1

RESILIENSSITEKIJÄT
- myönteisen
kasvun ja
kehityksen
voimavarana
SOILI POIJULA
19.11.2021 LASARETTI, OULU
TURVALLINEN OULU -HANKE

Soili Poijula

2

Toimitusjohtaja
Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti
Työnohjaaja
Tutkija

Oy Synolon Ltd,
Suomen Traumaterapiakeskus

www.soilipoijula.fi

2021

Resilienssi osaksi valtion kokonaisturvallisuutta
KANSAKUNNAN
HENKINEN KRIISINKESTÄVYYS
Tärkeintä:
lapsuuden ja nuoruuden turvaverkot ja
laadukas koulutus,
tasokkaat ja saavutettavissa olevat sosiaali- ja
terveysalan palvelut ja kriisityö,
demokraattisten osallistumismahdollisuuksien
vahvistaminen sekä
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen.
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Resilienssiparadigma
- Vastoinkäymisistä toipuminen ja
kestävyys
- Mielenterveys voimavarana
Resilienssi
- monitieteellinen ilmiö, jota voidaan
hyödyntää terveyden edistämisessä
ja preventiivisessä työssä, kriisiinterventioissa ja psykoterapiassa

Positiivinen
psykologia

- Martin Seligman

2021

”Terve sopeutuminen”
= Myönteinen

käyttäytyminen (kuten koulusuoriutuminen),
ei toivotun käyttäytymisen puuttuminen
(kuten rikollisista teoista pidättäytyminen) sekä

hyvä ulkoinen ja sisäinen sopeutuminen
(kyky selviytyä stressistä ja luoda terveitä kaverisuhteita)
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Resilienssi eri tasoilla: rinnastukset
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© Ann S. Masten

YKSILÖLLINEN

YHTEISÖ

Huolehtiva, sensitiivinen hoito

Heikoista jäsenistä huolehtiminen

Kiintymys, turvallisuus, kuuluminen

Yhteisön ylpeys, kuuluminen, sitoutuminen

Taitava vanhemmuuden johto

Taitava hallinto, johtaminen

Toiminta, motivaatio sopeutumiseen

Motivoitunut yhteisötoiminta

Ongelmanratkaisu, suunnitteleminen

Ongelmanratkaisu yhteistyössä, suunnittelu

Itsesäätely, tunteiden säätely

Yhteinen tehokkuus, järjestelmällinen yhteisö

Toivo, usko, optimismi

Toivo ja optimismi yhteisöstä

Merkitys, tarkoitus

Yhteisön yhtenäisyys, trarkoitus

Usko itseensä

Positiiviset uskomukset yhteisön kyvyistä

Rutiinit ja rituaalit

Yhteisön rutiinit ja juhlat

Mitkä asiat merkitsevät?
Annos (altistumisen vakavuus)
•Nykyinen, aikaisempi, jatkuva, kasvava; toksinen stressi
Konteksti
•Historiallinen, kulttuurinen; toipumisen konteksti
Kehityksellinen ajoitus
•Sensitiivisiä ajanjaksoja; riski, tarkoitus, kyvyt ja odotukset vaihtelevat kehityksen kanssa
Yksilölliset erot

•Biologiset, kognitiiviset, sosioemotionaaliset sekä ”kokemisen herkkyys”
Perheen resilienssi
•Suojelu, turvallisuus, säätely, säännöt, rutiinit, tarkoitus, identiteetti, jne.

Yhteisöresilienssi
•Turvallisuus, terveydenhuolto, lastenhoito, koulutus, palvelut, vapaa-ajan toiminta, jne.
Yhteiskunnallinen tuki yksilöille, perheille ja yhteisöille
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Resilienssi
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Ei tarkoita kielteisten
tunteiden puuttumista,
vaan hallintaa ja sitä,
ettei juutu niihin

Ponnistelee
löytääkseen jonkin tien
parempaan
tulevaisuuteen monia
eri keinoja käyttäen

Keho: nopea fyysinen
palautuvuus kielteisen
emotionaalisen
vireytymisen jälkeen

Optimismi, toiveikkuus ja
tietoisuus syistä –
immunologia vs.
avuttomuus,
toivottomuus, masennus
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Myönteinen
asennoituminen:
resilienssin ja hyvinvoinnin
yhteys
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Tunneäly

ennustaa suoriutumista ÄO:ta paremmin
- sosiaaliemotionaaliset pätevyydet
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Persoonallisuus

ÄO

TUNNEÄLYKKYYS

2021
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Resilienssin kehittymisen
edellytykset
❑

Elämässä koetaan sopivassa määrin
vaikeuksia

❑

Saadaan riittävästi opastusta ja tukea
jotta saadaan kokemus, että tästä voi selvitä

❑

Riittävä määrä tällaisia kokemuksia saa aikaan
pyykkistä kestävyyttä, sitkeyttä, resilienssiä

Rutter: vrt. infektio, varhainen altistuminen taudin
aiheuttajalle voi olla rokotus sitä vastaan
vastaisuudessa



IS uutisoi,

että 3-vuotias George säikkyi
lentokentälle saavuttuaan.
Isä William rohkaisi poikaansa
ja piti tätä kädestä koko ajan.

