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Sota-alueella elävät lapset kohtaavat jatkuvasti heidän kehityksensä ja hyvinvointinsa vaarantavia 
traumaattisia tapahtumia, kuten itseen kohdistuvaa väkivaltaa ja omaisten menetyksiä. Sota kuormittaa myös 
vanhempia, ja lasten kaltoinkohtelun sekä kovan kurittamisen riski kasvaa sota-alueen perheissä. Trauman 
kognitiivisella prosessoinnilla on keskeinen rooli trauman psyykkisten seurausten kehittymisessä ja traumasta 
toipumisessa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, vaikuttaako eri traumakokemusten kumuloituminen 
traumaperäisten kognitioiden kielteisyyteen keskilapsuudessa ja prosessoivatko lapset sotakokemuksia ja 
psykologista kaltoinkohtelua eri tavalla. Lisäksi tutkittiin, suojaako turvallinen kiintymystyyli lasta kielteisiltä 
traumaperäisiltä kognitioilta ja haavoittaako turvaton (ristiriitainen ja välttelevä) kiintymys lapsen kykyä 
prosessoida traumaa. 
 
Tutkimus toteutettiin poikkileikkausasetelmana Gazassa keväällä 2009 kolme kuukautta sodan loppumisen 
jälkeen. Tutkimukseen osallistuneet 10–13-vuotiaat palestiinalaislapset (N = 482) valittiin satunnaisesti 
Pohjois-Gazan ja Gazan kaupungin koululuokista. Osallistujista puolet oli tyttöjä (49.8 %) ja puolet poikia (50.2 
%). Lapset raportoivat traumaattisia kokemuksiaan sodasta ja psykologisesta kaltoinkohtelusta, 
traumaperäisiä kognitioitaan sekä kiintymyssuhteensa piirteitä. Traumaperäiset kognitiot jaettiin kahteen 
ulottuvuuteen kuvaamaan maailmaan ja itseen liittyviä kognitioita. Kiintymyssuhteesta muodostettiin dimensiot 
kuvaamaan kiintymystyylin turvallisuutta, ristiriitaisuutta ja välttelevyyttä. 
 
Tulokset osoittivat, että suurempi määrä traumakokemuksia oli yhteydessä kielteisempiin traumaperäisiin 
kognitioihin. Trauman luonteella ei ollut oletusten vastaisesti merkitystä lasten trauman prosessoinnissa. 
Lapsilla oli kielteisiä traumaperäisiä kognitioita sekä maailmasta että itsestä riippumatta siitä, olivatko he 
kokeneet enemmän sotatraumoja vai psykologista kaltoinkohtelua. Turvallinen kiintymystyyli suojasi oletusten 
mukaisesti paljon sotatraumoja kokeneita lapsia maailmaan liittyviltä kielteisiltä traumaperäisiltä kognitioilta. 
Oletusten vastaisesti myös välttelevä kiintymystyyli suojasi trauman kokenutta lasta. Kiintymystyylin 
välttelevyys suojasi paljon psykologista kaltoinkohtelua kokeneita lapsia itseen liittyviltä kielteisiltä 
traumaperäisiltä kognitioilta. Ristiriitainen kiintymystyyli sen sijaan haavoitti odotetusti lapsen trauman 
prosessointia. Kiintymystyylin ristiriitaisuus oli yhteydessä maailmaan liittyviin kielteisiin traumaperäisiin 
kognitioihin paljon sotatraumoja kokeneilla lapsilla. 
 
Tutkimus lisää ymmärrystä sota-alueella elävien lasten kokonaisvaltaisesta traumatisoitumisesta sekä 
kiintymyssuhteen merkityksestä vakavasti traumatisoituneiden lasten trauman prosessoinnissa. Tutkimus 
korostaa kiintymyssuhdetta lapsen kehittämänä mallina suojautua uhalta ja taata turva omassa 
elinympäristössään.  Kasvuympäristön vaatimuksista riippuen sekä turvallinen että turvaton kiintymystyyli 
saattaa olla lapselle adaptiivinen. Jatkotutkimukset traumaperäisten kognitioiden sisällöistä ovat tarpeen, jotta 
ymmärretään, miten toisaalta traumatapahtuman piirteet ja toisaalta lapseen liittyvät tekijät voivat vaikuttaa 
trauman prosessointiin. Syvempi ymmärrys lasten traumatisoitumisesta auttaa myös kohdentamaan 
riskiolosuhteissa elävien lasten traumainterventioita entistä paremmin. 
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1. JOHDANTO 

Sota sekä aseelliset konfliktit ovat arkipäivää valitettavan suurelle joukolle ihmisiä maailmassa. 

Sodankäynti on muuttanut muotoaan, ja nykypäivänä on yleistä, että yhä useammat siviilit joutuvat 

kärsimään sodan seurauksista lähes yhtä paljon kuin sotilaat. Etenkin lapset ovat erityisen 

haavoittuvassa asemassa joutuessaan sodan keskellä kohtaamaan suuren määrän erilaisia 

traumaattisia tapahtumia osana normaalia elämäänsä (Dimitry, 2012). Sodan vaikutukset ulottuvat 

konfliktialueella koko perheeseen, mikä voi vaarantaa lapsen turvallisuuden tunteen kokemisen myös 

hänen läheisimmissä ihmissuhteissaan. Perheissä esiintyykin sota-alueilla paljon väkivaltaa ja 

kaltoinkohtelun eri muotoja, kuten psykologista kaltoinkohtelua (Catani, Jacob, Schauer, Kohila, & 

Neuner, 2008; El-Khodary & Samara, 2019). On ajateltu, että tällaiset perheen sisällä koetut 

traumaattiset tapahtumat ovat niiden henkilökohtaisen luonteen vuoksi lapsen psyykkiselle 

hyvinvoinnille erityisen haitallisia (Widera-Wysoczańska, 2010). 

Ennustamattoman ja turvallisuuden tunnetta järkyttävän traumaattisen tapahtuman kokeminen 

muuttaa ihmisen ajatusmaailmaa (Ehlers & Clark, 2000). Äärimmäinen kokemus on usein 

ristiriidassa ihmisen aiempien uskomusten kanssa maailman ja muiden ihmisten hyväntahtoisuudesta 

sekä omasta arvosta ja kyvykkyydestä. Etsiessään selityksiä järkyttävälle tapahtumalle ihminen joko 

sulauttaa tapahtuman sopimaan omiin aiempiin uskomuksiinsa yhtenä poikkeuksellisena tilanteena 

tai tulkitsee tapahtuman julmuuden merkiksi koko maailman ja muiden pahuudesta sekä omasta 

viallisuudesta. Näillä kielteisillä tulkinnoilla tiedetään olevan merkittävä rooli trauman jälkeisessä 

mielenterveysoireilussa sekä aikuisilla että lapsilla (Gómez de La Cuesta, Scweizer, Diehle, Young, 

& Meiser-Stedman, 2019; Mitchell, Brennan, Curran, Hanna, & Dyer, 2017). 

Trauma ei järkytä kaikkien psyykettä ja kokemusmaailmaa yhtä vakavasti ja pitkäkestoisesti. 

Tutkimuksissa on pyritty selvittämään, mitkä tekijät toisaalta traumatapahtumassa, ja toisaalta 

yksilössä itsessään vaikuttavat trauman aiheuttaman mielenterveysoireilun vakavuuteen. Trauman 

ajoittuminen keskilapsuuteen saattaa esimerkiksi häiritä lapsen kykyä saavuttaa tälle ikävaiheelle 

keskeisiä kehityksellisiä tavoitteita, kuten toverisuhteiden syvenemistä tai menestystä 

haastavammissa koulutehtävissä (Punamäki, 2008). Lapsen tarkoituksenmukainen tapa turvautua 

vanhempaan hädän hetkellä ja kyky käsitellä haastavia tunteita voi puolestaan auttaa lastan uhkaavan 

tapahtuman prosessoinnissa. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten traumakokemusten 

kumuloituminen ja trauman luonne vaikuttavat lapsen kognitiiviseen tapaan käsitellä traumaattisia 

kokemuksia. Lisäksi ollaan kiinnostuneita siitä, voiko lapsen kiintymystyyli suojata tai haavoittaa 

lapsen trauman prosessointia. 
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1.1. Tutkimuskonteksti 

Tutkimuksemme osallistujat asuvat Gazan alueella, jossa Israelin ja Palestiinan välinen konflikti on 

jatkunut jo vuosia. Osapuolet ovat kiistelleet alueen hallinnasta vuodesta 1948 lähtien (Espositio, 

2009). Vuonna 2005 osapuolet pääsivät hetkellisesti sopuun, ja Israel lähti Gazan alueelta. 

Rauhallinen vaihe ei kuitenkaan kestänyt kauaa, ja tilanne kärjistyi vuoden 2008 lopussa, kun 

osapuolten välinen tulitauko päättyi Israelin hyökätessä Gazaan. Israelin hyökkäys jatkui noin 

kuukauden ajan tammikuun 2009 loppupuolelle, ja sen aikana Gazan kaupungin aluetta pommitettiin 

raskaasti (Amnesty International Publications, 2009). Hyökkäys vaikutti vahvasti alueen siviileihin, 

ja jopa 1400 palestiinalaisen arvioidaan kuolleen ja yli 5000 haavoittuneen konfliktin aikana. 

Tutkimuksissa on pyritty selvittämään Gazan konfliktin vaikutuksia siellä elävän väestön 

hyvinvointiin. Merkittävä osa alueella elävistä lapsista on esimerkiksi joutunut elämänsä aikana 

todistamaan suuren määrän mahdollisesti traumatisoivia tilanteita (Dimitry, 2012). Tutkimuksissa on 

osoitettu, että tällaiset traumaattiset kokemukset ja konfliktin jälkeinen ympäristö saattavat altistaa 

palestiinalaislapset vakavalle mielenterveyden järkkymiselle (Dimitry, 2012). 

1.2. Traumaattinen tapahtuma ja mielenterveys 

Traumaattinen tapahtuma on äärimmäisen stressaava, pelkoa ja kauhua herättävä tilanne, johon liittyy 

vakava kuoleman, loukkaantumisen tai itseen tai toiseen kohdistuvan fyysisen koskemattomuuden 

menettämisen uhka (American Psychiatric Association, 2013). Traumaattisia tapahtumia ovat 

esimerkiksi onnettomuudet, toistuvat väkivaltaisuudet tai kaltoinkohtelu. Traumaattinen tapahtuma 

on tyypillisesti kontrolloimaton ja ennustamaton, minkä vuoksi tilanteeseen ei osata valmistautua 

ennalta (Saari, 2008). Tällainen äärimmäisen stressaava tapahtuma horjuttaa yleensä jollain tavalla 

yksilön kokemusmaailmaa. Psykologisesta traumasta puhutaan tapahtuman aiheuttaessa yksilölle 

niin ahdistavia ja kielteisiä tunteita, etteivät hänen henkiset resurssinsa riitä niiden käsittelyyn 

(Ruglass & Kendall-Tackett, 2015). Traumatisoituminen on suoraa yksilön itse altistuessa 

traumaattiselle tapahtumalle ja epäsuoraa, jos järkyttävän tilanteen on nähnyt tapahtuvan toiselle tai 

se on tapahtunut läheiselle (APA, 2013). Traumaattisten tapahtumien kokeminen on hyvin yleistä; 

Yhdysvalloissa toteutetussa laajassa tutkimuksessa jopa 89,7 prosenttia osallistujista oli kohdannut 

jonkun traumaattisen tapahtuman elämänsä aikana (Kilpatrick ym., 2013). 

Suurimalla osalla traumaattisen tapahtuman kokeneista esiintyy jonkinasteisia akuutteja 

stressioireita välittömästi trauman jälkeen, mutta trauma voi vaikuttaa ihmisen psyykkiseen 
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terveyteen pitkäkestoisemminkin (Ehlers & Clark, 2000). Traumaperäinen stressihäiriö (engl. post 

traumatic stress disorder, PTSD) on tunnetuin ja yleisin traumaattisen tapahtuman jälkeen esiintyvä 

mielenterveydenhäiriö, ja sitä esiintyy noin kuudella prosentilla trauman kokeneista (Koenen ym., 

2017; Traumaperäinen stressihäiriö: Käypä hoito -suositus, 2020). DSM-5 luokituksessa 

traumaperäinen stressihäiriö jaetaan oirekuvaltaan neljään eri ulottuvuuteen, joita ovat traumaattisen 

tapahtuman uudelleen kokeminen, traumasta muistuttavien asioiden välttely, vireystilan kohoaminen 

sekä kielteiset muutokset ihmisen kognitioissa, mielialassa ja sosiaalisessa käyttäytymisessä 

(Traumaperäinen stressihäiriö: Käypä hoito -suositus, 2020). Traumaperäisen stressihäiriön 

diagnosoimiseksi oireiden tulee kestää vähintään kuukauden ajan, ja niistä täytyy aiheutua yksilölle 

kliinisesti merkittävää kärsimystä esimerkiksi sosiaalisissa tai ammatillisissa tilanteissa 

(Traumaperäinen stressihäiriö: Käypä hoito -suositus, 2020). 

Mielenterveys järkkyy vakavasti ja pidempiaikaisesti vain osalla trauman kokeneista, ja 

vaikeammalle oireilulle altistaa esimerkiksi suurempi traumakokemusten määrä. 

Annosvaikutusmallin (engl. dose-effect) mukaan toistuvien tai useiden traumakokemusten, eli 

kumulatiivisen trauman, kokeminen on ihmisen hyvinvoinnille yksittäistä traumatapahtumaa 

haitallisempaa, ja syyksi on esitetty psykologisen stressin kasaantumista (Green ym., 2000; 

Manzanero ym., 2017; Thabet, Tawahina, El Sarraj, & Vostanis, 2008). Kumulatiivinen 

traumakokemus vaikeuttaa trauman prosessointia ja muuttaa uhrin ajatusmalleja kielteisemmiksi 

(Cromer & Smyth, 2010; Lilly, Valdez, & Graham-Bermann, 2011). Esimerkiksi Cromerin ja 

Smythin (2010) tutkimuksessa yliopisto-opiskelijoiden altistuminen suuremmalle määrälle 

traumatapahtumia oli yhteydessä kielteisempiin uskomuksiin maailmasta ja itsestä. Kumulatiivisen 

trauman vaikutukset ulottuvat myös trauman jälkeiseen mielenterveysoireiluun (El-Khodary & 

Samara, 2019; Manzanero ym., 2017).   Palestiinalaistutkimukset osoittavat esimerkiksi, että 

useamman trauman kokeminen on lapsilla yhteydessä vaikeampiin trauman jälkeisiin stressioireisiin, 

sosiaalisiin ja emotionaalisiin haasteisiin sekä korkeampaan masennusoireiluun (El-Khodary & 

Samara, 2019; Manzanero ym., 2017). 

Traumasta vahingoittavan voi tehdä myös sen ajoittuminen kehityksen kannalta herkälle 

ajanjaksolle (Kocijan-Hercigonja, 2018; Ogle, Rubin, & Siegler, 2013; Punamäki, 2008). Lapsuuden 

eri siirtymävaiheisiin osuessaan traumaattisen tapahtuman arvellaan muun muassa heikentävän 

lapsen kykyä oppia uudella kehitystasolla vaadittavia keskeisiä taitoja (Punamäki, 2008; Saari, 2008). 

Lapset myös reagoivat traumaan eri tavalla kullekin ikävaiheelle ominaisista kehitystehtävistä 

johtuen (Kocijan-Hercigonja, 2018; Punamäki, 2008). Tämän tutkimuksen lapset ovat kehityksessään 

varhaislapsuuden ja nuoruusiän välissä, ja tätä ikävaihetta kutsutaan keskilapsuudeksi. Tässä 

ikävaiheessa keskeistä on kognitiivisen ja emotionaalisen kapasiteetin kehittyminen korkeammalle 
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tasolle (Punamäki, 2008). Keskilapsuudessa lapsi kykenee siis jo monimutkaisempaan 

päättelytoimintaan, joka näkyy niin koulusuoriutumisessa kuin ymmärryksessä omien ja toisten 

monitahoisista motiiveista ja tunteista. Myös toverisuhteiden merkitys korostuu, kun lapsi ei ole enää 

niin riippuvainen vanhempansa huolenpidosta (Punamäki, 2008). Traumaattisen tapahtuman 

järisyttäessä lapsen maailmaa keskilapsuudessa juuri edellä mainitut kehityksen saavutukset saattavat 

häiriintyä. Trauman ajoittuminen nuoruuden kynnykselle voi häiritä lapsen itsenäistymistä ja 

luottamuksen syntymistä kaverisuhteissa, kun lapsi hädän hetkellä joutuu tukeutumaan ensisijaisesti 

vanhempaansa (Punamäki, 2008). Toistuvien sodan hirmutekojen näkeminen voi vääristää lapsen 

tunneskaalaa ja empatiakehitystä sekä häiritä lapsen kykyä säädellä aggressiivisuuttaan (Keresteš, 

2006; Punamäki, 2002). Trauman seurauksena lapsi saattaa myös nähdä hyvän ja pahan hyvin 

mustavalkoisesti, ja hänen ajatusmaailmassaan voi korostua aikuismainen suhtautuminen sotaan 

(Punamäki, 2002). Lisäksi tutkijat ovat havainneet keskilapsuudessa keskittymiskyvyn, muistin ja 

koulusuoriutumisen heikkenemistä lapsilla, jotka ovat altistuneet useille traumaattisille tapahtumille 

(Elbert ym., 2009; Punamäki, 2002). 

1.3. Trauman kognitiivinen käsittely 

Selviytyäkseen traumaattisesta tapahtumasta ihminen pyrkii etsimään tapahtumalle selityksiä ja 

merkityksiä. Trauman psyykkiset seuraukset riippuvat vahvasti siitä, millaisia syy-seuraussuhteita, 

arvioita ja tulkintoja ihminen tapahtumasta muodostaa sekä siitä, miten hän onnistuu mukauttamaan 

traumamuiston osaksi elämäntarinaansa (Ehlers & Clark, 2000; Horowitz, 2011; Punamäki, 2014). 

