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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, eroavatko kantasuomalaiset, pakolaistaustaiset ja muista syistä 
maahanmuuttaneet nuoret toisistaan traumaoireilun suhteen. Toinen tutkimuskysymyksistämme oli, selittääkö 
traumaoireilu toiminnanohjauksen tasoa näissä eri väestöryhmissä. Aiemman tutkimuksen perusteella 
hypoteesimme oli, että traumaoireilu olisi pakolaistaustaisten joukossa voimakkaampaa kuin 
kantasuomalaisilla ja muista syistä maahanmuuttaneilla. Toisen tutkimuskysymyksen osalta oletimme, että 
voimakkaampi traumaoireilu selittäisi nuorten heikompaa toiminnanohjausta kaikissa tutkimuksemme 
väestöryhmissä. Aiheesta on tehty kansainvälistä tutkimusta, mutta kotimaista tutkimustietoa on vielä vähän. 

Tutkimuksemme aineisto oli osa Refugees Well School (RWS) -tutkimushanketta, jonka suomalainen 
aineisto kerättiin useasta eri koulusta ympäri Suomen. Tutkimukseen osallistui 1981 nuorta, jotka olivat iältään 
13–17-vuotiaita. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme nuorten vastauksia traumaoireilua mittaavaan Children’s 
Revised Impact of Events Scale (CRIES-8) -kyselyyn sekä toiminnanohjauksen suunnitelmallisuutta ja 
aloitekykyä kartoittavaan The Amsterdam Executive Function Inventory (AEFI) -kyselyyn.  

Tutkimuksemme tulosten mukaan traumaoireilua esiintyi yhtä paljon kaikissa väestöryhmissä eli 
kantasuomalaisten, pakolaistaustaisten ja muista syistä maahanmuuttaneiden joukossa. Tulos oli siis 
hypoteesimme vastainen. Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla tutkimustuloksemme tuki hypoteesiamme 
osittain, sillä voimakkaamman traumaoireilun osoitettiin selittävän heikompaa toiminnanohjauksen tasoa vain 
kantasuomalaisten joukossa. Pakolaistaustaisilla ja muista syistä maahanmuuttaneilla nuorilla vastaavaa 
yhteyttä ei pystytty osoittamaan.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että voimakkaampi traumaoireilu selittää heikompaa toiminnanohjauksen 
tasoa, ainakin kantasuomalaisilla. Koska toiminnanohjauksella voi olla merkittävä vaikutus esimerkiksi 
koulumenestykseen, olisi tutkimuksissa tärkeää huomioida jatkossakin nuorten kognitiivisia toimintoja sekä 
niihin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten traumaoireilua. Vaikka tässä tutkimuksessa nuorten taustoilla ei 
ollut vaikutusta traumaoireilun voimakkuuteen, voi traumaoireilu olla peräisin varsin erilaisista kokemuksista. 
Siksi taustan ja erilaisten kulttuuristen tekijöiden mahdolliset vaikutukset on syytä huomioida jatkossakin. 
Tässä tutkimuksessa otoskoot väestöryhmien välillä vaihtelivat huomattavasti. Olisikin tärkeää tehdä 
jatkotutkimusta tasaväkisemmillä otoksilla, jotta pystyttäisiin varmemmin osoittamaan taustan mahdollinen 
vaikutus. Mahdollisia jatkotutkimusaiheita voisi olla esimerkiksi spesifien traumaoireiden vaikutusten tarkastelu 
toiminnanohjauksen eri osa-alueisiin. 
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1. JOHDANTO  
 

 

Traumaattisten tapahtumien kokeminen on väestössä suhteellisen yleistä. Traumakokemusten 

seurauksena esiintyy usein akuutteja traumaoireita, mutta näiden lisäksi yksilön mieli voi kuormittua 

trauman seurauksena pitkäaikaisestikin (American Psychiatric Association, 2013). Nuoruusikä on 

keskeinen ajanjakso myöhemmän kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta, minkä vuoksi erityisesti 

nuorten traumakokemusten ja –oireiden ymmärtäminen on väestön hyvinvoinnin tukemisen kannalta 

tärkeää. Ulkomaisissa tutkimuksissa on huomattu, että pakolaistaustaisten, muista syistä 

maahanmuuttaneiden sekä kantaväestön nuorten välillä on eroja traumatapahtumien kokemisessa 