Päiväkotitodellisuus ja
stressi
- Hyytinen 2013



suuret ryhmät, vaihtuvat aikuiset, meteli
altistus pitkäaikaiselle stressille
- lapsi tarvitsee erityisen paljon aikuisen
säätelevää vuorovaikutusta



aikuisella kyky ennakoida ja jäsentää arjen
tilanteita lapsen kehitystä tukevaksi



aikuisen perustehtävä
- olla käytettävissä emotionaalisena
turvapesänä
- säädellä ja ohjata lapsen toimintaa
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Ikätoverit

Lapsen perusturvan tunne eli kiinnittymisen laatu aikuisiin
ratkaisee myös kiinnittymisen ryhmään
- Hyytinen 2013

Turvallisuus ja
aggressio
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- Hyytinen 2013



Kun turvallisuus on
korkea,
aggressiivisuus on
matala



Kun turvallisuus on
matala,
aggressiivisuus on
korkea
2021

Empatia
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 Kognitiivinen

empatia: ” Tiedän
miltä sinusta tuntuu”

 Affektiivinen

empatia:
”Tunnen mitä sinä
tunnet”
2021

Resilienssi-interventiot
 Resilienssiä

ja stressin sietokykyä

voidaan
vahvistaa tai oppia
neuroplastisuuden ansiosta

Monenlaisia ja eri muotoisia interventioita
 Interventiot kaikille ei vain riskissä oleville




Esimerkki: Taistelijan mieli on psyykkisen, eettisen ja
sosiaalisen toimintakyvyn kehittämiseen
suunniteltu ohjelma, jossa varusmiehille
koulutetaan kuormittavissa poikkeusolojen
olosuhteissa, mutta myös arjen elämänhallintaan
tarvittavia tietoja ja taitoja.
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Resilienssikoulutus työpaikoilla
Parantaa työntekijöiden mielenterveyttä ja subjektiivista
hyvinvointia

Laajat myönteiset vaikutukset sosiaaliseen toimintaan ja
suoriutumiseen

Kognitiivista käyttäytymisterapiaa ja mindfulness
tekniikoita yhdistävillä lähestymistavoilla positiivinen
vaikutus yksilön resilienssiin
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Resilientit opettajat
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pyrkivät reagoimaan myönteisesti
stressaavassa luokkahuoneessa



käyttävät tehokkaita keinoja haastavien
oppilaiden kanssa työskennellessään



saavat muita syvempää tyydytystä työstään
Gu & Day, 2007; Howard & Johnson, 2004; Stanford, 2001;
Tait, 2008

Esikouluopettajan resilienssi ja
valmius rakentaa lasten resilienssiä
- Bouillet ym. 2014

Korkea resilienssi Myönteiset asenteet lasten
resilienssin
vahvistamisohjelmia
kohtaan ja halukkuus
ottaa käyttöön ohjelmia
käytännön työssä

Itseään hyvin resilientteinä
pitävät myös pitivät itseään
pätevimpinä lasten
resilienssin kehittämisessä

Opettajat, jotka pitivät työyhteisön ilmapiiriä
tukea antavana tunsivat olevansa pätevämpiä
vahvistamaan lasten resilienssiä ja olivat
halukkaampia ottamaan käyttöön lasten
resilienssin vahvistamisohjelmia
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CASEL, RULER, Sosiaalisemotionaaliset
taidot kouluissa
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Mitä haluaisimme tuntea
henkilökuntana koulussamme?