 Puhuttaessa mielensisäisistä prosesseista, kuten uskomuksista, tarkkaavaisuudesta, muistista, 

havaitsemisesta ja päättelystä, käytetään yleisesti termiä kognitiot (Neisser, 1967). Traumaperäisillä 

kognitioilla (engl. posttraumatic cognitions) puolestaan tarkoitetaan trauman seurauksena kielteisesti 

vinoutuneita ja kapeutuneita ajatusmalleja maailmasta, muista ihmisistä ja itsestä (Ehlers & Clark, 

2000; Foa, Ehlers, Clark, Tolin, & Orsillo, 1999; Meiser‐Stedman ym., 2009). Traumaattisen 

tapahtuman seurauksena ihmisen käsitys turvallisesta maailmasta järkkyy, ja maailma muuttuu 

uskomuksissa vaaralliseksi, arvaamattomaksi ja epäoikeudenmukaiseksi (Foa ym., 1999).  Ihminen 

kokee, ettei voi vaikuttaa oman elämänsä tapahtumiin ja on jatkuvasti varuillaan mahdollisten uusien 

uhkien pelossa. Näin pienetkin trauman uhasta muistuttavat tekijät havaitaan herkästi ja ne tulkitaan 

liioitellun vaarallisiksi (Ehlers & Clark, 2000). Järkyttävän tapahtuman seurauksena myös käsitykset 

muista ihmisistä sekä itsestä muuttuvat kielteisemmiksi. Muut ihmiset nähdään pahantahtoisina, eikä 

ihminen koe voivansa luottaa tai tukeutua muihin (Meiser‐Stedman ym., 2009). Omat trauman 
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aiheuttamat stressireaktiot tulkitaan poikkeuksellisiksi, minkä seurauksena ihminen näkee itsensä 

viallisena ja päättelee muuttuneensa pysyvästi huonommaksi (Ehlers & Clark, 2000) Hän kokee 

olevansa kyvytön selviytymään traumasta ja tuntee avuttomuutta uskoessaan pahojen asioiden 

tapahtuvan aina juuri hänelle. 

Traumaperäisten kognitioiden kirjallisuudessa on esitetty eri malleja kuvaamaan kognitioiden 

perusulottuvuuksia. Kaikissa malleissa keskeisenä sisältönä ovat kielteiset muutokset maailmaan ja 

itseen liittyvissä kognitioissa. Janoff-Bulmanin (1989) mukaan traumaattinen tapahtuma muokkaa 

kolmea ihmisen perusolettamusta hyväntahtoisesta maailmasta, maailman merkityksellisyydestä sekä 

omasta arvosta kielteisemmiksi. Myös Foa ja hänen tutkimusryhmänsä (1999) jakavat traumaperäiset 

kognitiot kolmeen ulottuvuuteen. Heidän mukaansa nämä ulottuvuudet ovat kielteiset kognitiot 

maailmasta, kielteiset kognitiot itsestä sekä itsesyytökset. Toisaalta on myös esitetty traumaperäisten 

kognitioiden asettuvan vain kahdelle ulottuvuudelle maailmasta ja itsestä (Ehlers & Clark, 2000; 

Meiser-Stedman ym., 2009). Esimerkiksi Meiser-Stedman ym. (2009) havaitsivat lasten kognitioiden 

jakautuvan kahteen ulottuvuuteen, jotka kuvaavat ”heiveröistä ihmistä vaarallisessa maailmassa” ja 

”pysyvää kielteistä muutosta itsessä”. Nämä ulottuvuudet muodostavat perustan lasten 

traumaperäisten kognitioiden mittaamiselle, ja tätä jaottelua käytetään myös tässä tutkimuksessa. 

Emotionaalisen prosessoinnin teorian mukaan kielteiset traumaperäiset kognitiot ovat yksi 

keskeinen tekijä traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) kehittymisessä ja pysyvyydessä (Foa & 

Kozak, 1986). Erityisesti kahden kielteisen uskomuksen on esitetty olevan PTSD:n kehityksen 

kannalta oleellisia: “maailma on kokonaan vaarallinen” (on vaarallista olla yksin) ja “itse on täysin 

kykenemätön (en osaa käsitellä stressiä) (Foa & Riggs, 1993; Foa & Rothbaum, 1998). Nämä 

uskomukset pitävät yllä häiriintynyttä pelkojärjestelmän toimintaa, jolloin emotionaaliset reaktiot eri 

tilanteisiin ovat liioiteltuja, ja myös tavalliset, vaarattomat tilanteet, tulkitaan uhkaaviksi ja 

kielteisiksi (Foa & Rothbaum, 1998; Rauch & Foa, 2006). Trauman jälkeiset kielteiset muutokset 

yksilön kognitioissa ovat myös DSM-5 luokituksessa yksi traumaperäisen stressihäiriön 

diagnostisista kriteereistä (Traumaperäinen stressihäiriö: Käypä hoito -suositus, 2020). 

Kielteisten traumaperäisten kognitioiden on osoitettu emotionaalisen prosessoinnin teorian 

mukaisesti ennustavan traumaperäisen stressihäiriön oireita (Gómez de La Cuesta ym., 2019; 

Mitchell ym., 2017; Trickey, Siddaway, Meiser-Stedman, Serpell, & Field, 2012; Woodward ym., 

2015). Sotatraumoja kokeneita palestiinalaislapsia koskeva tutkimus osoitti esimerkiksi, että 

traumaperäisten kognitioiden kielteisyys ja niissä tapahtuva muutos ennustivat lasten traumaperäisten 

stressioireiden vakavuutta ja muutosta (Palosaari, Punamäki, Diab, & Qouta, 2013). Mitä 

vaarallisempana lapsi siis näki maailman ja mitä enemmän hän koki trauman turmelleen hänet, sitä 

vakavampia hänen stressioireensa olivat. Lisäksi toisessa palestiinalaislapsia tarkastelleessa 
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tutkimuksessa trauman jälkeisten stressioireiden lisääntyminen sodan jälkeen oli tyypillistä niillä 

lapsilla, jotka kokivat olevansa heiveröisiä ihmisiä vaarallisessa maailmassa ja ajattelivat itse 

tuhoutuneensa sotakokemusten seurauksena (Punamäki, Palosaari, Diab, Peltonen, & Qouta, 2015). 

Myös kaltoinkohtelutrauman jälkeisten traumaperäisten kognitioiden on tutkimuksissa huomattu 

ennustavan traumaperäisen stressioireilun vakavuutta (Leeson & Nixon, 2011; Münzer, Ganser, & 

Goldbeck, 2017). Emotionaalisen prosessoinnin teorialle on niin ikään saatu tukea PTSD-oireilun 

hoidossa. Sekä altistusterapian että kognitiivis-behavioraalisen terapian on huomattu lieventävän 

oireita erityisen hyvin, mikäli hoidossa on saatu muutettua liian kielteiset itseen ja maailmaan liittyvät 

ajatusmallit realistisemmiksi (Cooper, Clifton, & Feeny, 2017; de Arellano ym., 2014; Foa & Rauch, 

2004; Sripada, Rauch, & Liberzon, 2016). 

Kielteiset traumaperäiset kognitiot altistavat myös muille mielenterveyden ongelmille, kuten 

masennukselle ja ahdistuneisuudelle (Beck, 2005; Finzi-Dottan & Karu, 2006; Leeson & Nixon, 

2011; Wright, Crawford, & Del Castillo, 2009). Esimerkiksi psykologisen kaltoinkohtelutrauman 

yhteydessä on huomattu, että lasten kielteinen tapa arvioida ja tulkita tilanteita on yhteydessä 

itseraportoituun masennukseen (Leeson & Nixon, 2011). Lisäksi Wrightin ym. (2009) tutkimuksessa 

haavoittuvuuden tunne, häpeä ja uhrautuvaisuus välittivät lapsuuden psykologisen kaltoinkohtelun ja 

aikuisiän masennus- ja ahdistuneisuusoireiden välistä yhteyttä. 

1.4. Trauman luonne 

Tutkimuksissa on havaittu, että luonteeltaan erilaiset traumaattiset tapahtumat vaikuttavat ihmisen 

psyykkiseen hyvinvointiin eri tavalla (Goldsmith, Freyd, & Deprince, 2012; Green ym., 2000; Hetzel-

Riggin & Roby, 2013). Oletettavasti myös niiden kognitiivisessa prosessoinnissa voi siis olla eroja. 

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena onkin lapsen tapa prosessoida kahta luonteeltaan 

erilaista traumatapahtumaa: yhteiskunnallinen ja poliittinen väkivalta sekä läheisen ihmisen 

aiheuttama kaltoinkohtelukokemus. On esitetty, että läheisen ihmisen tarkoituksellisesti aiheuttama 

traumakokemus on yksilön psyykkiselle hyvinvoinnille haitallisempaa kuin ulkoapäin tuleva 

traumatapahtuma, kuten pommitus (Goldsmith ym., 2012; Green ym., 2000; Haldane & Nickerson, 

2016). 
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1.4.1. Sotatrauma yhteiskunnallisena väkivaltana 

Yhteiskunnalliseksi väkivallaksi luokitellaan sota ja siihen liittyvät kauheudet, kuten itseen 

kohdistuva väkivalta, läheisten menettäminen, kauheuksien todistaminen sekä materiaalinen tuho 

(Qouta, Punamäki, & El Sarraj, 2008; United Nations Human Rights Council, 2009). Tällaiset 

traumaattiset tapahtumat ovat luonteeltaan selkeitä ja yksittäisiä henkeä uhkaavia tapahtumia (Qouta 

ym., 2008). Sota-alueilla eläessään lapset joutuvat kohtaamaan laajan kirjon traumaattisia 

kokemuksia (Diab, Peltonen, Qouta, Palosaari, & Punamäki, 2019; Dimitry, 2012; Smith, Perrin, 

Yule, Hacam, & Stuvland, 2002; Thabet ym., 2008), ja sodan keskellä elävillä lapsilla on osoitettu 

olevan keskimäärin 10 traumaattista kokemusta (Manzanero ym., 2017). Dimitryn (2012) 71 Lähi-

idässä toteutettua tutkimusta kattaneen katsauksen mukaan palestiinalaislapsista 56–95 prosenttia 

vastaan oli käytetty kyynelkaasua ja lapsista 4–7 prosenttia kohti oli ammuttu. Palestiinalaislapsista 

3–16 prosenttia oli myös menettänyt läheisen sukulaisensa ja 23–49 prosenttia ystävänsä sodassa. 

Lisäksi suurin osa lapsista (75 %) oli nähnyt ohjuksen tappavan vieraan ihmisen ja lähes jokaisen (99 

%) kotia oli pommitettu (Dimitry, 2012). Yksittäisten sotaan liittyvien traumatapahtumien lisäksi sota 

vaikuttaa pitkään jatkuessaan myös epäsuorasti lasten hyvinvointiin. Esimerkiksi sodan aiheuttama 

köyhyys, sosiaalinen epätasa-arvo ja vaaralliset asuinolot aiheuttavat päivittäistä stressiä konfliktin 

keskellä eläville lapsille (Qouta ym., 2008). 

Sotaympäristössä lapsi joutuu kohtamaan useita perusturvallisuutta koettelevia tilanteita, jotka 

haastavat hänen käsityksensä turvallisesta maailmasta. On esitetty, että juuri turvallisen 

maailmankuvan särkyminen tekee traumakokemuksesta lapselle erityisen haitallisen (Janoff-Bulman, 

1989). Sotatraumatapahtuman yhtäkkisyys tekee traumaan valmistautumisen hankalaksi ja aiheuttaa 

lapsessa avuttomuuden ja turvattomuuden tunteita (Qouta ym., 2008). Koska lapsi ei voi kontrolloida 

ympäröiviä tapahtumia, hänen käsityksensä omasta haavoittumattomuudesta ja yleisestä 

turvallisuudesta rikkoutuvat. Hänen on myös vaikea ymmärtää sodan julmuuksia, kun kukaan ei pysty 

selittämään hänelle kunnolla, miksi näin kauheita asioita tapahtuu (Kocijan-Hercigonja, 2018). Jos 

lapsi ei onnistu löytämään hyväksyttäviä selityksiä sodan tapahtumille, hänen käsityksensä 

hyväntahtoisesta maailmasta ja muista ihmisestä sekä omasta kyvykkyydestä vaarantuvat. 

Sodan kauhuja todistaneiden lasten ja aikuisten traumaperäisten kognitioiden itsestä sekä etenkin 

maailmasta ja muista ihmisistä on tutkimuksissa osoitettu muuttuvan kielteisemmiksi (Freh, Chung, 

& Dallos, 2013; Lahav, Bellin, & Solomon, 2016; Palosaari, Punamäki, Peltonen, Diab, & Qouta, 

2016) ja johtavan trauman jälkeiseen stressioireiluun (Duraković‐Belko, Kulenović, & Dapić, 2003; 

Palosaari, Punamäki, Diab ym., 2013; Punamäki ym., 2015). Esimerkiksi pommitukseen joutuneilla 

irakilaisilla siviileillä oli eräässä tutkimuksessa kielteisemmät käsitykset maailmasta ja muista 



 

8 

  

ihmisistä kuin niillä siviileillä, jotka eivät olleet kokeneet pommitusta; pommitukseen joutuneet 

näkivät maailman vaarallisena ja muut ihmiset epäluotettavina, ennustamattomina ja vähemmän 

ymmärrettävinä (Freh ym., 2013). Lisäksi Kroatiassa toteutetussa tutkimuksessa vakavimmin 

traumaperäisesti oireilevilla siviileillä oli sodan seurauksena tapahtunut syviä kielteisiä muutoksia 

heidän uskomuksissaan maailmasta (Biruski, Adjukovic, & Stanic, 2014). He kokivat, että 

maailmasta oli tullut epäoikeudenmukainen, vaarallinen ja epäluotettava paikka. 

1.4.2. Psykologinen kaltoinkohtelu läheisen ihmisen aiheuttamana traumana 

Läheisen ihmisen aiheuttamia traumoja ovat psykologinen ja fyysinen kaltoinkohtelu sekä 

seksuaalinen hyväksikäyttö (Widera-Wysoczańska, 2010). Tässä tutkimuksessa keskitymme 

tarkastelemaan lasten psykologista kaltoinkohtelua, joka on hallitsevin kaltoinkohtelun muoto 

perheissä (Sethi, Hughes, Gilbert, Mitis, & Galea, 2013). Psykologinen kaltoinkohtelu määritellään 

vanhemman toistuvana tai yksittäisenä, hyvin äärimmäisenä tekona, joka saa lapsen tuntemaan 

itsensä arvottomaksi, kelpaamattomaksi ja suojattomaksi (American Professional Society on the 

Abuse of Children, 1995). Psykologista kaltoinkohtelua on emotionaalinen pahoinpitely, kuten lapsen 

kritisoiminen, nöyryyttäminen ja nimittely, sekä emotionaalinen laiminlyönti, kuten lapsen 

torjuminen, eristäminen ja hänen tarpeidensa sivuuttaminen (Chadwick, 2014; Jessar, Hamilton, 

Flynn, Abramson, & Alloy, 2017). Lapsen suotuisa emotionaalinen kehitys vaarantuu psykologisen 

kaltoinkohtelun seurauksena, kun hän kokee, ettei ole rakastettu tai toivottu tai ajattelee olevansa 

arvokas vain ollessaan muille hyödyksi (APSAC, 1995; Chadwick, 2014). Maailman terveysjärjestön 

(engl. World Health Organization, WHO) mukaan 29.1 prosenttia lapsista oli joutunut psykologisen 

kaltoinkohtelun uhriksi Euroopassa vuonna 2013 (Sethi ym., 2013). 

Psykologinen kaltoinkohtelu alkaa yleensä lapsuudessa, ja sen krooninen, ennustamaton ja 

kompleksinen luonne tekee traumatapahtumasta lapselle erityisen haastavan (De Bellis, 2001; 

Widera-Wysoczańska, 2010). Trauman kroonisuudella viitataan siihen, että traumatapahtumat 

toistuvat monta kertaa ja niistä tulee osa lapsen normaalia elämää (Widera-Wysoczańska, 2010). 

Lapsi ei kuitenkaan pysty ennustamaan seuraavan uhkaavan tapahtuman ajankohtaa, ja jatkuva uhan 

tunteen kanssa eläminen sekä kyvyttömyys kontrolloida sitä johtaa yleiseen turvattomuuden 

tunteeseen lapsen elämässä (Widera-Wysoczańska, 2010). Trauman kompleksisuudella puolestaan 

tarkoitetaan tietynlaisessa ihmissuhteessa tapahtuvan trauman kehittymistä vakavammaksi ajan 

myötä (Courtois, 2008; Widera-Wysoczańska, 2010). Psykologisesta kaltoinkohtelutraumasta 

kompleksisen tekevät erityisesti vanhemman korkea valta-asema ja lapsen riippuvuus vanhemmasta 
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(Chadwick, 2014). Kun traumaattisen kokemuksen aiheuttaa vanhempi, jolta odotetaan turvaa, 

rakkautta ja suojelua, lapsi tuntee itsensä petetyksi (Freyd, Deprince, & Gleaves, 2007; Widera-

Wysoczańska, 2010). Juuri vahva petetyksi tulemisen tunne tekee läheisen ihmisen aiheuttaman 

trauman käsittelystä vaikeaa ja altistaa vakaville psyykkisille seurauksille (Freyd ym., 2007; 

Goldsmith ym., 2012). 

Psykologisesti kaltoinkohdellut lapset käsittelevät ja tulkitsevat asioita kielteisemmin kuin lapset, 

jotka eivät ole kokeneet kaltoinkohtelua (Chadwick, 2014; de Haan, Ganser, Münzer, Witt, & 

Goldbeck, 2017; Gibb, 2002; Kairys, Johnson, & Committee on Child Abuse and Neglect, 2002). 

Lapsen kielteinen tapa tulkita tilanteita, muiden ihmisten käyttäytymistä ja omia kokemuksia on 

seurausta yrityksestä ymmärtää, miksi vanhempi aiheuttaa hänelle tuskaa. Vanhemman 

kaltoinkohdellessa lasta, lapsi yrittää aluksi etsiä selitystä tapahtumille ulkoisista tekijöistä (esim. 