sekä näin ollen myös traumaoireilun yleisyydessä (Betancourt ym., 2017). Tutkimuksemme tuo 

tärkeää suomalaista näkökulmaa, sillä kotimaista tutkimusta aiheesta on vähän.   
Traumaoireiden yhteyksiä kognitiivisiin toimintoihin, kuten toiminnanohjaukseen on tutkittu 

melko laajasti. Nuorten hyvät toiminnanohjaukselliset valmiudet ovat yhteydessä muun muassa 

parempaan akateemiseen menestymiseen, elämänlaatuun ja taloudelliseen tilanteeseen. Vastaavasti 

heikoilla toiminnanohjauksen valmiuksilla on päinvastainen vaikutus (Diamond, 2013), minkä 

vuoksi varhainen puuttuminen toiminnanohjaukseen vaikuttaviin tekijöihin on tärkeää. Aikuisilla ja 

nuorilla tehdyt tutkimukset traumaoireilun yhteyksistä toiminnanohjaukseen ovat antaneet tukea 

traumaoireilun oletettuun toiminnanohjausta heikentävään vaikutukseen (El-Hage, Gaillard, 

Isingrini, & Belzung, 2006; Brewin, Ma, & Colson, 2013; Nilaweera ym., 2020). Aiheesta on 

kuitenkin tehty eri väestöryhmien välillä varsin vähän tutkimusta, joten lisätutkimus traumaoireilun 

ja toiminnanohjauksen yhteyksistä on tarpeen. Traumaoireilun ja sen negatiivisten vaikutusten 

tunnistaminen nuorilla mahdollistaa varhaisen tuen tarjoamisen ja avun kohdentamisen suuremmassa 

riskissä oleville nuorille. Mitä paremmin traumaoireilun seurauksia osataan tunnistaa, sitä paremmin 

voidaan ennaltaehkäistä traumaoireilun negatiivisia vaikutuksia ja niiden kumuloitumista. 

Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, eroavatko nuoret toisistaan traumaoireilun suhteen sekä 

onko nuorten traumaoireilulla selittävää yhteyttä toiminnanohjaukseen. Vertailemme yhteyksiä 

kolmen eri väestöryhmän, pakolaistaustaisten, muista syistä maahanmuuttaneiden ja kantaväestön, 

välillä.  
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1.1. Traumaattinen kokemus ja traumaoireilu  
 

 

Traumaattinen tapahtuma on yhtäkkinen, odottamaton, henkeä tai omaa tai toisen ihmisen fyysistä 

koskemattomuutta tai psyykettä uhkaava tapahtuma (Figley, 2012; Huttunen, 2018). Tällaisia 

tapahtumia voivat olla muun muassa sotakokemukset, fyysinen, seksuaalinen tai henkinen väkivalta 

ja onnettomuudet (Ruglass & Kendall-Tackett, 2014). Trauma voidaan jakaa kahteen alatyyppiin 

tapahtuman luonteen perusteella. Tyypin I trauma muodostuu, mikäli traumatapahtuma on ollut 

akuutti, kertaluontoinen, äkillinen ja henkeä uhkaava.  Tyypin II traumaa taas luonnehtii 

kompleksisuus sekä pitkäaikainen altistuminen traumatapahtumalle tai sarjalle erillisiä 

traumatapahtumia (Wilkinson, Dodgson, & Meares, 2017).  

Akuutisti traumaattisen tapahtuman jälkeen koetut traumaoireet voivat olla esimerkiksi 

mielensisäistä tapahtuman uudelleen kokemista, dissosiatiivisia oireita, mielialan laskua, ylivireyttä 

ja välttämiskäyttäytymistä (Käypä hoito -suositus, 2020). Kun intrusiiviset ajatukset, takaumien 

kokeminen, painajaiset ja välttäytymiskäyttäytyminen kroonistuvat, voidaan puhua traumaperäisestä 

stressihäiriöstä eli PTSD:stä (American Psychiatric Association, 2013). PTSD:ssä voi ilmetä aiemmin 

mainittujen oireiden lisäksi myös hyperaktivaatiota (Käypä hoito -suositus, 2020) tai autobiografisen 

muistin ongelmia (Dalgleish, Hauer, & Kuyken, 2008).  