Rehtori Pauliina Timonen
2021

Lasten ja nuorten
mielenterveysongelmiin
kodistuvat resilienssiinterventiot kouluissa
1995-2015
- Dray ym. 2016



10 – 20% lapsista ja nuorista (12-24-v.) kärsii
mielenterveysongelmista



heikentävät koulusuoriutumista, lisäävät
terveyttä vaarantavaa käyttäytymistä,
itsensä vahingoittamista ja itsemurhia



Mielenterveysongelmien ennalta
ehkäiseminen on tärkeää myönteisten
elämän tulosten edistämiseksi alaikäisissä
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Mindfulness
Empatia

Itsetietoisuus

Positiivisen pedagogiikan
hyvinvointikoulutusohjelma
10 elämäntaitoa
– parantunut hyvinvointi ja
koulusuoriutuminen

Tunteiden kanssa selviytyminen
Kommunikaatio

Ihmissuhteet
Luova ajattelu
Kriittinen ajattelu
Päätöksenteko
Ongelmanratkaisu
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The Penn Positive
Psychology Center
PENN
RESILIENSSIOHJELMA
Avuttomuudesta
optimismiin:
Resilienssin rooli
masennuksen
ehkäisyssä ja
hoidossa
Copyright reserved @ Soili Poijula, luvaton kopiointi kielletty

 Arkipäivän

vaikeuksista vakaviin
tapahtumiin kaikille lapsille ja nuorille

 Kognitiivisbehavioraaliset

resilienssitaidot:

- taidot -

-

realistinen ongelmia koskeva ajattelu

-

perspektiivin ottaminen,

-

vaihtoehtoisten ratkaisujen harkinta

-

seurausten ajatteleminen päätöksiä
tehdessä

2021
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Resilienssin
edistäminen:
esikouluinterventio
paransi
varhaislapsuudessa
kielteisille
elämänkokemuksille
altistuneiden
sopeutumista
nuoruusiässä
Sanders, Welsh, Bierman&
Heinrichs 2020



294 4,5 v. lasta Head Start -luokista



Research-based, Developmentally Informed (REDI)
esikouluinterventio. 10 vuoden seuranta, 9. luokkaan
asti



REDI intervention, joka keskittyi edistämän varhaisia
sosiaalisemotionaalisia ja kielellisiä taitoja esikoulussa
muovasi varhaisten kielteisten elämänkokemusten
(ACE) vaikutuksia nuoruusiässä sopeutumiseen ja
edisti nuoruusiän resilienssiä, merkittävästi vaimentaen
varhaisten kielteisten elämäntapahtumien kielteisiä
vaikutuksia sosiaalisemotionaaliseen stressiin ja kouluun
kiinnittymiseen

LESSONS LEARNED
TURVALLINEN OULU –HANKKEEN
ONNISTUMISIA
Seksuaalikasvatus ja
turvataitokasvatus
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Lasten valistaminen oikeasta ja väärästä
seksuaalisesta käyttäytymisestä silloin kun
sukupuoli-identiteetti kehittyy ja
asenteet, uskomukset ja käyttäytyminen
kumppania kohtaan alkavat kehittyä



Seksuaalisen pakottamisen oikeuttavat asenteet
alkavat kehittyä 12-18 -vuotiaana

*12-18 -vuotiaat tytöt kokevat ikäryhmistä eniten
seksuaalista väkivaltaa
2021
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Lessons learned: Koulun kriisitoiminta
Resilienssi- ja traumatietoinen kriisitoiminta Oulun kouluissa
- ehkäisevää mielenterveystyötä ja resilienssin
vahvistamista

PSYKOLOGINEN ENSIAPU ONGELMATILANTEISIIN KAIKILLE LAPSILLE JA NUORILLE
– pilotoitiin OULUSSA JA KEMPELEESSÄ (Luokanopettajat Sanna Niinivaara ja Hanna Poijula)
jo 2010-luvulla ja käyttöön Oulun kouluissa
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-Smith, Dyregrov & Yule: Teaching Recovery Techniques, TRT

TRT osaksi Oulun kaupungin koulujen kriisitoimintaa
(ensimmäisenä Suomessa)
-ITLA, Kasvun tuki -arvioitu työmenetelmä

-

Suomessa käytetty ja tutkittu: koululaisten itsemurhien ja
lasten ja nuorten seksuaalisen hyväksikäytön jälkeisenä
ryhmäinterventiona

- Poijula, S, Kemppainen (nyk. Hyytinen), P., Wahlberg, K.-E., and Hakko, H.
(2010).
Trauma- and Grief-focused Group for Suicide-bereaved Schoolmates.
A manuscript.
- Salo, K. & Ylinen. S. Ryhmäinterventio esikoululaisille ja
1.-2.-luokkalaisille koulutoverin itsemurhan jälkeen
- Kenttälä (nyk. Poijula), H. Alakouluikäisten tyttöjen psyykkinen selviytyminen
ja
koulusuoriutuminen pedofiilin uhriksi joutumisen jälkeen
- Pekkarinen, K. Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen nuoruusikäisten poikien TRTryhmäinterventio

PSYCHOEDUCATIVE TRAUMA-FOCUSED GROUP
INTERVENTION FOR SEXUALLY ABUSED BOYS
Kirsti Pekkarinen, Central Ostrobothnia Hospital, Kokkola, Finland
Raija-Leena Punamäki, University of Tampere, Department of Psychology, Tampere, Finland
Soili Poijula, Oy Synolon Ltd, Oulu, Finland
BACKGROUND

RESULTS

Sexually abused children and adolescents have been found to
have increased rates of depression, anxiety, posttraumatic
stress disorder, externalizing symptoms and substance use
disorders. Sexually abused individuals also carry an elevated
risk of self-destructive behaviour and somatic disorders.
Especially for boys, sexual abuse has increased the risk of
suicidal thoughts and behaviour.