“Äidillä on vaan huono päivä”) (Rose & Abramson, 1992). Ulkoinen selitys luo toivoa siitä, että 

tapahtuma oli vain kertaluontoinen, eikä johtunut lapsesta. Kaltoinkohtelun toistuessa useasti tilanne 

on kuitenkin ristiriidassa kehitetyn ulkoisen selitysmallin kanssa, joten lapsi alkaa etsiä syytä 

itsestään (esim. “Minussa on jotain vikaa, koska äiti haluaa kohdella minua huonosti.”). On esitetty, 

että erityisesti psykologisesti kaltoinkohdeltu lapsi kehittää yleistyneen negatiivisen käsityksen 

itsestään, koska vanhempi tarjoaa jatkuvia suoria viestejä lapsen riittämättömyydestä esimerkiksi 

haukkumalla lasta (Rose & Abramson, 1992). 

Tutkimuksissa on havaittu, että psykologisesti kaltoinkohdelluilla lapsilla on huono itsetunto 

(Leeson & Nixon, 2011; Solomon & Serres, 1999) ja heille on luonteenomaista tulkita asioita 

kielteisesti sekä syyttää itseään vastoinkäymisistä (Gibb & Abela, 2008; Lumley & Harkness, 2009; 

Padilla Paredes & Calvete, 2014). Esimerkiksi Padilla Paredesin ja Calveten (2014) tutkimuksessa 

vanhemman emotionaalisesti pahoinpidellyt nuoret tulkitsivat asioita pessimistisesti, jäivät 

hautomaan mielessään kielteisiä asioita sekä tekivät tapahtuman pohjalta kielteisiä päätelmiä 

itsestään. Näiden kaltoinkohteluun liittyvien kielteisten ajatusmallien on osoitettu altistavan 

myöhemmälle psykopatologialle, ja masennusta ja ahdistuneisuushäiriötä esiintyy muuta väestöä 

useammin juuri lapsuudessa psykologisesti kaltoinkohdelluilla yksilöillä (Gardner, Thomas, Erskine, 

2019; Li, D'Arcy, & Meng, 2016; Nelson, Klumparendt, Doebler, & Ehring, 2017). 

1.4.3. Kaltoinkohtelu sodan olosuhteissa 

Sota-alueilla esiintyy paljon perheväkivaltaa ja rankaisevia kasvatusmenetelmiä, kuten psykologista 

kaltoinkohtelua (Catani, Jacob, Schauer, Kohila, & Neuner, 2008; Catani ym., 2009; El-Khodary & 
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Samara, 2019; Khamis, 2000; Palosaari, Punamäki, Qouta, & Diab, 2013). Enemmistö 

konfliktialueilla asuvista lapsista raportoi kohdanneensa perheväkivaltaa esimerkiksi Afganistanissa 

(77 %) (Catani ym., 2009) ja Sri Lankassa (noin 96 %) (Catani ym., 2008). Palestiinalaisista 

kouluikäisistä lapsista puolestaan noin kaksi kolmasosaa (65 %) raportoi kokemuksia fyysisestä ja 

psykologisesta kaltoinkohtelusta perheessä (El-Khodary & Samara, 2019). Lisäksi noin 16 prosenttia 

palestiinalaislapsista oli kokenut vakavaa henkistä väkivaltaa vanhemman taholta (Khamis, 2000). 

Evolutiivisen elämänhistoria teorian (engl. Life history theory) mukaan vanhemmat käyttävät kovia 

kasvatusmenetelmiä sodan kaltaisissa vaarallisissa ja stressaavissa elinympäristöissä valmistaakseen 

lapsiaan selviytymään henkeä uhkaavissa olosuhteissa (Belsky, 2008). Rankaisevan vanhemmuuden 

syyksi sotaoloissa on esitetty myös vanhempien huolta ja tarvetta rajoittaa lapsen toimintaa uhkaavan 

vaaran takia (Punamäki, 2014). Lisäksi valtava vastuu lapsen turvallisuuden takaamisesta kuormittaa 

vanhempia ja voi lisätä kovia kasvatusmenetelmiä, kuten kaltoinkohtelua (Cummings, Taylor, 

Merrilees, Goeke-Morey, Shirlow, 2016; Punamäki, 2014). 

Tutkimustulokset kaltoinkohtelun merkityksestä konfliktialueilla elävien lasten mielenterveydelle 

ovat ristiriitaisia. Osa tutkimuksista osoittaa kaltoinkohtelun tai perheväkivallan vaarantavan lapsen 

psyykkisen hyvinvoinnin sotatraumaa enemmän, kun taas osassa tutkimuksista molempia pidetään 

yhtä vakavina, mutta seurauksiltaan erilaisina. On myös esitetty, että olennaisinta ei ole trauman 

luonne vaan eri traumakokemusten kasaantuva määrä. Catani ym. (2008) havaitsivat, että 

perheväkivalta ennusti Sri Lankalaisilla lapsilla sotatraumaa vahvemmin traumaperäistä 

stressihäiriötä (PTSD). Ugandalaisia nuoria tarkastelleessa tutkimuksessa PTSD-oireilun vakavuutta 

ennusti puolestaan sotatrauman, mutta ei kaltoinkohtelun, määrä (Olema, Catani, Ertl, Saile, & 

Neuner, 2014). Masennusta ja ahdistuneisuutta näillä nuorilla ennustivat sekä sota- että 

kaltoinkohtelukokemukset, mutta ainoastaan kaltoinkohtelu oli yhteydessä nuorten itsemurha-

ajatuksiin. Toisaalta erilaisten uhkaavien tapahtumien kumuloituminen saattaa kuitenkin olla trauman 

luonnetta olennaisempaa, sillä väkivaltaisten kokemusten kasaantuminen useasta eri kontekstista 

(sota, koti ja naapurusto) ennusti eräässä tutkimuksessa palestiinalaislapsilla vakavampia 

traumaperäisiä stressioireita, sosiaalisia ja emotionaalisia vaikeuksia sekä masennusoireita (El-

Khodary & Samara, 2019). 

Kuten edellä on todettu, konfliktiympäristö vaarantaa sotatapahtumien lisäksi lapsen turvallisen 

kehityksen myös lapsen lähiympäristössä eli perheessä. Tämän takia myös perheiden 

vuorovaikutussuhteiden, kuten kiintymyssuhteen, tarkasteleminen on olennaista sodan keskellä 

elävien lasten traumatisoitumisen ymmärtämiseksi. 
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1.5. Kiintymyssuhde, trauma ja kognitiivinen prosessointi 

Kiintymyssuhdeteorian (Bowlby, 1969) mukaan kiintymyskäyttäytymisen tarkoituksena on 

ensisijaisesti turvata vauvan selviytyminen. Vauvalla ei ole minkäänlaisia taitoja huolehtia itsestään, 

joten hän käyttää tietynlaista käyttäytymistä (esim. itku) kiinnittääkseen hoivaajan huomion ja 

saadakseen huolenpitoa. Bowlbyn (1973) mukaan kiintymyssuhde kehittyy näissä vanhemman ja 

lapsen välisissä varhaisissa vuorovaikutustilanteissa sen mukaan, kuinka sensitiivistä hoivaa lapsi 

saa. Normaalisti vauvan hoivaaja (yleensä äiti) vastaa lapsen itkuun herkästi ja pyrkii helpottamaan 

vauvan oloa. Tämä on vauvan kehityksen kannalta erityisen tärkeää, sillä keinoja säädellä omia 

tunnetiloja ei vielä ole. Lapsi käyttää tunteidensäätelyssään kiintymyksen kohdettaan eräänlaisena 

turvasatamana (engl. safe haven) hakeutumalla tämän läheisyyteen lohtua ja turvaa saadakseen 

(Kerns & Richardson, 2005). Lisäksi kiintymyksen kohde toimii lapselle turvallisena perustana (engl. 

secure base), jonka tukemana lapsi uskaltaa tutkia ympäristöään ja kohdata sen asettamia haasteita 

(Kerns & Richardson, 2005). Kiintymyssuhde on vahvasti yhteydessä lapsen kokemaan yleiseen 

turvallisuuden tunteeseen, sillä sen kautta hänelle muodostuu sisäinen malli (engl. internal working 

model) siitä, onko hän hoidon ja rakkauden arvoinen ja saako hän muilta ihmisiltä turvaa hädässä 

(Bowlby, 1969, 1973; Kerns & Richardson, 2005). Kiintymyssuhde toimii pohjana myös lapsen 

myöhemmälle sosiaaliselle ja emotionaaliselle kehitykselle. 

1.5.1. Kiintymyssuhdetyylit 

Kiintymystyyli voi olla joko turvallinen, turvattomasti ristiriitainen (engl. insecure ambivalent) tai 

turvattomasti välttelevä (engl. insecure avoidant) (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). 

Turvallisesti kiintynyt lapsi on varhaisessa vuorovaikutuksessa oppinut luottamaan, että hoivaajat 

reagoivat sensitiivisesti ja johdonmukaisesti hänen tunteiden ilmaisuunsa (Ainsworth ym., 1978). 

Sensitiivisen vuorovaikutussuhteen myötä lapselle kehittyy myönteinen käsitys itsestä, maailmasta ja 

muista ihmisistä, ja hän kokee voivansa jatkossakin tuoda tunteensa esiin (Bowlby, 1969). Lapsi 

luottaa turvallisessa kiintymyssuhteessa hoivaajan turvaan hädän hetkellä ja uskaltaa rohkeasti tutkia 

ympäristöään. Turvallisesti kiintynyt lapsi oppii myös säätelemään ja tulkitsemaan omia tunteitaan 

tarkoituksenmukaisella tavalla (Mash & Wolfe, 2013). 

Ristiriitaisesti kiintynyt lapsi ei sen sijaan saa turvallisuuden tunnetta luovaa sensitiivistä 

huolenpitoa varhaisessa vuorovaikutuksessaan, vaan lapsen hoivaaja on usein epäjohdonmukainen, 

impulsiivinen ja arvaamaton (Ainsworth ym., 1978). Lapsen on mahdoton ennakoida hoivaajan 
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reagointia omaan kiintymyskäyttäytymiseensä, eikä hän siksi tiedä, miten toimisi stressaavassa 

tilanteessa. Koska lapsi on epävarma turvan saannista, hän ripustautuu hoivaajaan ja usein liioittelee 

emotionaalisia reaktioitaan varmistaakseen huomion ja avun saamisen (Mikulincer & Shaver,  2007). 

Vanhemman arvaamattomuuden seurauksena ristiriitaisesti kiintynyt lapsi on myös pelokas 

tutkimaan ympäristöään ja on hyvin riippuvainen hoivaajan läsnäolosta. Koska ristiriitaisesti 

kiintyneen lapsen vanhempi ei anna hänelle johdonmukaista vahvistusta siitä, että hän on rakkauden 

ja hoivan arvoinen, lapsella on taipumus nähdä itsensä kielteisesti (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Ristiriitaisesti kiintyneille on myös tyypillistä velloa itsekriittisissä ajatuksissa, mikä ylläpitää ja lisää 

kielteistä käsitystä itsestä ja omasta sosiaalisesta arvosta (Mikulincer & Shaver, 2016). 

Välttelevästi kiintyneen lapsen hoivaaja puolestaan on varhaisessa vuorovaikutuksessa jättänyt 

järjestelmällisesti huomioimatta lapsen tarpeet ja viestit hädästä (Ainsworth ym., 1978). Toistuvien 

torjuvien kokemusten takia lapsi oppii, ettei saa hoivaajalta lohtua eikä enää uhan hetkellä hakeudu 

hoivaajan läheisyyteen. Usein myös kiintymyskäyttäytyminen ja tunteiden ilmaiseminen vähenee, 

sillä lapsi ei koe niistä olevan mitään hyötyä (Mikulincer & Shaver, 2007). Ensimmäisten 

vuorovaikutussuhteidensa perusteella lapsi päättelee, ettei muihin ihmisiin voi luottaa ja suhtautuu 

toisiin ihmisiin epäluuloisesti (Bartholomew & Horowitz, 1991; Mikulincer, 2007). Koska 

välttelevästi kiintynyt lapsi ei saa kiintymyksen kohteeltaan tarvitsemaansa tukea, hänen on pakko jo 

hyvin varhaisessa vaiheessa oppia tukeutumaan vain itseensä. Välttelevästi kiintyneiden taipumus 

luottaa vain omaan apuun ja selviytyä itsenäisesti ylläpitää heidän todellista positiivisempaa kuvaa 

itsestään (Mikulincer & Shaver, 2016). 

Äärimmäisen vaikeissa varhaisissa kasvuolosuhteissa, kuten kaltoinkohtelun ympäristössä, 

lapselle voi kehittyä myös jäsentymätön (engl. disorganized) kiintymystyyli (Main & Solomon, 1986; 

Mash & Wolfe, 2013). Tällaisessa tilanteessa lapsella ei ole saatavilla luotettavaa ja herkästi 

reagoivaa kiintymyksen kohdetta (Main & Solomon, 1986). Lapselle ei synny johdonmukaisia ja 

toistuvia vuorovaikutuskokemuksia, minkä vuoksi hänelle ei myöskään kehity minkäänlaista mallia 

turvallisesta hoivaajasta tai toimivasta kiintymyskäyttäytymisestä (Bosmans & Kerns, 2015). 

Jäsentymättömästi kiintynyt lapsi sekä hakee käyttäytymisellään huomiota kuten ristiriitaisesti 

kiintynyt että vetäytyy kontaktista kuten välttelevästi kiintynyt. 

Universaalisti turvallinen kiintymyssuhde on normaaliväestössä yleisin (van Ijzendoorn & Sagi-

Schwartz, 2008), mutta traumaattisia tapahtumia kokeneet ja riskiolosuhteissa elävät ovat usein 

turvattomasti kiintyneitä (Cyr, Euser, Bakermans-Kranenburg, & van Ijzendoorn, 2010; Muller, 

Sicoli, & Lemieux, 2000). Crittendenin (2000) mukaan lähtökohtaisesti ei ole tärkeää, onko 

kiintymystyyli turvallinen vai turvaton, vaan sen yhteensopivuus ympäristön vaatimusten kanssa. 

Hän korostaa, että lapsi kehittää tietyn kiintymystyylin mukaisen mallin käyttäytyä selviytyäkseen 
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parhaiten juuri hänen kasvuympäristössään olevien piirteiden kanssa. Mikäli lapsi esimerkiksi kasvaa 

riskiolosuhteissa, turvattomalle kiintymyssuhteelle ominainen nopea uhkien havaitseminen ja niihin 

reagointi saattaa olla elintärkeää selviytymisen kannalta (Ein-Dor, Mikulincer, & Shaver, 2011). 

Turvallinen kiintymys voi puolestaan uhkaavissa ympäristöissä tehdä lapsesta äärimmäisen herkän ja 

haavoittuvaisen, sillä kauheudet saattavat järkyttää hänen käsityksiään maailmasta enemmän kuin 

turvattomasti kiintyneellä (Kanninen, Punamäki, & Qouta, 2003b). 

1.5.2. Kiintymyssuhde keskilapsuudessa 

Kiintymyssysteemin tehtävä muuttuu keskilapsuudessa. Kiintymyksen kohteen konkreettisen 

läheisyyden tarve muuntuu saatavilla olon tarpeeksi (Bosmans & Kerns, 2015). Lapsi ei tarvitse enää 

jatkuvaa vanhemman opastusta, vaan osaa jo tarpeeksi itsesäätelyn keinoja pärjätäkseen eri 

tilanteissa. On kuitenkin edelleen tärkeää, että lapsi kokee voivansa tarvittaessa turvautua 

vanhempaansa ja saada tältä lohtua (Kerns & Richardson, 2005). Vanhemman rooli lapsen 

turvasatamana ja turvallisena perustana siis säilyy keskilapsuudessa (Bosmans & Kerns, 2015), ja 

hänen tehtävänään on tukea lasta kohtaamaan haasteet itseensä luottaen ja säätelemään omaa 

toimintaansa tarkoituksenmukaisesti (Heylen ym., 2017). Lisäksi keskilapsuudessa vanhemman ja 

lapsen välinen suhde muuttuu vanhemman vahvasta säätelystä vastavuoroisempaan yhteissäätelyyn 

(Bosmans & Kerns, 2015). Ongelmatilanteissa vanhemman neuvoon luotetaan ja hänestä haetaan 

turvaa, mutta lapsi osallistuu yhä enemmän myös itse tilanteiden ratkaisemiseen. Lapsen 

vetäytyminen vahvasta emotionaalisesta riippuvuudesta vanhempaan on osa tärkeää evolutiivista 

prosessia, jossa lapsi kehittyy itsenäisemmäksi ja valmiimmaksi uusien ihmissuhteiden solmimiseen 

(Kerns & Richardson, 2005). Vaikka toverisuhteet ovat keskilapsuudessa jo tärkeä osa lapsen 

sosiaalista verkostoa, vanhemmat säilyvät kuitenkin edelleen lapsen ensisijaisina kiintymyksen 

kohteina (Bosmans & Kerns, 2015; Seibert & Kerns, 2009). 

Eri kiintymystyyleille ominaiset piirteet korostuvat ja muovautuvat keskilapsuudessa. 

Turvallisesti kiintyneet lapset uskaltavat keskilapsuudessa laajentaa sosiaalista verkkoaan ja luoda 

uusia ystävyyssuhteita (Berlin & Cassidy, 1999). Hyvä sosiaalinen tuki lisää lapsen uskallusta 

kokeilla häntä kiinnostavia asioita ja nostaa hänen oman arvonsa sekä sosiaalisen kyvykkyytensä 

tunnettaan. Ristiriitaisesti kiintyneiden lasten on puolestaan negatiivisten tunteiden liioittelun lisäksi 

huomattu keskilapsuudessa alkavan provosoida vanhempiaan ja haastavan riitaa huomion toivossa 

(Hans, Berstein, & Sims, 2000). Välttelevästi kiintyneillä kommunikointi lapsen ja vanhemman 
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välillä sen sijaan saattaa vähentyä koskemaan ainoastaan lapsen saavutuksia (Bosmans & Kerns, 

2015). 

Kiintymyssuhdetta on tutkittu paljon varhaislapsuudessa ja aikuisuudessa, mutta keskilapsuuden 

tutkimus on jäänyt vähemmälle. On kuitenkin tärkeää huomioida, että biologinen ja sosiaalinen 

kehitys tässä ikävaiheessa saattaa olla perustana nuoruusiässä esiintyville ongelmille (Bosmans & 

Kerns, 2015). Lisäksi keskilapsuudessa kiintymyssuhde voi vielä kehittyä ja muuttua lapsen 

kehityksen normaalien kognitiivisten muutosten mukana, mutta nuoruusiässä se yleensä vakiintuu ja 

säilyy melko samankaltaisena läpi elämän (Carlivati & Collins, 2007). Kyseessä on siis eräällä tavalla 

viimeinen kriittinen ikä, jolloin kiintymyksen kehityspolkuun voi vielä mahdollisesti vaikuttaa, ja 

siksi sen tutkiminen erityisesti riskiolosuhteissa kasvavilla lapsilla on tärkeää. 