Traumatapahtumien kokeminen on verrattain yleistä. Tutkimusten mukaan 63–80 % 

länsimaisesta väestöstä on kokenut elämänsä aikana jonkin traumaattisen kokemuksen (de Vries & 

Olff, 2009; Koenen ym., 2017; Liu ym., 2017). On kuitenkin huomioitava, että potentiaalisesti 

traumaattisista tapahtumista ei aina seuraa traumaoireilua. Jos oireilua muodostuu, se voi olla 

luonteeltaan mitä tahansa lievästä voimakkaaseen ja akuutista krooniseen. Esimerkiksi laajamittaisen 

onnettomuuden jälkeen 35–90 % ihmisistä ilmentää jonkinasteista traumaoireilua (Käypä hoito -

suositus, 2020). Laaja kansainvälinen mielenterveystutkimus osoittaa, että PTSD:n elinaikainen 

esiintyvyys koko länsieurooppalaisessa väestössä on 4 % ja traumakokemukselle altistuneiden 

keskuudessa elinaikainen esiintyvyys on 6.3 % (Koenen ym., 2017). Tämän perusteella voidaan 

päätellä, että yksilölliset suojaavat tekijät voivat estää traumaoireilun muodostumista. On kuitenkin 

huomattu, että mitä vakavampi, pitkittyneempi, tarkoituksellisempi ja toistuvampi traumakokemus 

on, sitä todennäköisemmin siitä seuraa merkittävää traumaoireilua (Johnson & Thompson, 2008).  

Lapsuudessa koetut traumatapahtumat ovat myös merkittävä traumaoireilun todennäköisyyttä 

lisäävä tekijä (Catani ym., 2009). Suuri osa ihmisistä kokee traumaattisen kokemuksen jo lapsuuden 

tai nuoruuden aikana. Tällöin seuraukset voivat olla voimakkaampia kuin aikuisiällä. Englantilaisen 
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tutkimuksen mukaan noin 30 % lapsista ja nuorista koostuvasta otoksesta raportoi trauma-altistuksia 

kahdeksaantoista ikävuoteen mennessä (Lewis ym., 2019). Laajan meta-analyysin mukaan 

traumakokemusten jälkeen noin 16 %:lla lapsista ja nuorista todetaan kliinisesti merkittävä PTSD-

diagnoosi (Alisic ym., 2014), joskin lievempi traumaoireilu on yleisempää. Luku on huomattavasti 

suurempi kuin aikuisväestössä, mikä osoittaa lasten ja nuorten tuen tarpeen traumaattisten 

kokemusten jälkeen.  

Traumaattinen tapahtuma aiheuttaa psykologista stressiä. Psykologinen stressi aiheuttaa 

kehossa stressireaktion, jossa sympaattinen hermosto aktivoituu ja stressihormoni kortisolia erittyy. 

Tämä reaktio vaikuttaa pitkittyneenä stressinsäätelyjärjestelmään, kuten HPA-akselin toimintaan 

(Herman ym., 2016). Stressireaktion jatkuessa uhan poistuttua, aiheutuu niin fysiologista, 

psykologista kuin sosiaalistakin haittaa (Sandberg, 2000). Pitkittyneesti kohonneet kortisolitasot 

voivat esimerkiksi vahingoittaa aivojen kognitiivisista toiminnoista vastaavia alueita, millä voi olla 

vaikutusta muun muassa muistiin ja toiminnanohjaukseen (Beluche, Carrière, Ritchie, & Ancelin, 

2010). 

Figleyn (2012) tutkimuksen mukaan trauman kokeneilla on suurempi riski sairastua vakaviin 

sairauksiin ja kuolla ennenaikaisesti kuin henkilöillä, jotka eivät ole kokeneet traumaattista 

tapahtumaa. Traumakokemuksen psyykkisiä seurauksia voivat olla PTSD:n lisäksi esimerkiksi 

masennus, vihamielisyys ja univaikeudet. Nämä puolestaan voivat altistaa suurempaan riskiin 

sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin, metaboliseen oireyhtymään ja diabetekseen. Tyypin II 

traumalla voi olla vaikutusta affektionaaliseen kehitykseen, millä vuorostaan voi olla epäsuora yhteys 

nuoren seksuaali- ja sukupuolikehitykseen (Figley, 2012). 

 

 

1.2. Traumaoireilu pakolaistaustaisilla ja muista syistä maahanmuuttaneilla 

nuorilla 
 

 

Tarkastelemme tässä tutkimuksessa traumaoireilua maahanmuuttajataustaisten sekä 

kantasuomalaisten nuorten välillä. Maahanmuuton taustalla voi olla erilaisia syitä, minkä vuoksi 

tarkastelumme kohteena ovat vielä erikseen pakolaistaustaiset sekä muista syistä maahanmuuttaneet 

nuoret. Esimerkkinä muista syistä on perheen työperäinen maahanmuutto.  

