
• Tunteiden käsittely
• Yksilöllinen terapiamuoto
• Konkretia
• Hyväkään mt-hoito ei toimi, jos nuori ei ole
fyysisesti (hatka) tai psyykkisesti (päihteet) paikalla

Päihteet

Väkivalta

Osallisuus

Jälkihuolto

• Varhainen puuttuminen tehokkainta
• Monen tason toimet
• Jatkuva seuranta luotettavalla menetelmällä
• Seulat
• Evidence-based hoitomalli
• Pitkäjänteisyys
• Varautuminen takapakkiin
• Hatkassa käytetään usein päihteitä
• Erityinen päihdepainotus on tarpeen sekä
sijoitusaikana että jälkihuollossa

MT-hoito

Päihteet

Päihteet

Väkivalta

Osallisuus

• Prososiaalinen identiteetti
• Positiivinen uutisointi, roolimallit
• Läpinäkyvät prosessit
• Oikeudenmukaisuus ja ennustettavuus
• Yksityisyys, arvokkuuden kokemus
• Harrastukset, kulttuuri laajemmin
• Opiskelu & työllistyminen à kiinnittyminen
yhteiskuntaan

MT-hoito

Päihteet

Väkivalta

Osallisuus

Jälkihuolto

• Riskeihin varautuminen etukäteen: ennaltaehkäisy
on parasta hoitoa
• Turvallinen ympäristö
• Systemaattinen riskiarvio
• Strukturoidut tutkimusmenetelmät
• Seuranta
• Yksilölliset hoitomuodot
• Uuden teknologian hyödyntäminen: appsit, VR

Jälkihuolto

MT-hoito

Päihteet

Väkivalta

Osallisuus

Jälkihuolto

• Valmistautuminen aloitetaan ajoissa
• Kiinnittymiseen panostaminen
• Kokemusasiantuntijat, tutut työntekijät
• Käytännön taidot, opintojen ja työllistymisen
tukeminen
• Järjestävällä taholla riittävä osaaminen
• Ilman toimivaa jälkihuoltoa koko ls-hoito valuu
hukkaan (mm. HS vieraskynä 24.8.2020)

7

19.11.2020

Mikä motivoi?
MT-hoito

Päihteet

Väkivalta

Osallisuus

Jälkihuolto
• Koulutuspolut
• Palkkaus + arvostus
• Soveltuvuus

• Työn
merkityksellisyys
• Hyvinvoinnin
vahvistaminen
• Työtiimi

YHTEISIÄ TEKIJÖITÄ KAIKILLE OSA-ALUEILLE
• Ammattitaitoinen, hyvinvoiva henkilökunta
• Riittävät resurssit
• Tehokkaaksi todistetut menetelmät
• Varhainen puuttuminen tavoitteena
• Pitkäjänteisyys – selkeä kokonaisuus
ennaltaehkäisystä jälkihuoltoon
• Kanssakulkija - malli
• Koordinointi eri toimijoiden välillä
• Palkinto > rankaisu

Mistä, mihin ja miten?

Muutos

Työn imu ja
ilo

Koulutus &
kokemus
alasta ja
itsestä

Mahdollisuus
toteuttaa
laadukasta
työtä

Työn
tukemisen
menetelmät
• Työterveyshuolto
• Työnohjaus
• Täydennyskoulutus

• Lainsäädäntö
• Laaja yhteistyö
• Työn tuloksellisuus
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Kiitos!

Hoitomenetelmät
Asiakkaat
Työntekijät
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