1.5.3. Kiintymyssuhteen merkitys trauman kognitiivisessa käsittelyssä 

Kuten edellä on mainittu, kiintymyssuhteen merkitys korostuu tilanteissa, joissa yksilön 

turvallisuuden tunne on uhattuna. Kiintymystyylin pohjalta lapselle muodostuneet sisäiset mallit 

aktivoituvat ja ohjaavat lapsen käyttäytymistä ja tunteita uhkaavissa tilanteissa (Bowlby, 1980). Lapsi 

arvioi ja tulkitsee traumaattisessa tilanteessa omaa selviytymistään, muiden ihmisten avuliaisuutta 

sekä ympäristön turvallisuutta ja hallittavuutta aikaisemmin muodostuneiden käsitystensä perusteella 

(Bowlby, 1980; Ein-Dor ym., 2011; Punamäki, 2002). Keskilapsuudessa nämä käsitykset turvan 

saatavuudesta hädän hetkellä ovat yhteydessä myös lapsen kognitiivisiin prosesseihin, kuten hänen 

tulkintoihinsa ihmissuhteista. Eräs tutkimus osoitti esimerkiksi, että lapsen luottamus vanhemman 

saatavilla oloon oli yhteydessä lapsen tulkintoihin vanhemmuudesta (De Winter, Waters, 

Vandevivere, Braet, & Bosmans, 2015). Ne lapset, jotka eivät luottaneet äidin tukeen hädän hetkellä, 

tulkitsivat hänen käyttäytymistään kielteisesti myös sellaisissa tilanteissa, jossa käyttäytymisen olisi 

voinut tulkita kannustavaksi. Kiintymyssuhteessa kehittyneet sisäiset mallit voivat siis vaikuttaa 

siihen, kuinka lapsi tulkitsee vanhemmalta saadun avun ja pystyy hyödyntämään sitä trauman 

käsittelyssä. 

Lapsella on omalle kiintymystyylilleen luonteenomaiset emotionaaliset ja kognitiiviset keinot 

prosessoida traumaa. Turvallisesti kiintyneet lapset uskaltavat kokea ja ilmaista uhkaavan 

tapahtuman jälkeen sekä positiivisia että negatiivisia tunteita ja tunnistavat ne normaaliksi osaksi 

trauman käsittelyä (Punamäki, 2019). Lisäksi he luottavat toisten ihmisten apuun hädän hetkellä ja 

hakevat muilta tukea ja lohdutusta traumaattisen tilanteen jälkeen, mikä auttaa vaikeiden tunteiden 

hallitsemisessa (Bartholomew & Horowitz, 1991; Clark & Symons, 2009; Mikulincer, Florian, & 
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Weller, 1993). Turvallisesti kiintyneet lapset kykenevät myös tekemään realistisia havaintoja ja 

arvioita uhkaavasta tilanteesta ja tunnistamaan omat voimavaransa sen käsittelyssä (Punamäki, 2002). 

Realistinen arvio traumasta ja sen vaikutuksista omaan elämään auttaa lasta prosessoimaan 

tapahtumaa optimaalisella tavalla (Punamäki, 2019). 

Ristiriitaisesti kiintyneet lapset ovat varhaisessa vuorovaikutuksessa oppineet turvaa ja lohtua 

saadakseen alisäätelemään omia tunnereaktioitaan, ja taipumus korostuu traumaattisen tilanteen 

käsittelyssä. He kokevat traumaattiset tilanteet usein hyvin intensiivisesti, ja kielteiset tunnetilat ja 

reaktiot traumaattisen tapahtuman jälkeen ovat usein äärimmäisiä (Punamäki, 2002). Epäluottamus 

omiin kykyihin säädellä uhan aiheuttamia reaktioita saa lapsen liimautumaan vanhempaan 

voimakkaasti turvaa saadakseen (Punamäki, 2019). Usein ristiriitaisesti kiintyneet lapset kuitenkin 

pettyvät saatuun apuun ja jäävät vellomaan tapahtuman aiheuttamaan pelkoon. Lisäksi he arvioivat 

traumaattisen tapahtuman todellista uhkaavammaksi ja havaitsevat ympäristössä trauman jälkeen 

vain vaaraan viittaavat ärsykkeet (Bartholomew & Horowitz, 1991; Punamäki, 2002). Uhkaan 

vinoutunut tarkkaavaisuus ja lasten pelolla värittyneet traumamuistot pitävät yllä ylivirittynyttä 

pelkojärjestelmän toimintaa, mikä vaikeuttaa trauman käsittelyä (Mikulincer, 2016; Punamäki, 

2019). 

Välttelevästi kiintyneet lapset puolestaan ylisäätelevät omia tunnereaktioitaan ja tukahduttavat 

kaikki tunteensa trauman jälkeen, sillä he eivät halua kohdata voimakkaita negatiivisia tunteita 

(Punamäki, 2002). Heillä esiintyykin trauman yhteydessä välttelyoireita useammin kuin muilla 

ihmisillä (Mikulincer ym., 1993). Välttelevästi kiintyneet luottavat vain itseensä trauman käsittelyssä, 

eivätkä hakeudu toisten ihmisten läheisyyteen lohtua saadakseen (Mikulincer & Shaver, 2007). He 

kieltävät mielessään uhkaavan tapahtuman ja välttelevät kaikkea tilanteesta muistuttavaa, mikä voi 

hidastaa traumamuiston käsittelyä ja luonnollista toipumista (Mikulincer & Shaver 2016; Punamäki, 

2019). 

Tutkimuksissa on osoitettu, että kiintymystyyli vaikuttaa trauman prosessointiin ja sen 

aiheuttamaan mielenterveysoireiluun (Marshall & Frazier, 2019; Woodhouse, Ayers, & Field, 2015). 

Turvallisen kiintymyksen on havaittu suojaavan järkyttävän tapahtuman aiheuttamalta 

stressioireilulta esimerkiksi kouluampumisen uhreja (Turunen, Haravuori, Punamäki, Suomalainen, 

& Marttunen, 2014), israelilaisia sotaveteraaneja (Solomon, Dekel, & Mikulincer, 2008) ja 

seksuaalisen hyväksikäytön kokeneita nuoria (Jardin, Venta, Newlin, Ibarra, & Sharp, 2017). Lisäksi 

Punamäen, Qoutan ja Peltosen (2017) tutkimuksessa sotaa kokeneista palestiinalaislapsista 

turvallisesti kiintyneillä oli myönteisimmät traumaperäiset kognitiot maailmasta ja itsestä, mikä 

viittasi heidän kykyynsä käsitellä traumaa optimaalisesti. Turvattomasti kiintyneet ovat puolestaan 

haavoittuvaisempia trauman seurauksille, joskin ristiriitaiset ja välttelevät käsittelevät traumaa eri 
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tavalla (Arikan, Stopa, Carnelley, & Karl, 2016; Kanninen, Punamäki, & Qouta, 2003a; Levin, 

Mikulincer, & Solomon, 2019; Renaud, 2008). Kannisen ym. (2003a) tutkimus osoitti, että 

ristiriitaisesti kiintyneillä traumamuiston prosessoinnissa painottuivat intensiiviset kielteiset 

tunnetilat, kun taas välttelevästi kiintyneet tukahduttivat tunnereaktionsa ja keskittyivät 

prosessoimaan traumamuistoaan kognitiivisesti. Ristiriitaisesti ja välttelevästi kiintyneiden erilaiset 

tavat käsitellä traumaa ilmenevät myös traumaperäisisä kognitioissa. Esimerkiksi yliopiston 

henkilökuntaa ja opiskelijoita tarkastelleessa tutkimuksessa ristiriitaisesti kiintyneet näkivät itsensä, 

ja välttelevästi kiintyneet maailman, kielteisemmin trauman seurauksena (Arikan ym., 2016). Myös 

muut tutkimukset ovat osoittaneet, että välttelevästi kiintyneet pitävät maailmaa vaarallisena ja  muita 

ihmisiä pahantahtoisena (O’Connor & Elklit, 2008; Renaud, 2008). 

1.6. Tutkimuskysymykset ja -hypoteesit 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on tarkastella trauman määrän ja trauman luonteen (sotatrauma 

tai kaltoinkohtelutrauma) vaikutusta traumaperäisiin kognitioihin keskilapsuudessa. Lisäksi 

tarkastellaan turvallista kiintymyssuhdetta mahdollisena suojaavana ja turvatonta mahdollisena 

haavoittavana tekijänä kielteisten traumaperäisten kognitioiden muodostumisessa. 

Annosvaikutusmallin mukaan kumulatiivinen trauma, eli suurempi määrä traumaattisia tapahtumia, 

johtaa suurempiin vaikeuksiin trauman psyykkisessä käsittelyssä (Cromer & Smyth, 2010; Lilly ym., 

2011). Sotatrauma luokitellaan yhteiskunnalliseksi väkivallaksi, ja sotatraumakokemukset liittyvät 

läheisten menetyksiin, hengenvaaraan ja materiaaliseen tuhoon. Sodan uhrien on todettu 

tutkimuksissa näkevän maailman vaarallisena ja toiset ihmiset epäluotettavina (Biruski ym., 2014; 

Freh ym., 2013). Psykologinen kaltoinkohtelu on puolestaan traumatapahtumana 

henkilökohtaisempi, ja lapsilla on taipumus syyttää siitä itseään (Rose & Abramson, 1992). 

Tutkimuksissa on osoitettu, että psykologisesti kaltoinkohdelluilla lapsilla on kielteiset käsitykset 

itsestään ja omasta arvostaan (Gibb & Abela, 2008; Leeson & Nixon, 2011; Padilla Paredes & 

Calvete, 2014). Aikaisemman tutkimuksen perusteella turvallinen kiintymyssuhde antaa lapselle 

turvatonta kiintymyssuhdetta paremmat valmiudet käsitellä traumaa, ja tämän mukaisesti turvallisesti 

kiintyneillä lapsilla on havaittu olevan myönteisemmät traumaperäiset kognitiot kuin turvattomasti 

kiintyneillä lapsilla (Bartholomew & Horowitz, 1991; Carlivati & Collins, 2007; Punamäki ym., 

2017). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan seuraavia tutkimuskysymyksiä ja -hypoteeseja: 
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1. Vaikuttaako traumakokemusten määrä lapsen traumaperäisiin kognitioihin? 

H1: Mitä enemmän traumakokemuksia lapsilla on, sitä kielteisempiä heidän 

traumaperäiset kognitionsa ovat. 

 

2. Onko traumakokemusten luonteella merkitystä lasten traumaperäisten kognitioiden sisältöön?  

H2a: Lapsilla, jotka ovat kokeneet paljon sotatraumoja, traumaperäiset kognitiot 

painottuvat erityisesti kielteisiin ajatuksiin maailmasta, kun taas paljon kaltoinkohtelua 

kokeneilla lapsilla ne painottuvat kielteisiin ajatuksiin itsestä. 

H2b: Lapsilla, joilla on paljon sekä sotatrauma- että kaltoinkohtelukokemuksia, esiintyy 

kielteisempiä sekä maailmaan että itseen liittyviä traumaperäisiä kognitioita kuin 

lapsilla, joilla on vähemmän traumakokemuksia. 

 

3. Miten kiintymystyylin turvallisuus ja turvattomuus vaikuttavat traumakokemusten ja lasten 

traumaperäisten kognitioiden väliseen yhteyteen? 

H3: Turvallisella kiintymystyylillä on suojaava vaikutus, ts. korkea traumakokemusten 

määrä ei ole yhteydessä kielteisiin traumaperäisiin kognitioihin turvallisesti kiintyneillä 

lapsilla. Sen sijaan turvattomalla kiintymystyylillä (välttelevä ja ristiriitainen) on 

haavoittava vaikutus, ts. korkea traumakokemusten määrä on yhteydessä kielteisiin 

traumaperäisiin kognitioihin erityisesti turvattomasti kiintyneillä lapsilla.
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2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

2.1. Osallistujat 

Tämä tutkimus on osa laajempaa kansainvälistä tutkimusprojektia, jossa tarkasteltiin 

psykososiaalisen intervention vaikuttavuutta hyvinvointiin sotatraumoja kokeneilla lapsilla. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Pohjois-Gazan ja Gazan kaupungin alueilta vuonna 2009, kolme 

kuukautta Gazan sodan loppumisen jälkeen. Nämä kaksi aluetta olivat Gazan sodan aikana vuosina 

2008–2009 kovimman pommituksen kohteina. Tutkimukseen osallistui 482 10–13-vuotiasta 

palestiinalaista lasta (ka = 11.29, kh = .68) vanhempineen. Noin puolet lapsista oli tyttöjä ja puolet 

poikia. 

Otos muodostettiin neljästä eri koulusta Gazasta ja Gazan kaupungin alueelta.  Otoksen koulut 

valikoituivat tutkimukseen Opetusministeriön toimittamalta listalta satunnaisesti, ja kaksi niistä 

sijaitsi Pohjois-Gazassa ja kaksi Gazan kaupungissa.  Näistä neljästä koulusta lopulliseen otokseen 

valittiin satunnaisesti yhteensä 16 luokkaa viides- ja kuudesluokkalaisia oppilaita, kaksi poikien ja 

kaksi tyttöjen luokkaa jokaisesta koulusta. 

Tutkimukseen osallistuvien lasten vanhemmille annettiin kirjallista tietoa tutkimuksesta ja sen 

tarkoituksesta. Lisäksi opettajia tiedotettiin suullisesti tutkimuksen kulusta. Suostumus tutkimukseen 

kerättiin lapsilta ja heidän vanhemmiltaan suullisesti, sillä Gazan kireän tilanteen vuoksi perheet eivät 

halunneet antaa suostumusta kirjallisena. Tutkimus toteutettiin itsearviointiin perustuvilla 

kyselylomakkeilla, joissa lapset raportoivat traumaattisia kokemuksiaan sodasta ja psykologisesta 

kaltoinkohtelusta, traumaperäisiä kognitioitaan, sekä kiintymyssuhteensa piirteitä. Tämän 

tutkimuksen poikkileikkausaineistona käytettiin tutkimusprojektin alkumittausta, joka kerättiin 

huhtikuussa 2009. 

2.2. Tutkimusmenetelmät ja muuttujat 

Taustamuuttujat. Aineistosta raportoitiin lapsen ikä, sukupuoli, perhetyyppi, perheen koko ja 

tulotaso, pakolaisstatus, asuinpaikka sekä äidin ja isä koulutustausta ja työllisyystilanne. 

 

Sotatrauma. Lasten kokemia sotatraumatapahtumia mitattiin 29 kysymyksellä, jotka kuvasivat 

tyypillisiä sotaan liittyviä kokemuksia Gazan sodassa (Qouta, Punamäki, & El Sarraj, 2005; United 

Nations Human Rights Council, 2009). Mittari sisälsi seuraavat sotatrauman ulottuvuudet: lapsiin 
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kohdistuva väkivalta (esim. pahoinpidellyksi tai ammutuksi joutuminen tai fosforipommista 

palaminen), perheeseen tai ystäviin liittyvät menetykset (esim. sisaruksen tai vanhemman kuolema, 

kodin menetys tai perheestä eroon joutuminen), sodan kauheuksien todistaminen (esim. kuoleman, 

loukkaantumisen tai ihmisten ruumiinosien näkeminen) sekä materiaalinen tuho (esim. naapuruston 

tuhoutuminen tai hävittäjien pommitus). Mittarissa oli esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: 

“Näitkö ystäväsi tai ystäviesi loukkaantuvan?”, “Näitkö Israelin armeijan pahoinpitelevän jonkun 

perheenjäsenesi?” ja “Joutuiko kotisi pommituksen kohteeksi?”. Lapset vastasivat kysymyksiin sen 

perusteella, olivatko he kokeneet tapahtuman sodan aikana vai eivät (1 = kyllä, 0 = ei). “Kyllä”-

vastauksista muodostettiin jatkuva kokonaissummamuuttuja kuvaamaan lasten 

sotatraumakokemusten määrää. Suurempi summamuuttujan arvo tarkoitti useamman 

traumatapahtuman kokemista. Koska jokainen väittämä mittasi erilaisen traumatapahtuman 

kokemista, reliabiliteettitarkastelua ei ollut mielekästä tehdä. 

 

Psykologinen kaltoinkohtelu. Psykologista kaltoinkohtelua mitattiin Child Psychological 

Maltreatment Questionnaire -itsearviointilomakkeella (Khamis, 2000). Kysely koostui 20 osiosta, ja 

se arvioi lasten kokemuksia vanhemman aiheuttamasta emotionaalisesta kaltoinkohtelusta, 

heitteillejätöstä ja korruptoinnista palestiinalaisessa kulttuurissa. Osioiden pohjana on käytetty 

APSAC:n (1995) määritelmää psykologisesta kaltoinkohtelusta. Lomake sisälsi osioita, kuten 

”Vanhempani halveksivat minua ihmisten edessä”, ”Vanhempani jättävät huomiotta yritykseni olla 

vuorovaikutuksessa heidän kanssaan” ja ”Vanhempani ovat kertoneet minulle, että joskus on tärkeää 

valehdella saavuttaakseen haluamansa asian”. Lapset arvioivat väittämien sopivuutta itseen 5-

portaisella Likert-asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä), ja heitä kehotettiin 

miettimään väittämien sopivuutta viimeisen 12 vuoden ajalta. Väittämistä muodostettiin 

keskiarvosummamuuttuja kuvaamaan lasten kokeman psykologisen kaltoinkohtelun määrää. 

Suurempi summamuuttujan arvo kuvasi vakavampaa psykologista kaltoinkohtelua. Mittarin 

reliabiliteetti osoittautui korkeaksi (Cronbachin α -kerroin .95). 