Tutkimusten mukaan pakolaistaustaisilla nuorilla traumaattisten tapahtumien kokeminen ja 

siten myös traumaoireilu on yleisempää kuin muilla maahanmuuttajataustaisilla ja kantasuomalaisilla 
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nuorilla (Betancourt ym., 2017). Syitä tähän voivat olla pakolaisten yleisesti kokemat haasteelliset 

elämänkokemukset, kuten vainotuksi tuleminen, pakkosiirtyminen, fyysinen ja seksuaalinen 

väkivalta, henkeä uhkaavat kokemukset sekä traumaattiset menetykset ja suru (Betancourt ym., 2017; 

Sangalang ym., 2019). Valtaosa pakolaistaustaisista maahanmuuttajista on kokenut ainakin yhden 

traumaattisen kokemuksen ja lähes puolet raportoi Steelin ja kumppanien (2017) tutkimuksessa myös 

kliinisesti merkittäviä PTSD-oireita.  

Vaikka pakolaistaustaisten on osoitettu kokevan muita väestöryhmiä enemmän 

traumakokemuksia ja siten myös enemmän traumaoireita, kokevat myös muista syistä 

maahanmuuttaneet monia samoja haasteita kuin pakolaistaustaiset. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi 

kulttuurin muutokseen, sopeutumisen ja asettumisen aiheuttamaan päivittäiseen stressiin sekä 

altistumiseen syrjinnälle ja väkivallalle (Betancourt ym., 2017; Bean, Derluyn, Eurelings-Bontekoe, 

Broekaert, & Spinhoven, 2007). Lisäksi rakenteelliset ja tilannekohtaiset stressitekijät, kuten 

köyhyys, kielimuuri, työllistymisen vaikeudet sekä erilaiset byrokraattiset haasteet, voivat entisestään 

vaikeuttaa selviytymistä ja lisätä alttiutta mielenterveydellisiin vaikeuksiin (Goodman, Vesley, 

Letitecq, & Cleaveland, 2017).  

Maahanmuuttoprosessi liittyy useisiin merkittäviin stressitekijöihin, joilla voi olla moninaisia 

yhteyksiä mielenterveyteen (Perez Foster, 2001). Sekä pakolaistaustaisilla että muilla 

maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on vaativien elinolosuhteiden vuoksi riski kroonisten 

emotionaalisten vaikeuksien ja ongelmakäyttäytymisen kehittymiseen (Bean ym., 2007). Esimerkiksi 

ahdistuneisuuden, masennuksen, PTSD:n, päihteiden käytön ja vakavien psykiatristen sairauksien 

suuremman esiintyvyyden sekä heikomman subjektiivisen hyvinvoinnin on havaittu monissa 

tutkimuksissa olevan yhteydessä useisiin maahanmuuttajapopulaatioihin (Perez Foster, 2001; 

Tinghög ym., 2017). Sen lisäksi, että aiemmilla traumakokemuksilla on merkittävä yhteys nuoren 

hyvinvointiin, korostaa osa tutkimuksista maahanmuuton jälkeisen stressin vaikutuksia 

mielenterveyteen (Nickerson, Steel, Bryant, Brooks, & Silove, 2010; Betancourt ym., 2017).  

 

 

1.3. Toiminnanohjaus 
 

 

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan korkean tason kognitiivisten prosessien kokonaisuutta, joka 

mahdollistaa tavoitesuuntautuneen toiminnan, sekä omien ajatusten ja emootioiden säätelyn (Karr 

ym., 2018). Näitä korkean tason kognitiivisia prosesseja ovat muun muassa päätöksenteko, 
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monimutkaisten suunnitelmien suorittaminen, abstrakti ajattelu (Diamond, 2013), tarkkaavuuden 

suuntaaminen, informaation käsittely työmuistissa ja itsetarkkailu (DePrince, Weinzierl, & Combs, 

2009). Toiminnanohjaus vaikuttaa yksilön kehitykseen, sillä se on yhteydessä muun muassa 

sosiaalisiin kykyihin, akateemiseen menestykseen ja muuhun kognitiiviseen toimintaan (Moriguchi, 

Chevalier, & Zelazo, 2016), kuten mielenteorian kehittymiseen (Austin, Groppe, & Elsner, 2014). 