The results showed that PTSD symptoms decreased
significantly during the intervention. The decrease was
significant in all the symptoms of PTSD (arousal, avoidance
and intrusion) being greatest in the symptoms of avoidance.
The depression symptoms, such as troubles in sleeping,
feelings of self-accusation and irritation, decreased also
prominently during the intervention. Behaviour problems and
feelings of apprehensiveness lessened as well.

The aim of this study was to examine how psycho-educative
trauma-focused group therapy affects psychiatric symptoms
among boys exposed to sexual abuse.

Sum scores of CRIES-13 (Intrusion + Avoidance)
Start

Follow-up

30

25

METHODS
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Participants:
The subjects were seven boys (14-17 years), who were
sexually abused by two male perpetrators. The abusive
experiences of the boys happened during six months. The
abusive experiences varied from exposing adolescents to
pornography to severe forms of sexual abuse including rape.
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Participant

Procedure:
Participants were selected from a group of 15 boys associated
to this incident. The mental states of all adolescents were
evaluated in close co-operation with local child care
authorities. If needed, crisis therapy was arranged both to
adolescents and their parents. Those who needed further
psychiatric help were selected to the group intervention.

Measurements:
The individual interviews and evaluation were conducted
both before and after the intervention process. PTSD
symptoms were evaluated with The Children's Impact of
Event Scale (CRIES-13), and depressiveness by the Finnish
modification of the Beck Depression Inventory (R-BDI).

Treatment:
The group intervention based on an applied version of
Teaching Survival Skills Manual by Smith, Yule and
Dyregrov was initiated half a year later after the revelation of
sexual abuse. The intervention consisted of nine therapy
sessions for the adolescents and three parallel group meetings
for the parents including the follow-up sessions.

The intervention had the following aims:
1. help adolescents to understand and control
traumatic symptoms
2. help adolescents to maintain and enhance
capabilities and coping strategies.
3. support adolescents in court proceeding

Few comments of the boys after the intervention:
“The best thing in this whole mess was that my relations
with parents became fine again” , “Now I feel that I can
talk about almost everything with my father”, “The group
has been very rewarding experience”, “ I have learned
how to control myself “ ,“Relations with my friends had
got closer during the process”.

CONCLUSION
Psychoeducative trauma-focused group therapy is both
promising and well accepted treatment method for sexually
abused adolescents. The results can be applied to benefit
professionals in health care to develop further treatment efforts.
An important issue for further studies is, which treatment
elements actually are the most critical for producing optimal
outcomes in sexually abused adolescents.

posttheir
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Traumakeskeinen kognitiivinen
käyttäytmisterapia lapsille/nuorille
ja vanhemmille
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KEHITETTÄVÄÄ
- tutkimusnäyttöön perustuvat
suositusten mukaiset
mielenterveyspalvelut (hoitomallit)
traumatisoituneille lapsille ja nuorille
- Cohen, Mannarino & Deblinger:
Traumakeskeinen kognitiivinen
käyttäytymisterapia – manualisoito
hoitomalli (Barnahus)

Häiriön psykoterapeuttinen hoito
vahvistaa resilienssiä
copyright reserved@ Soili Poijula Luvaton kopiointi kielletty

KEHITETTÄVÄÄ

Väkivalta
mielenterveyshäiriöiden
aiheuttajana nuorilla
– moniuhrisuus

ja laadukkaat
palvelut

- käytettyjen palveluiden määrä ei ole tärkeä nuoren
selviytymisessä, laatu ratkaisee


Erilaiset riskitekijät huomioivat korkealaatuiset
palvelut vahvistavat nuorten resilienssiä



Korkealaatuisissa palveluissa kyetään
tunnistamaan ja hyödyntämään positiiviset
voimavarat, jotka nuori tuo interventioihin,
vahvistamaan nuorta tukiprosessissa ja
kyetään tunnistamaan nuoren puuttuvat
voimavarat ja
kompensoimaan ne
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Sydämelliset Onnittelut
upeasta työstä
Turvallinen Oulu
– hankkeen henkilöstölle
ja
Oulun kaupungille !