 

Traumaperäiset kognitiot. Traumaperäisiä kognitioita mitattiin Child Post-Traumatic Cognitions 

Inventory -itsearviointilomakkeen avulla (CPTCI; Meiser‐Stedman ym., 2009). Kyselyn osiot 

kuvasivat kielteisiä traumaperäisiä kognitioita, jotka muodostivat kaksi ulottuvuutta. Toinen 

ulottuvuus (12 osiota) kuvasi lasta heiveröisenä ihmisenä pelottavassa maailmassa (esim. “Kuka 

tahansa voi satuttaa minua” ja “Pahoja asioita tapahtuu aina”) ja toinen (13 osiota) trauman 

aiheuttamaa kielteistä ja pysyvää muutosta lapsessa itsessään ja hänen elämässään (esim. ”Reaktioni 

pelottavan tapahtuman jälkeen osoittavat, että minussa on jotain pahasti vialla” ja “En enää koskaan 
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voi tuntea normaaleja tunteita”). Lapset arvioivat mittarissa jokaista väittämää 4-portaisesti (1 = 

täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä). Mittarin ulottuvuuksien tarkastelemiseksi tehtiin 

konfirmatorinen pääkomponenttianalyysi varimax-rotaatiolla. Kahden faktorin malli selitti tässä 

aineistossa 28.2 prosenttia vaihtelusta. Kommunaliteetit vaihtelivat .17 (“Pahoja asioita tapahtuu 

aina”) ja .46 (“Tunnen olevani kuin eri ihminen pelottavan tapahtuman jälkeen”) välillä. Faktorien 

lataukset olivat suhteellisen pieniä sekä “heiveröinen ihminen pelottavassa maailmassa” että 

“kielteinen pysyvä muutos itsessä ja elämässä” ulottuvuuksille. Kaikki osiot eivät myöskään 

latautuneet juuri sille ulottuvuudelle, jolle se oli mittarin mukaisesti tarkoitettu. Väittämistä 

muodostettiin kielteisiä traumaperäisiä kognitioita kuvaava keskiarvosummamuuttuja. Lisäksi 

muodostettiin omat keskiarvosummamuuttujat maailmaan ja itseen liittyvistä ulottuvuuksista. 

Korkeampi summamuuttujan arvo tarkoitti kielteisempiä traumaperäisiä kognitioita. Koska mittarin 

(α = .85) ja sen eri ulottuvuuksien (maailma: α = .71, itse: α = .78) reliabiliteetit todettiin tässä 

aineistossa korkeiksi ja mittarin ulottuvuudet on todettu yleisesti toimiviksi, mittarin ulottuvuuksia 

käytettiin (Mckinnon ym., 2016; Meiser‐Stedman ym., 2009). 

 

Kiintymystyyli. Lapsen kiintymystyyliä mitattiin Security Scale -mittarilla (Kerns, Klepac, & Cole, 

1996) ja Coping Strategies Questionnaire -kyselyllä (CSQ; Finnegan, Hodges, & Perry, 1996). 

Mittarit koostuivat yhteensä 28 arkipäiväisestä tilanteesta. Lasten vastaukset kuvasivat heidän 

käsitystään omasta äidistään välittävänä, kuuntelevana ja auttavana kiintymyshahmona päivittäisissä 

stressaavissa tilanteissa. Jokaiseen tilanteeseen vastattiin kaksivaiheisesti (Harter, 1982). Välttelevää 

kiintymystä arvioitiin 10 erilaisen tilanteen avulla, kuten “Eräänä päivän tulet koulusta kotiin ja olet 

poissa tolaltasi. Äitisi kysyy, mikä on vialla.”. Tämän jälkeen lapset valitsivat edellä esitettyyn 

tilanteeseen liittyen kahdesta seuraavaksi esitetystä väittämästä (“Jotkut lapsista eivät haluaisi puhua 

äidilleen asiasta” tai “Toiset lapset haluaisivat puhua äidilleen siitä”) itselleen sopivamman ja lisäksi 

arvioivat, kuinka hyvin väittämä kuvasi heitä (jonkin verran/hyvin paljon). Ristiriitaista kiintymystä 

tutkittaessa esitettiin myös 10 erilaista tilannetta, kuten “Äitisi sanoo, että aikoo mennä vierailemaan 

sukulaisen luo viikoksi tai kahdeksi”. Lapset valitsivat taas itselleen tilanteeseen liittyen kahdesta 

vaihtoehdosta paremman (“Jotkut lapsista olisivat pahoillaan, että äiti on lähtemässä pois niin pitkäksi 

aikaa ja yrittäisivät saada häntä jäämään” tai “Toiset lapset eivät olisi pahoillaan, eivätkä yrittäisi 

saada häntä jäämään”). Lisäksi he arvioivat jälleen väitteen paikkansapitävyyttä omalla kohdallaan 

(jonkin verran/hyvin paljon). Turvallista kiintymystä mitattaessa lapset vastasivat kysymykseen 

“Mitä ajattelet äidistäsi?” valiten samaan tapaan kahdeksasta väittämäparista itselleen sopivamman 

(esim. “Joidenkin lasten mielestä äiti ei auta heitä tarpeeksi heidän ongelmiensa kanssa”, mutta 

“Toisten lasten mielestä äiti auttaa heitä tarpeeksi heidän ongelmiensa kanssa”). Kustakin osiosta sai 
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1–4 pistettä, ja näistä muodostettiin keskiarvosummamuuttujat välttelevälle (α = .63), ristiriitaiselle 

(α = .54) ja turvalliselle (α = .66) kiintymykselle. 

 

Kaikki lomakkeet olivat arabiankielisiä. Traumaperäisten kognitioiden ja kiintymystyylien mittarit 

käännettiin alkuperäisen tutkimuksen kaksikielisen tutkijaryhmän toimesta ensin englannista 

arabiaksi ja sen jälkeen takaisin englanniksi. 

2.3. Aineiston analysointi 

Aineiston tilastollinen analysointi suoritettiin IBM SPSS Statistics 26.0 -ohjelmalla. Aluksi 

analyyseissa tarkasteltavista muuttujista muodostettiin keskiarvosummamuuttujat, jolloin muuttujista 

tuli jatkuvia. Summamuuttujien reliabiliteetit tutkittiin Cronbachin alphan avulla. 

Kaltoinkohtelumuuttujan puuttuvat arvot käsiteltiin keskiarvokorvauksen avulla. Puuttuvien arvojen 

ollessa yli viisi prosenttia otoskoosta, keskiarvokorjaus voi vaikuttaa tuloksiin konservatiivisesti 

(Enders, 2010). Tästä syystä keskiarvokorvauksen vaikutukset kaltoinkohtelumuuttujaan tarkastettiin 

tekemällä analyysit sekä keskiarvokorvatun muuttujan että alkuperäisen muuttujan kanssa. 

Analyysien tulokset säilyivät samanlaisina, joten kaltoinkohtelumuuttujan keskiarvokorvaus 

toteutettiin. Kiintymystyylimuuttujien kanssa keskiarvokorvaus jätettiin tekemättä, sillä 

keskiarvokorvaus muutti analyysien tuloksia. Kaikki muuttujat standardoitiin ennen analyysien ja 

interaktiotermien tekemistä, jotta eri mitta-asteikot eivät vääristäisi tuloksia. Ensimmäistä 

tutkimuskysymystä varten standardoidusta sotatraumamuuttujasta ja kaltoinkohtelumuuttujasta 

muodostettiin keskiarvosummamuuttuja kuvaamaan trauman kokonaismäärää. Muuttujien 

normaalijakautuneisuutta ei tarvinnut tarkastella suuren otoskoon vuoksi (Metsämuuronen, 2003). 

Analyyseissa mukana olevien muuttujien sekä taustamuuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin 

ensin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Lisäksi muuttujien tunnusluvut raportoitiin. 

Traumakokemusten kokonaismäärän yhteyttä lapsen traumaperäisiin kognitioihin tarkasteltiin 

Pearsonin korrelaatiokertoimen ja lineaarisen regressioanalyysin avulla, jossa selittävänä muuttujana 

oli traumakokemusten kokonaismäärä ja selitettävänä muuttujana lapsen traumaperäiset kognitiot. 

Toisen tutkimuskysymyksen hypoteeseja testattiin lineaarisella regressioanalyysilla, jossa selittävinä 

muuttujina olivat sotatraumakokemukset ja kaltoinkohtelukokemukset sekä näiden interaktiotermi. 

Sama analyysi tehtiin kahdesti siten, että selitettävänä muuttujana olivat ensin lapsen traumaperäiset 

kognitiot maailmasta ja sen jälkeen lapsen traumaperäiset kognitiot itsestä. Kiintymystyylin 

muuntavaa vaikutusta sota- ja kaltoinkohtelukokemusten ja traumaperäisten kognitioiden välisessä 
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yhteydessä tutkittiin moderaatiomallilla kolmessa eri analyysissa. Selitettävänä muuttujana eri 

analyyseissa olivat kaikki traumaperäiset kognitiot, traumaperäiset kognitiot maailmasta ja 

traumaperäiset kognitiot itsestä. Moderaatiota tutkittiin lisäämällä kustakin kiintymystyylistä ja sota- 

tai kaltoinkohtelutraumasta muodostettu interaktiotermi lineaariseen regressioanalyysiin.  Malliin 

lisättiin Enter-menetelmän ensimmäisellä askeleella moderaatiomuuttujat eli turvallinen, 

ristiriitainen sekä välttelevä kiintymystyyli. Toisella askeleella malliin lisättiin selittäviksi 

muuttujiksi sotatrauma- ja kaltoinkohtelukokemukset. Kolmannella askeleella malliin lisättiin 

interaktiotermit. Regressioanalyysin edellytykset jäännöstermien lineaarisuudesta ja 

normaalijakautuneisuudesta sekä muuttujien kollineaarisuudesta täyttyivät kaikissa analyyseissa. 

Lisäksi selittävät muuttujat korreloivat merkitsevästi selitettävien muuttujien kanssa Pearsonin 

korrelaatiotarkasteluissa. Kaikista mahdollisista taustamuuttujista ainoastaan äidin koulutuksella 

löydettiin merkitsevä yhteys sekä selitettävään muuttujaan että yhteen selitettävistä muuttujista. Sen 

vaikutusta analyysien tuloksiin testattiin tekemällä kaikki analyysit sekä taustamuuttujan kanssa että 

ilman. Koska tulokset pysyivät samoina, taustamuuttuja jätettiin pois analyyseista, sillä sille ei 

löytynyt teoreettista perustelua, eikä se ollut yhteydessä kuin osaan muista selittävistä muuttujista. 
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3. TULOKSET 

3.1. Kuvailevat tulokset 

Tutkittavien taustatiedot on esitetty Taulukossa 1. Tutkimukseen osallistuneista lapsista enemmistö 

(61 %) oli 10–11-vuotiaita ja loput 12–13-vuotiaita. Noin puolet lapsista oli tyttöjä ja noin puolet 

poikia. Suurin osa (86 %) lapsista asui kaupungeissa, osa (11 %) kylissä ja vain pieni osa (3 %) 

pakolaisleireillä. Pakolaisstatus oli noin joka kymmenennellä lapsella. Lapset olivat suhteellisen 

isoista perheistä; 43 prosentilla perheen koko oli seitsemän henkeä tai enemmän. Perheistä lähes kaksi 

kolmasosaa oli ydinperheitä, lähes kolmannes asui laajemman suvun parissa ja loput kuuluivat 

heimoon. Lähes kahden kolmasosan tulotaso oli melko matala: alle 1000 Israelin sekeliä kuussa. 

Suurin osa (93 %) äideistä ja noin puolet (48 %) isistä oli kotona ilman päivätyötä. Heistä suurin osa 

ei ollut jatkokouluttautunut. 

Taulukossa 2 on kuvattu lasten sotatrauma- ja kaltoinkohtelukokemusten, traumaperäisten 

kognitioiden, sekä kiintymystyylien keskiarvot, keskihajonnat ja vaihteluvälit. Lapset olivat kokeneet 

suuren määrän erilaisia sotaan liittyviä traumaattisia tapahtumia. Lapsilla oli keskimäärin kahdeksan 

sotatraumakokemusta, ja vain 2.1 prosenttia lapsista ei ollut altistunut minkäänlaiselle sodan 

aiheuttamalle traumaattiselle tapahtumalle. Noin kolmasosa (32.2 %) lapsista raportoi kohdanneensa 

traumaattisia tapahtumia 0–5, hieman yli kolmasosa (32.3 %) 6–9 ja jäljelle jäävä kolmasosa (31.5 

%) 10 tai enemmän. Lasten kokemien traumaattisten tapahtumien kirjo oli hyvin laaja, ja se kattoi 

niin itseen ja läheisiin ihmisiin kohdistuvat tapahtumat kuin sodan aiheuttamat muut kauheudet sekä 

materiaaliset tuhot. Jopa viidennes (19.9 %) lapsista oli loukkaantunut kranaatin tai fosforipommin 

seurauksena ja joka kymmenettä (9.5 %) kohti oli ammuttu. Monet olivat kokeneet myös perheeseen 

liittyviä menetyksiä; joka kymmenes (9.8 %) lapsi oli kokenut perheenjäsenen kuoleman ja noin 

kymmenesosan (12.7 %) perheenjäsen oli loukkaantunut. Noin neljäsosa (24.5 %) lapsista oli 

joutunut todistamaan ystävänsä tai ystäviensä kuoleman ja joka neljäs (26.6 %) oli todistanut ystävän 

loukkaantumisen. Sodan kauheuksista ammuskelua oli nähnyt noin kolme neljästä (73.9 %) lapsesta 

ja kuolleiden ihmisten ruumiinosia oli nähnyt noin kaksi kolmasosaa (64.3 %) lapsista. Lisäksi puolet 

(50.2 %) lapsista oli joutunut todistamaan vieraan ihmisen loukkaantumisen ja yli puolet (54.8 %) oli 

nähnyt vieraan ihmisen kuolevan. Myöskään materiaaliset tuhot ja puutteet eivät olleet harvinaisia, 

sillä yli puolella (56.2 %) lapsista oli ollut pulaa ruoasta, vedestä ja sähköstä ja yli kymmenesosa 

(13.3 %) ei ollut saanut lääketieteellistä hoitoa sitä tarvitessaan. Noin kolmasosan (34.9 %) 

asuinalueelle oli myös hyökätty. 
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TAULUKKO 1. Tutkittavien taustatiedot. 
Muuttujat n % 

Ikä (n = 482) 

10–11v. 

12–13v. 

 

Sukupuoli (n = 482)  

Tytöt 

Pojat 

 

Asuinpaikka (n = 482) 

Kaupunki 

Kylä 

Pakolaisleiri 

 

 

294 

188 

 

 

240 

242 

 

 

412 

54 

16 

 

61.0 

 39.0 

 

 

49.8 

50.2 

 

 

85.5 

11.2 

3.3 

Pakolaisstatus (n = 482) 

Pakolainen 

Kansalainen 

 

 

52 

430 

 

10.8 

89.2 

Perheen koko (n = 336) 

alle 7 henkilöä 

7 henkilöä tai enemmän 

 

 

193 

143 

 

57.4 

42.6 

Perhetyyppi (n = 339) 

Ydinperhe 

Laajempi suku 

Heimo 

 

 

210 

98 

31 

 

61.9 

28.9 

9.1 

Perheen tulotaso (n = 336) 

alle 1000 sekeliä (n. 260€) 

yli 1000 sekeliä 

 

 

211 

125 

 

62.8 

37.2 

Äidin koulutus (n = 336) 

Peruskoulu tai valmistava aste 

Toinen aste 

Yliopisto 

 

 

175 

134 

27 

 

52.1 

39.9 

8.0 

Isän koulutus (n = 336) 

Peruskoulu tai valmistava aste 

Toinen aste 

Yliopisto 

 

 

166 

88 

82 

 

49.4 

26.2 

24.4 

Äidin työllisyystilanne (n = 482) 

Töissä 

Työtön/Kotona 

 

 

33 

449 

 

6.8 

93.2 

Isän työllisyystilanne (n = 482) 

Töissä 

Työtön 

 

249 

233 

 

51.7 

48.3 
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Lasten kokeman psykologisen kaltoinkohtelun määrässä oli vaihtelua (ka = 44.0, kh = 17.7, 

vaihteluväli 20–96). Lapsista hieman yli kymmenes (13.7 %) raportoi, että ei ollut kokenut lainkaan 

(20 pistettä) kaltoinkohtelua, kun taas pieni osa (2.1 %) raportoi kokeneensa hyvin suuren määrän 

(yli 80 pistettä) kaltoinkohtelukokemuksia. Noin neljännes (26.6 %) lapsista koki vanhempansa hyvin 

usein pelottavana tai uhkaavana ja suunnilleen sama määrä (25.8 %) koki joutuvansa tekemään paljon 

töitä kotonaan. Vanhemman emotionaalinen välinpitämättömyys ja saatavilla olon puute nousi myös 

esiin vastauksissa. Noin viidesosa (21.9 %) lapsista koki vanhempiensa kohtelevan heitä ilman 

emotionaalista läsnäoloa ja hellyydenosoituksia ja viidennes (19.7 %) lapsista ajatteli vanhemman 

kieltävän heiltä tunteet ja jättävän heidät ilman rakkautta. 

Lapsilla esiintyi suunnilleen saman verran maailmaan (ka = 26.0) ja itseen (ka = 29.0) liittyviä 

traumaperäisiä kognitioita. Ylipäätään lasten välillä oli melko paljon vaihtelua raportoiduissa 

traumaperäisissä kognitioissa (kh = 11.9, vaihteluväli 25–88). 

 

TAULUKKO 2. Sotatraumakokemusten, psykologisten kaltoinkohtelukokemusten, traumaperäisten 

kognitioiden ja kiintymystyylien keskiarvot, keskihajonnat ja havaitut vaihteluvälit. 
Muuttujat n ka kh vaihteluväli 

Sotatraumakokemukset 482 8.2 4.8 0–29 

Kaltoinkohtelukokemukset 137 25.7 10.2 20–88 

Traumaperäiset kognitiot 482 55.0 11.9 25–88 

Maailmaan liittyvät 482 26.0 5.9 12–43 

Itseen liittyvät 482 29.0 7.0 13–51 

Turvallinen kiintymys 463 23.5 3.1 12–30 

Ristiriitainen kiintymys 465 28.9 3.9 17–37 

Välttelevä kiintymys 465 18.9 3.7 12–36 

 

Muuttujien väliset Pearsonin korrelaatiot on esitetty Taulukossa 3. Lasten sotatraumakokemukset 

ja psykologiset kaltoinkohtelukokemukset korreloivat positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi 

maailmaan ja itseen liittyvien traumaperäisten kognitioiden kanssa. Lisäksi molemmat 

traumakokemukset korreloivat negatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi turvallisen ja ristiriitaisen 

kiintymystyylin sekä positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi välttelevän kiintymystyylin kanssa. 