Etuotsalohkojen aivokuoren alueet ovat vastuussa huomattavasta osasta toiminnanohjauksen 

toiminnoista (Jehkonen, Saunamäki, Hokkanen, & Akila, 2019). Näiden alueiden kypsyminen kestää 

jopa keski- ja myöhäisnuoruuteen saakka (Huizinga, Dolan, & Molen, 2006) niiden hitaan 

synapsikarsiutumisen vuoksi (Hermanson & Sajaniemi, 2018). Nuoruusiässä itsesäätelyn 

lisääntyneen tarpeen, mutta keskeneräisen toiminnanohjausalueiden kehityksen vuoksi nuorilla 

ilmenee toiminnanohjauksen pulmia, esimerkiksi itsekontrollin vaikeuksia (Hermanson & Sajaniemi, 

2018). Tämän vuoksi tarpeettomien riskien ottaminen on nuorille tyypillisempää kuin aikuisille. 

Ongelmat toiminnanohjauksessa voivat vaikuttaa muihinkin kognitiivisiin toimintoihin, kuten 

tarkkaavuuteen, muistiin, kielellisiin tai visuaalisiin toimintoihin (Jehkonen ym., 2019), jotka 

edelleen vaikuttavat yksilön arkielämään monitasoisesti. 

Etuotsalohkojen aivokuoren alueet ovat herkkiä yksilön kokemille psyykkisille ja fyysisille 

tekijöille, kuten stressille, surulle sekä unen ja liikunnan puutteelle (Diamond, 2013). Kun nämä 

tekijät vaikuttavat toiminnanohjaukseen, seuraukset voivat näyttäytyä esimerkiksi akateemisina 

haasteina. Esimerkiksi Fuhsin, Nesbittin, Farranin ja Dongin (2014) tutkimuksen mukaan hyvät 

toiminnanohjaukselliset valmiudet olivat yhteydessä parempaan kielelliseen ja matemaattiseen 

menestykseen päiväkoti-ikäisillä. Myös nuoria tutkittaessa hyvien toiminnanohjauksellisten 

valmiuksien on huomattu olevan yhteydessä kielissä, kirjallisuudessa ja matematiikassa 

menestymiseen (Fuhs, Farran, & Nesbitt, 2015). Toiminnanohjauksen tukeminen elämän varhaisista 

vaiheista asti on tärkeää, sillä hyvät toiminnanohjaukselliset valmiudet ennustavat parempaa 

akateemista menestystä, ja sen myötä todennäköisesti parempaa terveyttä, taloudellista tilannetta ja 

elämänlaatua (Diamond, 2013).  

 

 

1.4. Traumaoireiden vaikutus toiminnanohjaukseen 

 

 

Etuotsalohkojen alueet ovat herkkiä stressin vaikutuksille, mikä voi tarkoittaa sitä, että trauman 

aiheuttama stressi vaikuttaa toiminnanohjaukseen etuotsalohkojen rakenteellisten tai toiminnallisten 
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muutosten kautta. On esimerkiksi löydetty yhteyksiä traumatapahtuman kokemisen ja 

prefrontaalialueiden aliaktiivisuuden välillä, mikä saattaa selittää toiminnanohjauksen heikentynyttä 

tasoa ja täten toiminnanohjauksen ongelmia (Music, 2017). Toisaalta voidaan ajatella, että trauman 

työstäminen ja traumaoireiden käsittely sekä niistä selviäminen kuormittavat osittain samoja 

etuotsalohkojen alueita kuin akateemiset tehtävät ja arjessa selviytyminen. Tästä johtuen 

traumaoireiden toiminnanohjausprosesseja kuormittava vaikutus voi näyttäytyä kouluelämän 

haasteissa nuoren arjessa. Toiminnanohjauksen ja traumaoireiden välillä voi olla muitakin välittäviä 

tekijöitä, joihin emme kuitenkaan syvenny tämän enempää.  

Trauma-altistumisten vaikutuksista toiminnanohjaukseen on saatu näyttöä tutkimuksista. El-

Hage ja kumppanit (2006) osoittivat tutkimuksessaan yhteyden traumalle altistumisen ja yhden 

toiminnanohjauksen osa-alueen, alentuneen prosessointinopeuden, välillä. Traumalle altistumisen 

lisäksi myös traumaoireilulla on havaittu olevan yhteyksiä toiminnanohjauksen eri osa-alueisiin. 