Myös kaikki traumaperäiset kognitiot korreloivat negatiivisesti ja merkitsevästi ristiriitaisen 

kiintymystyylin sekä positiivisesti ja merkitsevästi välttelevän kiintymystyylin kanssa. Analyysiin 

mukaan otettavien taustamuuttujien valitsemiseksi tarkasteltiin muuttujien välisiä korrelaatioita. 

Äidin koulutus korreloi merkitsevästi traumaperäisten kognitioiden ja kaltoinkohtelukokemusten, 

mutta ei sotatraumakokemusten kanssa.
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TAULUKKO 3. Tutkittavien muuttujien väliset Pearsonin korrelaatiot: traumaperäiset kognitiot, sotatraumakokemukset, psykologiset 

kaltoinkohtelukokemukset, kiintymystyylit ja äidin koulutus. 

Muuttujat  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 

1.Traumaperäiset 

kognitiot 

 

-1         

2. Kognitiot 

maailmasta 

 

-.900*** -1        

3. Kognitiot itsestä 

 

 

-.929*** -.674*** -1       

4. Kokonaistrauma 

 

 

-.352*** -.342*** -.305*** -1      

5. Sotatrauma 

 

 

-.259*** -.246*** -.230*** -.788*** -1     

6. Kaltoinkohtelu 

 

 

-.295*** -.293*** -.250*** -.788*** -.241*** -1    

7. Turvallinen 

kiintymystyyli 

 

-.172*** -.165*** -.151** -.227*** -.163*** -.199*** -1   

8. Ristiriitainen 

kiintymystyyli 

 

-.153** -.144** -.137** -.140** -.096* -.126** -.283*** -1  

9. Välttelevä 

kiintymystyyli 

 

-.153** -.140** -.141** -.190*** -.123** -.180*** -.382*** -.484*** -1 

10. Äidin koulutus 

 

-.159** -.142** -.152** -.066 -.016 -.120* -.074 -.171** -.048 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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3.2. Traumakokemusten määrän yhteys lasten traumaperäisiin kognitioihin 

Lasten traumakokemusten määrän ja traumaperäisten kognitioiden välisiä yhteyksiä analysoitiin 

korrelaatioiden ja regressiomallin avulla. Taulukosta 3 havaitaan, että lasten traumakokemusten 

kokonaismäärä korreloi positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi lasten traumaperäisten 

kognitioiden kanssa (r = .352, p < .001). Tulokset osoittivat hypoteesin mukaisesti, että mitä 

enemmän lapsella oli yhteensä sotatrauma- ja kaltoinkohtelukokemuksia, sitä enemmän hänellä oli 

kielteisiä traumaperäisiä kognitioita. Tulos oli sama myös lineaarisessa regressiomallissa, jossa 

tarkasteltiin traumakokemusten kokonaismäärän yhteyttä kaikkiin traumaperäisiin kognitioihin. 

Regressiomalli oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (F(1,480) = 67.723, p < .001). Traumakokemusten 

määrä selitti mallissa 12 prosenttia lasten traumaperäisistä kognitioista. Mallissa korkea 

kokonaistrauman määrä oli hypoteesin mukaisesti yhteydessä kaikkiin kielteisiin traumaperäisiin 

kognitioihin (β = .352, t = 8.23, p < .001). 

3.3. Trauman luonteen yhteys lasten traumaperäisten kognitioiden sisältöön 

Taulukossa 4 on esitetty lineaaristen regressioanalyysien tulokset trauman luonteen yhteydestä 

traumaperäisten kognitioiden sisältöön. Regressiomallissa sodan ja psykologisen kaltoinkohtelun 

kokemukset sekä näiden interaktio selittivät 11 prosenttia maailmaan liittyvien traumaperäisten 

kognitioiden muutoksesta ja yhdeksän prosenttia itseen liittyvien kognitioiden muutoksesta. 

Molemmat mallit olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Hypoteesin vastaisesti trauman luonne ei 

selittänyt traumaperäisten kognitioiden sisältöä, sillä kummassakaan mallissa sotatraumakokemusten 

ja kaltoinkohtelukokemusten interaktiotermi ei ollut tilastollisesti merkitsevä (kognitiot maailmasta: 

= .002, t = .05, p = .958; kognitiot itsestä:  = -.034, t = -.82, p = .412). Sen sijaan sekä sotatrauma- 

että kaltoinkohtelukokemusten korkea määrä oli itsenäisesti yhteydessä kielteisiin traumaperäisiin 

kognitioihin maailmasta (sota: = .186, t = 4.13, p < .001; kaltoinkohtelu: = .248, t = 5.60, p < 

.001) ja itsestä (sota: = .187, t = 4.10, p < .001; kaltoinkohtelu: = .206, t = 4.60, p < .001). 
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TAULUKKO 4. Lineaariset regressiomallit trauman luonteen yhteydestä lasten traumaperäisten 

kognitioiden sisältöön. 

 Kognitiot maailmasta  Kognitiot itsestä 

 StdE  StdE 

Sotatrauma .186*** .045 -.187*** .046 

Kaltoinkohtelutrauma .248*** .044 -.206*** .045 

Sota * Kaltoinkohtelu .002 .041 -.034 .041 

Mallit F(3,478) = 21.408, p < .001; 

selittää vaihtelusta 11 % 

 F(3,478) = 16.625, p < .001; 

 selittää vaihtelusta 9 % 

 = standardoitu regressiokerroin 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

3.4. Kiintymystyylin muuntava vaikutus lasten traumakokemusten ja traumaperäisten 

kognitioiden välisessä yhteydessä 

Moderaatiomallien tulokset kiintymystyylin muuntavasta vaikutuksesta traumakokemusten ja lasten 

traumaperäisten kognitioiden välisessä yhteydessä on esitetty Taulukossa 5. Vaikka mallien 

viimeisten askelten selitysosuudet eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, viimeisten askelten 

tilastollisesti merkitsevät interaktiotermien kertoimet raportoitiin kaikista malleista. 

Kiintymystyylit, traumakokemukset ja näiden väliset interaktiot selittivät kaikkien traumaperäisten 

kognitioiden vaihtelusta 12 prosenttia. Regressiomalli oli erittäin merkitsevä. Ristiriitaisen 

kiintymystyylin ja sotatrauman välisen interaktion tilastollisesti merkitsevä tulos (= .109, t = 2.03, 

p < .05) on esitetty Kuviossa 1. Kuviossa esitetään regressiosuorat vahvasti ristiriitaiselle 

kiintymystyylille (luokittelun perustana yksi keskihajonta keskiarvon yläpuolella) ja heikosti 

ristiriitaiselle kiintymystyylille (yksi keskihajonta keskiarvon alapuolella), kun 

sotatraumakokemuksia on joko vähän (yksi keskihajonta keskiarvon alapuolella) tai paljon (yksi 

keskihajonta keskiarvon yläpuolella). Hypoteesin mukaisesti ristiriitaisella kiintymystyylillä oli 

haavoittava vaikutus, eli korkea sotatraumakokemusten määrä oli yhteydessä kielteisiin 

traumaperäisiin kognitioihin ristiriitaisesti kiintyneillä lapsilla.  Sen sijaan vähemmän ristiriitaisesti 

kiintyneillä lapsilla traumakokemusten lisääntyminen ei ollut yhteydessä kielteisiin traumaperäisiin 

kognitioihin. Kuviosta huomataan kuitenkin, että vähäisen sotatrauman tilanteessa ristiriitaisesti 

kiintyneillä oli vähemmän kielteiset traumaperäiset kognitiot kuin heikommin ristiriitaisesti 

kiintyneillä. 
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KUVIO 1. Ristiriitainen kiintymystyyli muuntavana tekijänä sotatraumakokemusten ja 

traumaperäisten kognitioiden välisessä yhteydessä lapsilla. 

 

Taulukon 5 maailmaan liittyviä traumaperäisiä kognitioita selittävässä regressiomallissa 

kiintymystyylit, traumakokemukset ja näiden väliset interaktiot selittivät 11 prosenttia maailmaan 

liittyvien traumaperäisten kognitioiden vaihtelusta. Malli oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

Turvallisen kiintymystyylin ja sotatrauman välisen interaktion tilastollisesti merkitsevä tulos ( = -

.119, t = -2.19, p < .05) on havainnollistettu Kuviossa 2. Kuviossa esitetään regressiosuora vahvasti 

turvalliselle kiintymystyylille (luokittelun perustana yksi keskihajonta keskiarvon yläpuolella) ja 

heikosti turvalliselle kiintymystyylille (luokittelun perustana yksi keskihajonta keskiarvon 

alapuolella), kun sotatraumakokemuksia on joko vähän (yksi keskihajonta keskiarvon alapuolella) tai 

paljon (yksi keskihajonta keskiarvon yläpuolella). Kuviosta nähdään, että turvallisella 

kiintymystyylillä oli hypoteesin mukaisesti suojaava vaikutus, eli korkea sotatraumakokemusten 

määrä ei ollut yhteydessä kielteisiin traumaperäisiin kognitioihin maailmasta turvallisesti kiintyneillä 

lapsilla. Sen sijaan heikommin turvallisesti kiintyneillä korkea sotatrauman määrä oli yhteydessä 

kielteisiin traumaperäisiin kognitioihin maailmasta. 
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KUVIO 2. Turvallinen kiintymystyyli muuntavana tekijänä sotatraumakokemusten ja maailmaan 

liittyvien traumaperäisten kognitioiden välisessä yhteydessä lapsilla.  

  

Maailmaan liittyviä traumaperäisiä kognitioita selittävässä mallissa myös ristiriitaisen 

kiintymystyylin ja sotatrauman välisen interaktion tulos osoittautui tilastollisesti merkitseväksi ( = 

.120, t = 2.19, p < .05), ja se on havainnollistettu Kuviossa 3. Kuviossa on esitetty regressiosuora 

vahvasti ristiriitaiselle kiintymystyylille (luokittelun perustana yksi keskihajonta keskiarvon 

yläpuolella) ja heikosti ristiriitaiselle kiintymystyylille (yksi keskihajonta keskiarvon alapuolella), 

kun sotatraumakokemuksia on joko vähän (yksi keskihajonta keskiarvon alapuolella) tai paljon (yksi 

keskihajonta keskiarvon yläpuolella). Ristiriitaisella kiintymystyylillä oli hypoteesin mukaisesti 

haavoittava vaikutus, eli korkea sotatraumakokemusten määrä oli yhteydessä kielteisiin 

traumaperäisiin kognitioihin maailmasta ristiriitaisesti kiintyneillä lapsilla. Heikommin ristiriitaisesti 

kiintyneillä lapsilla sotatraumakokemusten lisääntyminen ei puolestaan ollut yhteydessä kielteisiin 

traumaperäisiin kognitioihin maailmasta. Kuviosta nähdään kuitenkin, että vähäisen sotatrauman 

tilanteessa ristiriitaisesti kiintyneillä oli vähemmän kielteiset traumaperäiset kognitiot maailmasta 

kuin heikommin ristiriitaisesti kiintyneillä. 
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KUVIO 3. Ristiriitainen kiintymystyyli muuntavana tekijänä sotatraumakokemusten ja maailmaan 

liittyvien traumaperäisten kognitioiden välisessä yhteydessä lapsilla. 

 

Taulukon 5 viimeisessä regressiomallissa selitettävänä muuttujana olivat traumaperäiset kognitiot 

itsestä. Kiintymystyylit, traumakokemukset ja näiden väliset interaktiot selittivät 10 prosenttia itseen 

liittyvien traumaperäisten kognitioiden vaihtelusta. Regressiomalli oli tilastollisesti erittäin 

merkitsevä. Välttelevän kiintymystyylin ja psykologisen kaltoinkohtelutrauman välisen interaktion 

tilastollisesti merkitsevä tulos ( = .152, t = -2.57, p < .05) on havainnollistettu Kuviossa 4. Kuviossa 

on esitetty regressiosuora vahvasti välttelevälle kiintymystyylille (luokittelun perustana yksi 

keskihajonta keskiarvon yläpuolella) ja heikosti välttelevälle kiintymystyylille (yksi keskihajonta 

keskiarvon alapuolella), kun kaltoinkohtelukokemuksia on joko vähän (yksi keskihajonta keskiarvon 

alapuolella) tai paljon (yksi keskihajonta keskiarvon yläpuolella). Kuviosta havaitaan, että 

välttelevällä kiintymystyylillä oli hypoteesin vastaisesti suojaava vaikutus, eli korkea psykologisen 

kaltoinkohtelun määrä ei ollut yhteydessä itseen liittyviin kielteisiin traumaperäisiin kognitioihin 

välttelevästi kiintyneillä lapsilla. Heikommin välttelevästi kiintyneillä lapsilla psykologisen 

kaltoinkohtelun lisääntyminen oli yhteydessä kielteisiin traumaperäisiin kognitioihin itsestä. 

Kuviosta huomataan kuitenkin, että vähäisen psykologisen kaltoinkohtelun tilanteessa välttelevästi 

kiintyneillä oli kielteisemmät traumaperäiset kognitiot itsestä kuin heikommin välttelevästi 

kiintyneillä. 
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KUVIO 4. Välttelevä kiintymystyyli muuntavana tekijänä psykologisten kaltoinkohtelukokemusten 

ja itseen liittyvien traumaperäisten kognitioiden välisessä yhteydessä lapsilla.
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TAULUKKO 5. Kiintymystyylin suojaava ja haavoittava vaikutus traumakokemusten ja traumaperäisten kognitioiden välisessä yhteydessä. 
 Traumaperäiset kognitiot Kognitiot maailmasta Kognitiot itsestä 

R2 ∆R2 
 StdE R2 ∆R2  StdE R2 ∆R2  StdE 

I Kiintymystyylit .045 .051***   .036 .042***   .037 .044***   

   Turvallinen   -.064 .049   -.051 .050   -.065 .050 

   Ristiriitainen   -.101 .052   -.099 .052   -.087 .052 

   Välttelevä   -.038 .054   -.032 .055   -.037 .054 

II Traumakokemukset .118 .077***   .104 .072***   .092 .058***   

   Sotatrauma   -.181*** .047   -.159** .048   -.171*** .048 

   Kaltoinkohtelu (Kk)   -.159** .048   -.175*** .049   -.120* .049 

III Interaktiot .122 .015   .110 .018   .100 .020   

   Sota * Turvallinen   -.070 .053   -.119* .054   -.017 .054 

   Sota * Ristiriitainen   -.109* .054   -.120* .055   -.083 .054 

   Sota * Välttelevä   -.004 .056   -.012 .057   -.017 .056 

   Kk * Turvallinen   -.002 .058   -.020 .059   -.013 .059 

   Kk * Ristiriitainen   -.054 .054   -.031 .055   -.064 .054 

   Kk * Välttelevä   -.084 .059   -.013 .060   -.152* .059 

Mallit F(6, 430) = 6.56, p < .001; 

selittää vaihtelusta 12.2 % 

F(6, 430) = 5.95, p < .001; 

selittää vaihtelusta 11.0 % 

F(6, 430) = 5.43, p < .001;  

selittää vaihtelusta 10.0 % 

 = standardoitu regressiokerroin mallin viimeiseltä askeleelta (kun kaikki mallin muuttujat ovat mukana) 

∆R2 = selitysasteen (R2) muutos 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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4. POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää trauman määrän ja luonteen yhteyttä traumaperäisiin 

kognitioihin keskilapsuudessa. Tavoitteena oli erityisesti tutkia, vaikuttavatko läheisen ihmisen 

aiheuttamat traumakokemukset traumaperäisten kognitioiden sisältöön eri tavalla kuin sodasta 

aiheutuneet traumakokemukset. Aiempaan kirjallisuuteen nojaten oletimme, että psykologista 

kaltoinkohtelua kokeneet, läheisen ihmisen traumatisoivat lapset, käsittelisivät traumakokemustaan 

eri tavalla kuin lapset, jotka ovat kärsineet sodan aiheuttamista menetyksistä ja julmuuksista. 

Kiinnostuksen kohteena oli myös, miten varhaisessa vuorovaikutuksessa kehittyneet keinot käsitellä 

vaaran ja uhan aiheuttamia tunteita vaikuttavat erilaisten järkyttävien kokemusten prosessointiin. 

Oletimme, että turvallisesti kiintyneen lapsen uskomukset maailman turvallisuudesta ja muiden 

luotettavuudesta sekä laajat keinot käsitellä pelottavia tunteita auttavat häntä trauman 

prosessoinnissa. Lisäksi oletimme, että turvattomasti kiintyneen lapsen kyky prosessoida järkyttävää 

tapahtumaa saattaa olla haavoittunut, sillä hän pitää maailmaa ja muita ihmisiä arvaamattomina, eikä 

luota muiden apuun hädän hetkellä. Tulokset osoittavat, että sodan olosuhteissa kasvaneilla lapsilla 

trauman prosessointiin vaikuttaa kielteisesti etenkin traumakokemusten kumuloituminen. 

Traumatapahtumien luonne ei sen sijaan näin traumatisoivassa ympäristössä vaikuta siihen, kuinka 

lapsi tapahtumia prosessoi. Tulosten mukaan erilaisten traumaattisten tapahtumien yhteydessä eri 

kiintymystyylit voivat joko suojata tai haavoittaa lapsen trauman prosessointia. 

4.1. Trauman määrän yhteys lasten traumaperäisiin kognitioihin 

Ensimmäisen hypoteesimme mukaisesti suurempi lasten traumakokemusten kokonaismäärä oli 

yhteydessä kielteisempiin traumaperäisiin kognitioihin. Lapset, joille oli kasaantunut paljon erilaisia 

traumakokemuksia, kokivat maailman vaaralliseksi ja ajattelivat muuttuneensa pysyvästi 

huonommiksi. Tulos tukee aiempia havaintoja kumulatiivisen trauman yhteyksistä kielteisiin 

traumaperäisiin kognitioihin (Cromer & Smyth, 2010; Lilly ym., 2011). Vakavan ja toistuvan 

traumakokemuksen seurauksena lapsen kyky prosessoida järkyttävää tapahtumaa siis rikkoutuu, eikä 

lapsi kykene tekemään mielekkäitä tulkintoja trauman aiheuttamasta tuskasta. Emotionaalisen 

prosessoinnin teorian (Foa & Kozak, 1986) mukaisesti juuri lapsen kielteiset arviot ja tulkinnat 

maailmasta sekä itsestä selittävät trauman aiheuttamia mielenterveyden ongelmia (Gómez de La 

Cuesta ym., 2019; Mitchell ym., 2017; Trickey ym., 2012). Vakavan ja kumulatiivisen trauman 

hoidossa traumaperäisten kognitioiden huomioiminen on siis erityisen tärkeää, koska 
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mielenterveyden ongelmien yhtenä syynä ovat luultavasti trauman epäonnistuneen prosessoinnin 

seurauksena kehittyneet kielteisesti vinoutuneet käsitykset maailmasta ja itsestä. Traumaan liittyvien 

uskomusten ja ajatusten käsittely ja uudelleen järjestely onkin yksi keskeinen elementti 

traumafokusoituneessa kognitiivis-behavioraalisessa terapiassa (engl. Trauma-Focused Cognitive 

Behavioral Therapy, TF-CBT), joka on osoittautunut tehokkaaksi terapiamuodoksi lasten 

traumaperäisten oireiden hoidossa (de Arellano ym., 2014). 

4.2. Trauman luonteen yhteys lasten traumaperäisten kognitioiden sisältöön 

Tutkimuksen hypoteesit trauman luonteen merkityksestä traumaperäisten kognitioiden sisältöön eivät 

saaneet tukea. Lasten traumaperäisissä kognitioissa ei havaittu eroa siinä, painottuivatko ne 

maailmaan vai itseen sen perusteella, olivatko he kokeneet paljon sotatraumoja vai paljon 

psykologista kaltoinkohtelua. Sen sijaan tulokset osoittivat, että sotatraumakokemukset ja 

kaltoinkohtelukokemukset ennustivat itsenäisesti sekä maailmaan että itseen liittyviä kielteisiä 

traumaperäisiä kognitioita. Tämä tukee aiempia tutkimuksia, joissa on havaittu sotatraumojen ja 

kaltoinkohtelukokemusten olevan yhteydessä kielteisiin traumaperäisiin kognitioihin (de Haan ym., 

2017; Gibb, 2002; Palosaari ym., 2016). Näistä tutkimuksista ainoastaan Palosaari ym. (2016) 

tarkastelivat samassa asetelmassa sekä sotakokemuksia että psykologista kaltoinkohtelua. He eivät 

kuitenkaan huomioineet traumaperäisten kognitioiden jakautumista maailmaan ja itseen liittyviin 

ulottuvuuksiin, vaan tarkastelivat traumaperäisiä kognitioita kokonaisuutena näiden eri traumojen 

jälkeen. 

Tutkimuksen tulosten perusteella ei voida sanoa, että yhteisöä kollektiivisesti koskettava 

sotatrauma tai läheisen ihmisen aiheuttama kaltoinkohtelutrauma aiheuttavat erityisesti tietynlaisia 

traumaperäisiä kognitioita sen kokeneelle. Saattaa siis olla, että traumaattinen tapahtuma järkyttää 

lapsen psyykettä kokonaisvaltaisesti sen luonteesta riippumatta saaden hänet tuntemaan itsensä 

avuttomaksi ja maailman pelottavaksi. Tutkimuksen lapset kokivat sekä olevansa heiveröisiä ihmisiä 

pelottavassa maailmassa että muuttuneensa pysyvästi ja kielteisesti trauman seurauksena. Tällaisen 

kokonaisvaltaisen toivottomuuden kokeminen traumatapahtumien synkistäneessä arvaamattomassa 

maailmassa on tutkimuksen lapsilla ymmärrettävää, sillä he ovat eläneet pitkään sota-alueella, jossa 

konfliktin uhka on jatkuvasti läsnä. 

Tulos, jonka mukaan lapset käsittelevät sotatraumaa ja psykologista kaltoinkohtelua samalla 

tavalla, voi selittyä sotaolosuhteiden kokonaisvaltaisesti kuormittavalla ja traumatisoivalla 

vaikutuksella lapseen sekä koko perheeseen. Gazan alueen pitkittyneen konfliktilanteen vuoksi siellä 
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asuvien lasten traumatisoituminen saattaa olla laajempaa kuin mitä tässä tutkimuksessa on huomioitu. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että psykologisen kaltoinkohtelun lisäksi sota-alueilla esiintyy myös 

paljon perheväkivaltaa ja rankaisevia kasvatusmenetelmiä, kuten fyysistä kaltoinkohtelua (Catani 

ym., 2008, 2009; El-Khodary & Samara, 2019). Vanhempien huoli ja vastuu lapsesta konfliktialueella 

saattaa johtaa turhankin ankaraan ja rajoittavaan vanhemmuuteen, ja toisaalta vanhemmat saattavat 

kovalla kasvatuksellaan pyrkiä myös valmistamaan lasta kohtaamaan häntä ympäröivän vaarallisen 

maailman (Belsky, 2008; Punamäki, 2014). Lisäksi vanhempien oma jaksaminen on kuormittavassa 

sotaympäristössä koetuksella, mikä voi myös lisätä kovia kasvatusmenetelmiä (Cummings ym., 

2016; Punamäki, 2014). Tutkimuksemme palestiinalaislapset raportoivat sodassa kohtaamiensa 

tapahtumien lisäksi psykologista kaltoinkohtelua, mutta on hyvin mahdollista, että he ovat 

kohdanneet myös muita kaltoinkohtelun muotoja tai perheväkivaltaa. Sodan kokonaisvaltaisesti 

traumatisoivassa ympäristössä voi siis olla lähes mahdotonta jakaa lapsia ryhmiin, joissa olisi 

ainoastaan tietynlaisia traumakokemuksia. 

Lapset saattavat prosessoida näitä kahta lähtökohtaisesti erilaista traumaa samalla tavalla myös 

siksi, että yhteiskunnalliseksi traumaksi luokiteltu sota sisältää myös kaltoinkohtelulle ominaisia 

piirteitä. Esimerkiksi ihmisen satuttaminen toisen ihmisen toimesta on kaltoinkohtelun tavoin 

interpersonaalinen tapahtuma, jota lapsen on vaikeampi käsitellä (Widera-Wysoczańska, 2010). 

Lisäksi konfliktin pitkä kesto voi johtaa sodan vaikutusten kroonistumiseen, jolloin traumasta tulee 

enemmän kaltoinkohtelun kaltainen (Qouta ym., 2008). Konfliktiympäristössä eläessään lapset eivät 

pysty ennakoimaan seuraavaa uhkaavaa kokemusta, ja tämä aiheuttaa heille jatkuvaa turvattomuutta 

ja stressiä. Samankaltaista jatkuvaa uhan kanssa elämistä lapsi kokee myös kaltoinkohtelevassa 

ympäristössä, jossa traumatapahtumat toistuvat vanhemman toimesta (Widera-Wysoczańska, 2010). 

Rosen ja Abramsonin (1992) mukaan kaltoinkohdeltu lapsi yrittää aluksi selittää traumaa ulkoisilla 

tekijöillä, mutta tapahtumien toistuessa selityksen riittämättömyys saa lapsen syyttämään itseään. Voi 

olla, että myös sota-alueella toistuvien uhkaavien kokemusten kasaantuessa lapsi alkaa samalla 

tavalla etsiä syyllistä ja vikaa itsestään, kun ulkoiset, maailman pahuuteen liittyvät, selitykset eivät 

auta lasta ymmärtämään tilanteen jatkumista. 

Traumojen samankaltaiseen prosessointiin voi vaikuttaa myös trauman ajoittuminen 

keskilapsuuteen. Vielä keskilapsuudessa minäkeskeinen maailmankuva on lapsilla tavallinen, minkä 

takia he tulkitsevat helposti asioiden johtuvan heistä itsestään (Rose & Abramson, 1992). 

Minäkeskeisestä maailmankuvasta johtuen lasten voi olla vaikea ymmärtää maailman ja itsen 

erillisyys, minkä vuoksi maailman ja itsen yhteenkietoutuminen vaikeuttaa yrityksiä etsiä selityksiä 

traumalle. Trauman kokeminen keskilapsuudessa saattaa lisäksi häiritä ikävaiheen olennaisia 

kehitystehtäviä, kuten lapsen ajattelun kehittymistä korkeammalle tasolle (Punamäki, 2008). Tällöin 
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esimerkiksi lapsen kyky joustavaan ja monimutkaiseen päättelytoimintaan voi häiriintyä, minkä takia 

lapsi saattaa käsitellä kaikki pelkoa ja uhkaa tuottavat tapahtumat mielessään samalla tavalla 

tapahtumien luonteesta riippumatta. 

4.3. Kiintymystyylin vaikutus trauman ja traumaperäisten kognitioiden välisessä yhteydessä 

Kolmannen tutkimuskysymyksen osalta tulokset olivat osittain hypoteesin mukaisia. Oletus 

turvallisen kiintymystyylin suojaavasta vaikutuksesta traumaperäisille kognitioille sai tukea 

sotatrauman kokeneilla lapsilla. Turvallinen kiintymystyyli ei sen sijaan pystynyt suojelemaan lasta 

psykologisen kaltoinkohtelun kielteisiltä vaikutuksilta traumaperäisiin kognitioihin. Turvattomista 

kiintymystyyleistä ristiriitaisella oli oletuksemme mukaisesti haavoittava vaikutus, eli se vahvisti 

traumakokemusten vaikutusta kielteisiin traumaperäisiin kognitioihin. Oletusten vastaisesti 

välttelevällä kiintymystyylillä ei ollut haavoittavaa vaikutusta, vaan se suojasi lasta kielteisiltä itseen 

liittyviltä traumaperäisiltä kognitioilta psykologisen kaltoinkohtelun yhteydessä. 

4.3.1. Turvallinen kiintymystyyli suojaa sotatraumoja kokeneiden lasten traumaperäisiä 

kognitioita 

Hypoteesin mukaisesti turvallinen kiintymystyyli suojasi paljon sodan traumaattisia tapahtumia 

kokeneita lapsia maailmaan liittyviltä kielteisiltä kognitioilta. Näillä lapsilla sotatraumakokemusten 

lisääntyessä maailmaan liittyvät kognitiot eivät muuttuneet kielteisemmiksi toisin kuin lapsilla, joilla 

kiintymystyyli oli turvaton. Tulos on linjassa aiempien tutkimusten kanssa siinä, että turvallinen 

kiintymys voi suojata trauman aiheuttamilta seurauksilta keskilapsuudessa (Carlivati & Collins, 

2007; Punamäki ym., 2017). 

Mielenkiintoista oli, että tutkimuksessa turvallinen kiintymystyyli näytti tuovan turvaa 

vaarallisessa maailmassa, mutta ei suojannut lasta itseen liittyviltä kielteisiltä ajatuksilta. Selitys tälle 

tulokselle voi löytyä turvalliselle kiintymystyylille ominaisesta kiintymyskäyttäytymisestä 

keskilapsuudessa. Keskilapsuudessa vanhemman merkitys lapsen turvasatamana säilyy (Bosmans & 

Kerns, 2015), ja turvallisesti kiintynyt lapsi pystyy traumaattisen tilanteen jälkeen tukeutumaan 

vanhempaansa ja hakemaan tältä lohtua sekä turvaa. Vanhemman toimiminen luotettavasti ja avun 

tarjoaminen hädän hetkellä tukee lapsen käsitystä siitä, että maailmassa on jotain hyvää ja ihmisiin 

voi luottaa (Bartholomew & Horowitz, 1991; Clark & Symons, 2009). Sodan aiheuttamassa jatkuvan 

pelon ilmapiirissä vanhempi pyrkii siis luomaan lapselle turvallisen ympäristön. Turvallisen 
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ympäristön luominen voi selittää sen, että lapsi pystyy pitämään yllä myönteisempiä ajatuksia ja 

käsityksiä maailmasta, vaikka hänelle kasaantuukin traumaattisia sotakokemuksia. 

Lapsen muistin luonne traumaattisten tapahtumien jälkeen voi selittää tulosta siitä, että turvallinen 

kiintymystyyli ei suojannut lasta itseen liittyviltä kielteisiltä kognitioilta. On huomattu, että 

kielteisestä tapahtumasta kertoessaan lapsi keskittyy enemmän sen aiheuttamiin tuntemuksiin ja 

ajatuksiin kuin itse tapahtuman kulkuun (Fivush, Hazzard, Mcdermott Sales, Sarfati, & Brown, 

2003). Lapsen sotaan liittyvät muistot voivat siis kohdistua erityisesti omiin kielteisiin tunteisiin ja 

ajatuksiin trauman tapahtumahetkellä. Tällöin lapsen todellisuus traumatapahtumasta saattaa linkittyä 

vahvasti kokemukseen omasta haavoittuvaisuudesta tilanteessa. Jopa turvallisesti kiintyneen lapsen 

voi olla silloin vaikea muuttaa trauman herättämiä itseen liittyviä kielteisiä kognitioita 

positiivisemmiksi. 

Sodan ajoittuminen lähelle tutkimusajankohtaa voi myös selittää sitä, että turvallinen 

kiintymystyyli ei suojannut lasta kokemukselta, että sota oli vahingoittanut häntä pysyvästi ihmisenä. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kolme kuukautta sodan päättymisen jälkeen, jolloin ympäristön 

muuttuminen turvallisemmaksi on voinut helpottaa lapsen kykyä käsitellä kielteisiä uskomuksiaan 

vaarallisesta maailmasta luotettavan aikuisen kanssa. Ympäristön rauhoittuminen ei kuitenkaan 

välttämättä vaikuta yhtä nopeasti lapsen itsestä muodostuneisiin käsityksiin siitä, että hän on syvästi 

muuttunut ja pysyvästi viallinen omien stressireaktioidensa takia. Olisi mielenkiintoista selvittää, 

tapahtuuko turvallisesti kiintyneiden lasten itseen liittyvissä kognitioissa enemmän myönteistä 

muutosta kuin turvattomasti kiintyneiden lasten kognitioissa, kun sodasta on kulunut enemmän aikaa. 

Vastoin hypoteesiamme turvallinen kiintymystyyli ei myöskään suojannut psykologisen 

kaltoinkohtelun kielteisiltä vaikutuksilta traumaperäisiin kognitioihin. Voi olla, että 

kaltoinkohtelukokemus muuttaa lapsen itseen ja maailmaan liittyviä kognitioita niin kielteisiksi, ettei 

turvallinen kiintymyssuhde pysty suojaamaan sen vaikutuksilta. Ajatus tukee aiempaa käsitystä 

kaltoinkohtelun hyvin kielteisestä ja kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta lapsen psyykkiseen 

hyvinvointiin, omaan ihmisarvoon ja luottamukseen toisia ihmisiä kohtaan (Chadwick, 2014; Li ym., 

2016). Tutkimuksissa on myös huomattu, että kaltoinkohtelua kokeneilla lapsilla kiintymystyyli on 

harvoin turvallinen (Cyr ym., 2010), jolloin turvallisen kiintymystyylin muuntava vaikutus 

kaltoinkohtelun yhteydessä ei välttämättä tule esiin. 
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4.3.2. Välttelevä kiintymystyyli suojaa psykologisesti kaltoinkohdeltujen lasten traumaperäisiä 

kognitioita 

Hypoteesin vastaisesti välttelevä kiintymystyyli suojasi paljon psykologista kaltoinkohtelua 

kokeneita lapsia itseen liittyviltä kielteisiltä kognitioilta. Välttelevästi kiintyneillä lapsilla 

kaltoinkohtelun lisääntyminen ei muuttanut itseen liittyviä kognitioita kielteisemmiksi, toisin kuin 

turvallisemmin kiintyneillä lapsilla. Välttelevä kiintymystyyli ei hypoteesin mukaisesti haavoittanut 

lasten traumaperäisiä kognitioita sotatraumakokemusten jälkeen. 

Välttelevän kiintymystyylin suojaava vaikutus vakavan psykologisen kaltoinkohtelun 

olosuhteissa sopii Crittendenin (2000) esittämään ajatukseen siitä, että lapsi pyrkii sopeutumaan 

kasvuympäristönsä vaatimuksiin säilyttääkseen tasapainon elämässään. Kiintymyssuhdeteorian 

mukaan mikään tyyli kiintyä ei ole parempi kuin toinen, vaan kunkin tyylin toimivuus riippuu 

tilanteen vaatimuksista (Crittenden, 2000; Punamäki, 2019). Tällöin paljon kaltoinkohtelua 

sisältävässä ympäristössä lapsen hyvinvoinnin kannalta välttelevyys voi olla suotuisampaa, koska se 

ehkäisee toistuvia torjutuksi tulemisen kokemuksia. Fyysisesti väkivaltaisessa perheessä välttelevä 

käyttäytyminen voi puolestaan suojella jopa lapsen fyysistä koskemattomuutta. Välttelevän 

kiintymystyylin psyykkistä hyvinvointia suojaava vaikutus on huomattu myös parisuhdeväkivallan 

yhteydessä (Lahav, Siegel, & Solomon, 2018). Kiintymystyylin välttelevyys suojasi Lahavin ym. 

(2018) tutkimuksessa paljon parisuhdeväkivaltaa kokeneita naisia mielenterveyden ongelmilta. 

Lisäksi aikaisemmat palestiinalaislapsia koskevat tutkimukset ovat havainneet välttelevän 

kiintymystyylin olevan yhteydessä sotatraumasta toipumiseen (Punamäki ym., 2015). Tutkimuksessa 

huomattiin lasten, joiden traumaperäiset stressioireet vähenivät kahdeksan kuukauden seurannassa, 

olevan tyypillisimmin välttelevästi kiintyneitä. 

 Tässä tutkimuksessa välttelevä kiintymystyyli näytti suojaavan lasta käsitykseltä siitä, että trauma 

olisi vahingoittanut ja turmellut hänet pysyvästi ja häiritsevästi. Välttelevyydellä ei kuitenkaan ollut 

vaikutusta siihen, miten lapsi trauman jälkeen näki maailman. Tulosta voi selittää välttelevästi 

kiintyneen lapsen pyrkimys välttää psykologiselle kaltoinkohtelulle tyypillisiä 

vuorovaikutustilanteita, joissa vanhempi esimerkiksi nöyryyttää häntä tai jättää hänet huomiotta. 

Rose ja Abramson (1992) ovat esittäneet, että psykologisessa kaltoinkohtelussa vanhemman 

halveksiva käytös antaa lapselle suoran viestin hänen kelpaamattomuudestaan ja arvottomuudestaan, 

mikä vahvistaa lapsen kielteistä käsitystä itsestä. Välttelevällä kiintymyskäyttäytymisellä lapsi pyrkii 

siis suojaamaan itseään tilanteilta, joissa juuri tämänkaltaisia ajatuksia ja tunteita herää. Lapsen on 

vaikeampi omalla käyttäytymisellään välttää kokemuksia maailman vaarallisuudesta ja on 



 

40 

 

mahdollista, että siksi välttelevä kiintymystyyli ei suojaa lapsia maailmaan liittyviltä kielteisiltä 

kognitioilta. 

Lisäksi välttelevän kiintymystyylin suojaavaa vaikutusta juuri itseen liittyville kognitioille 

voidaan selittää välttelevästi kiintyneille ominaisella tyylillä nähdä itsensä ja maailma. Välttelevästi 

kiintyneet yrittävät pitää yllä hyvin positiivista käsitystä itsestään, ja uhkaavan tilanteen jälkeen he 

pyrkivät säilyttämään tämän illuusion omasta arvokkuudestaan (Mikulincer & Shaver, 2016). Muihin 

ihmisiin välttelevästi kiintyneet sen sijaan suhtautuvat negatiivisesti ja kriittisesti, ja heidän 

kiintymysstrategiansa vahvistavat näitä käsityksiä. Taipumus suojella omaa positiivista minäkäsitystä 

voi siis turvata lasta psykologisen kaltoinkohtelun aiheuttamilta kielteisiltä uskomuksilta itsestä. 

4.3.3. Ristiriitainen kiintymystyyli haavoittaa sotatraumoja kokeneiden lasten traumaperäisiä 

kognitioita 

Tutkimuksen oletuksen mukaisesti ristiriitaisella kiintymystyylillä oli haavoittava vaikutus 

sotatraumoja kokeneiden lasten kielteisille traumaperäisille kognitioille. Sodassa koettujen uhkaavien 

tapahtumien määrän lisääntyminen oli yhteydessä kielteisiin traumaperäisiin kognitioihin 

ristiriitaisesti kiintyneillä lapsilla. Sen sijaan turvallisemmin kiintyneillä lapsilla sotatrauman määrän 

kasvu ei ollut yhteydessä kielteisiin traumaperäisiin kognitioihin. Tutkimuksen tulos tukee aiempia 

havaintoja siitä, että ristiriitaisesti kiintyneillä trauman seuraukset ovat hyvin kielteisiä (Muller ym., 

2000; Punamäki ym., 2017). Tulosten perusteella voidaan olettaa, että ympäristössä, jossa lapsi 

joutuu toistuvasti kohtaamaan perusturvallisuutta koettelevia kauheuksia, turvallinen kiintymystyyli 

olisi lapsen hyvinvoinnin kannalta adaptiivisempi. 

Tulokset viittaavat siihen, että hyvin traumatisoivassa ympäristössä ristiriitaisesti kiintyneiden 

lasten trauman prosessointi rikkoutuu. He näkevät maailman sodan traumaattisten tapahtumien 

jälkeen erittäin vaarallisena ja toiset ihmiset epäluotettavina. Tutkimuksen ristiriitaisesti kiintyneiden 

lasten vaikeuksia käsitellä traumaa voivat selittää heille luonteenomaiset intensiiviset tunnereaktiot 

ja niiden seurauksena ylivirittynyt pelkojärjestelmä (Punamäki, 2002). Ylivirittyneen 

pelkojärjestelmän takia ristiriitaisesti kiintyneiden huomio kiinnittyy jatkuvasti uhkaaviin 

ärsykkeisiin, mikä voi etenkin sodan olosuhteissa muuttaa jo ennestään negatiivisesti värittyneitä 

uskomuksia maailmasta ja muista ihmisistä entistä kielteisimmiksi. Lisäksi ristiriitaisesti kiintyneiden 

lasten trauman käsittelyn rikkoutumiseen voi vaikuttaa sen, että he odottavat paljon ihmissuhteilta, 

pettyvät helposti ja ripustautuvat muihin turvaa hakiessaan (Crittenden, 2000; Punamäki, 2019). 

Ristiriitaisesti kiintynyt lapsi on epävarma vanhemman avusta hädän hetkellä, ja tästä syystä hän 
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saattaa arvioida vanhemman hyväksikin tulkittavan avun riittämättömäksi sotatrauman jälkeen. 

Lasten on tutkimuksissa huomattu tulkitsevan hyvääkin vanhemmuutta kielteisesti, jos he eivät luota 

vanhemman saatavilla oloon (De Winter ym., 2015). Huomionarvoista onkin, että toisiin 

ripustautuminen ja heiltä saatu tuki ei riitä tasoittamaan ristiriitaisesti kiintyneiden yliampuvia 

emotionaalisia reaktioita eikä suojaamaan heitä trauman aiheuttamilta kielteisesti vinoutuneilta 

uskomuksilta (Punamäki, 2019). 

Mielenkiintoista oli, että ristiriitainen kiintymystyyli näytti olevan lapselle kuitenkin suotuisampi, 

kun lapsi oli kokenut vain vähän sodan traumaattisia tapahtumia. Ristiriitaisesti kiintyneet lapset 

näkivät vähäisen sotatrauman tilanteessa maailman turvallisempana ja luottivat enemmän muiden 

ihmisten apuun ja hyväntahtoisuuteen kuin turvallisemmin kiintyneet lapset. Ristiriitaisen 

kiintymystyylin edullista vaikutusta vähäisen sotatrauman tilanteessa voi selittää ristiriitaisille 

lapsille tyypillinen kasvuympäristö, jossa lapset ovat tottuneet vanhemman arvaamattomuuteen 

(Ainsworth ym., 1978). Sota ja sodan arvaamattomuus ei vähäisessä määrin siksi järkytä heidän 

maailmankuvaansa välttämättä samalla tavalla kuin turvallisemmin kiintyneillä. Toinen mahdollinen 

selitys on, että ristiriitaisesti kiintyneiden lasten sitkeä ja vaativa turvan hakeminen vanhemmilta 

edesauttaa tuen saamista, mikä ylläpitää positiivisempia käsityksiä maailmasta ja muista ihmisistä. 

4.4. Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset 

Tutkimuksen suurimpana vahvuutena voidaan nähdä psykologisen kaltoinkohtelun huomioiminen 

sotakontekstissa. Monissa sota-alueille kohdistuneissa aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu 

ainoastaan sodan aiheuttamaa traumatisoitumista, vaikka lasten tiedetään kohtaavan sota-alueilla 

myös muunlaisia traumaattisia kokemuksia esimerkiksi perheen sisällä (El-Khodary & Samara, 2019; 

Palosaari ym., 2016). Toisena vahvuutena on traumaperäisten kognitioiden tutkiminen jaottelemalla 

ne maailman ja itseen liittyviin kognitioihin, mikä syventää ymmärrystä niiden sisällöistä erilaisten 

traumatapahtumien jälkeen. Kolmanneksi, kiintymystyylin huomioiminen keskilapsuudessa 

dimensioina, eikä tarkasti luokiteltuina ryhminä, tuo arvokasta lisätietoa sen merkityksestä 

traumatisoivassa ympäristössä. Kiintymystyylit eivät nykykäsityksen mukaan jakaudu selkeisiin 

luokkiin etenkään vanhemmilla lapsilla, vaan kaikilla yksilöillä on jokaiselle kiintymystyylille 

ominaisia piirteitä (Fraley, 2019). Kiintymystyylidimensiot antavat siis todenmukaisemman kuvan 

yksilön kiintymyskäyttäytymisestä. Neljänneksi, tutkimuksessa käytetty sotatraumakysely oli 

muodostettu nimenomaan Gazan sodalle tyypillisistä tapahtumista, ja psykologisen kaltoinkohtelun 

lomakkeessa mitattiin lasten tyypillisiä kaltoinkohtelukokemuksia juuri palestiinalaisessa 
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kulttuurissa. Lisäksi psykologisen kaltoinkohtelun ja traumaperäisten kognitioiden mittarit on todettu 

psykometrisiltä ominaisuuksiltaan luotettaviksi. Traumaperäisten kognitioiden mittaria on myös 

käytetty melko laajasti ja se on todettu eri kulttuureissa toimivaksi. Lopuksi, tutkimuksen 

luotettavuutta lisää iso ja sukupuolittain tasaisesti jakautunut otos. 

Tutkimuksella on kuitenkin myös rajoituksia. Ensinnäkin aineisto on kerätty Pohjois-Gazasta, 

joten se ei välttämättä edusta koko Gazan väestöä. Toisena rajoituksena on poikkileikkausasetelma, 

minkä takia ilmiöiden syy-seuraussuhteista ei saada tietoa. Aineisto kerättiin kolme kuukautta sodan 

loppumisen jälkeen, joten ei esimerkiksi tiedetä, onko juuri kiintymystyyli vaikuttanut trauman 

käsittelyyn vai ovatko traumaattiset kokemukset muuttaneet lasten kiintymystyylejä. 

Traumakirjallisuudessa on pohdittu, että stressaavat elämäntapahtumat ja niistä seuraava psyykkinen 

oireilu voi muuttaa kiintymystä turvallisesta turvattomampaan (Mikulincer & Shaver, 2007). 

Kolmanneksi, tutkimuksessa käytettiin pelkkiä lasten itsearviointeja arviointimenetelmänä. Tulosten 

tulkinnassa onkin huomioitava, että vain yhden arvioijan käyttö saattaa edesauttaa yhteyksien 

esiintymistä esimerkiksi kaltoinkohtelukokemusten ja kiintymystyylin välillä. Ilmiöstä olisi saatu 

luotettavampi kokonaiskuva, jos tietoja olisi kerätty myös lasten vanhemmilta ja ystäviltä. Lasten 

omat arviot eivät anna välttämättä totuudenmukaista kuvaa ilmiöistä, etenkin jos kyseessä on 

palestiinalaisessa kulttuurissa perheen kunniaan vahvasti liittyvä herkkä aihe, kuten kaltoinkohtelu 

(Haj‐Yahia & Attar‐Schwartz, 2008). 

Neljänneksi, tutkimuksen luotettavuuteen saattavat vaikuttaa käytettyjen mittareiden 

ominaisuudet. Kiintymystyylidimensioita kuvaavien skaalojen reliabiliteetit jäivät melko alhaisiksi, 

joten tuloksiin on syytä suhtautua varauksella. Dimensiot eivät siis välttämättä kuvanneet eri 

kiintymystyylejä tarpeeksi luotettavasti. Tässä tutkimuksessa ei myöskään otettu huomioon 

jäsentymätöntä kiintymystyyliä, joka on yleinen kaltoinkohdelluilla lapsilla (Mash & Wolfe, 2013). 

Lisäksi tutkimuksessa käytetyn traumaperäisten kognitioiden mittarin faktorirakennetta kahdesta 

ulottuvuudesta ei löydetty tästä aineistosta. Mittarissa ulottuvuudet olivat ”heiveröinen ihminen 

pelottavassa maailmassa” ja ”kielteinen ja pysyvä muutos itsessä”, mutta osiot eivät tämän 

tutkimuksen lapsilla jakautuneet mittarin mukaisiin ulottuvuuksiin. Niinpä eri kognitioiden 

ulottuvuuksiin liittyviin tuloksiin on syytä suhtautua varauksella. Viidenneksi, tutkimuksen 

kiinnostuksen kohteena olleet eri traumatyypit eivät välttämättä olleet luonteeltaan niin erilaisia kuin 

oletettiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin sotatraumaa yhteiskunnallisena väkivaltana ja kaltoinkohtelua 

läheisen ihmisen aiheuttaman traumana, koska kiinnostuksen kohteena oli trauman luonteen vaikutus 

sen seurauksiin. Tutkimuksen kriittisessä tarkastelussa on kuitenkin hyvä muistaa, ettei sotatrauman 

mittaamisessa huomioitu siihen liittyvien tapahtumien mahdollista interpersonaalista luonnetta, joka 

saattaa vaikuttaa trauman psyykkiseen käsittelyyn (Haldane & Nickerson, 2016). Täytyy myös 
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muistaa, että sotaympäristössä on monia lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille haitallisia piirteitä, 

joten trauman roolia lapsen psyykkisessä oireilussa on vaikea erottaa. 

4.5. Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimustarpeet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää trauman määrän ja luonteen vaikutusta lasten 

traumaperäisten kognitioiden sisältöön sekä kiintymyssuhteen muuntavaa vaikutusta näiden välisessä 

yhteydessä. Aiempaa tutkimusta traumaperäisten kognitioiden sisältöihin vaikuttavista tekijöistä ei 

juurikaan löydy, vaan traumatutkimuksessa on keskitytty yhteyksiin traumaperäisten kognitioiden ja 

muiden traumasta seuranneiden psyykkisten haasteiden välillä (esim. Palosaari, Punamäki, Diab, ym., 

2013; Trickey ym., 2012). Monissa tutkimuksissa on huomattu traumaperäisten kognitioiden 

ennustavan traumasta aiheutuvia mielenterveyden ongelmia, kuten traumaperäistä stressihäiriötä. 

Lisäksi traumainterventioissa juuri traumaperäisten ajatusmallien muokkaaminen on osoittautunut 

tehokkaaksi keinoksi traumaperäisen stressihäiriön hoidossa (Cooper ym., 2017; Sripada ym., 2016). 

On siis tärkeää ymmärtää traumaperäisten kognitioiden kielteisyyteen vaikuttavat tekijät, jotta 

trauman aiheuttamaan mielenterveysoireiluun voidaan paremmin puuttua. Tämä tutkimus on 

aiheellinen, sillä se syventää ymmärrystä lasten tavoista prosessoida erilaisia traumakokemuksia 

hyvin traumatisoivassa ympäristössä. Lisäksi tutkimus antaa tarpeellista lisätietoa psykologisen 

kaltoinkohtelun vaikutuksista lasten hyvinvoinnille sodan olosuhteissa. 

Tämän tutkimuksen tulokset laajentavat käsitystä kiintymyssuhteen suojaavasta roolista trauman 

käsittelyssä ja tarjoavat uusia näkökulmia sota-alueilla elävien lasten tukemiseen. Tulosten 

perusteella käsitys turvallisen kiintymyssuhteen hyödyllisyydestä sotatraumalta suojaavana tekijänä 

saa tukea. Tutkimuksen tärkeintä teoreettista antia on kuitenkin se, että myös välttelevä 

kiintymystyyli voi olla eduksi lapsen psyykkiselle hyvinvoinnille tietyissä traumaa sisältävissä 

kasvuympäristöissä. Tulokset ovat kuitenkin alustavia ja lisätutkimusta aiheesta tarvitaan. 

Traumainterventioissa olisi tutkimuksen perusteella traumaperäisten kognitioiden käsittelyn lisäksi 

hyvä huomioida myös lapsen ja vanhemman välinen kiintymyssuhde ja sen merkitys traumasta 

toipumisessa. Lisäksi perheiden jaksamisen tukeminen ja kaltoinkohtelun ennaltaehkäisy esimerkiksi 

psykoedukaatiolla sota-alueella olisi perusteltua, kun otetaan huomioon psykologisen 

kaltoinkohtelun vaikutukset lapsen hyvinvoinnille konfliktiympäristöissä. 

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kiintymystyyli muokkaa trauman kognitiivista 

käsittelyä. Tulosten mukaan eri kiintymystyylit muuntavat eri tavoin yhteiskunnallisen väkivallan ja 

perheessä tapahtuvan trauman aiheuttamia spesifejä traumaperäisiä kognitioita. Jatkotutkimukset 
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olisivat ehdottomasti tarpeen tulosten vahvistamiseksi ja taustalla olevien mekanismien 

selvittämiseksi. Jatkossa trauman ja kiintymystyylin yhteyksiä olisi tarpeen tarkastella 

pitkittäisasetelmalla, jotta saadaan selville, muokkaako trauma kiintymystyyliä vai kiintymystyyli 

trauman käsittelyä. Lisäksi pitkittäistutkimuksen avulla olisi mielenkiintoista kartoittaa 

kiintymystyylin ja trauman luonteen yhteyksiä lapsen kielteisille ajatusmalleille sekä 

mielenterveydelle, kun traumasta on kulunut pidempi aika. Hyvänä täydennyksenä tämänkaltaisissa 

tutkimuksissa olisi myös vertaissuhteiden huomioiminen, sillä ystävyssuhteiden merkitys kasvaa 

keskilapsuudessa ja myös ystävien tuki saattaa auttaa lasta trauman käsittelyssä (Münzer ym., 2017; 

Palosaari ym., 2016). Kiintymystyylin ohella myös muut lapseen liittyvät tekijät, kuten 

temperamentti, olisi kiinnostava huomioida tulevissa tutkimuksissa. Aikuisilla esimerkiksi korkean 

metakognitiivisen kapasiteetin, eli kyvyn hahmottaa ja joustavasti prosessoida omaa ajattelua, 

havainnointia ja päätöksentekoa, on huomattu olevan yhteydessä myönteisempiin traumaperäisiin 

kognitioihin (Davis ym., 2016). Tämänkaltaisten kognitiiviseen kapasiteettiin liittyvien yhteyksien 

tarkastelu myös lapsilla voisi olla hedelmällistä. 

Sodan aiheuttamien psyykkisten vaikeuksien tutkiminen on tärkeää, sillä maailmassa on edelleen 

paljon aseellisia konflikteja, joissa kärsijöinä ovat yhä useammin myös siviilit. Lapset ovat erityisen 

haavoittuvassa asemassa konfliktien keskellä eläessään, ja traumalla voi olla kauaskantoisia 

vaikutuksia heidän elämäänsä. Sodan vaikutukset heijastuvat myös rauhallisiin yhteiskuntiin sota-

alueilta tulevien pakolaisten kautta. Jotta pakolaisten ja sota-alueilla elävien lasten mielenterveyttä 

voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla, heidän traumatisoitumistaan ja trauman käsittelyyn 

vaikuttavia tekijöitä on olennaista ymmärtää syvemmin. 
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