Esimerkiksi dissosiatiivisten oireiden esiintymisellä on havaittu yhteys toiminnanohjauksen osa-

alueista työmuistin kapasiteettiin ja omaan tehtävän suorittamiseen liittyvään ajalliseen arvioon 

(Brewin ym., 2013). Foa, Feske, Murdock ja Kozak (1991) taas huomasivat traumaperäisen 

stressihäiriön oireista kärsivillä ilmenevän pidempää vastausviivettä traumatapahtumaan liittyvien 

sanojen kohdalla, kun vastausaikaa verrattiin neutraaleihin sanoihin. Kontrolliryhmällä ei ilmennyt 

samankaltaista vastausviivettä sanatyyppien välillä. Dissosiatiivisten ja PTSD-oireiden lisäksi myös 

uudelleenkokemisilla on huomattu olevan yhteyttä toiminnanohjauksellisiin muutoksiin. Nilaweeran 

ym. (2020) tutkimuksessa trauma ilman uudelleenkokemisoireita oli yhteydessä pienempään 

toiminnanohjauksen vaikeuksien riskiin. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, että 

traumakokemus ja sen jälkeiset traumaoireet näyttävät lisäävän riskiä heikompaan 

toiminnanohjaukseen.   

Traumaoireiden ja toiminnanohjauksen välisiä yhteyksiä tarkastelevissa tutkimuksissa on 

saatu myös ristiriitaisia tuloksia. Esimerkiksi Cohodes, Chen, Lieberman & Bush (2020) eivät 

havainneet tutkimuksessaan yhteyksiä traumalle altistumisen ja toiminnanohjauksen välillä. 

Myöskään Nilaweeran ym. (2020) tutkimuksen mukaan traumaoireilla ei ole havaittu olevan 

yhdenmukaisia yhteyksiä toiminnanohjaukseen. Heidän tutkimustuloksistaan ilmeni, että 

traumakokemuksen uudelleenkokemisoireet eivät vaikuttaneet koehenkilöiden toiminnanohjaukseen. 

Toisaalta miesten keskuudessa traumakokemuksella ilman traumaoireilua näytti olevan 

toiminnanohjausta parantava vaikutus. Mielenkiintoista Nilaweeran ym. tutkimuksessa on kuitenkin 

se, että itsessään traumakokemus ei välttämättä heikennä toiminnanohjauksen toimintaa, vaan 

oirehdinnan merkitys on itse kokemusta olennaisempi tekijä.  
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Traumaoireiden yhteyttä toiminnanohjaukseen on tutkittu myös nuorilla. Tutkimukset 

osoittavat, että traumakokemuksilla on nuorten toiminnanohjausta heikentävä vaikutus, mikä lisää 

riskiä akateemisiin ja käyttäytymisen haasteisiin (DePrince ym., 2009; op den Kelder, Ensink, 

Overbeek, Maric, & Lindauer, 2017). Lisäksi tyypin II traumalle altistuneiden nuorten joukossa 

huomattiin heikentymää toiminnanohjauksessa, minkä taas raportoitiin olevan yhteydessä PTSD-

oireiden esiintymiseen (op den Kelder ym., 2017). Toisaalta tutkimuksista on saatu myös tuloksia, 

jotka eivät ole yhdensuuntaisia edellä mainittujen tulosten kanssa. Esimerkiksi Augusti ja Melinder 

(2013) eivät havainneet tutkimuksessaan nuorten traumaoireilun ja toiminnanohjauksen välillä 

yhteyttä. 

 

 

1.5. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 
 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää traumaoireiden esiintymistä ja eroavaisuuksia sekä 

yhteyttä toiminnanohjaukseen pakolaistaustaisilla, muista syistä maahanmuuttaneilla sekä 

kantasuomalaisilla yläkouluikäisillä nuorilla. Tutkimuskysymyksemme ovat: 

 

1. Onko pakolaistaustaisten, muista syistä maahanmuuttaneiden ja kantasuomalaisten 

nuorten välillä eroavaisuuksia traumaoireilussa?  

2. Selittääkö traumaoireilu toiminnanohjausta pakolaistaustaisilla, muista syistä 

maahanmuuttaneilla ja kantasuomalaisilla nuorilla?  

 

Aiemman tutkimuksen perusteella oletamme, että traumaoireilu on voimakkaampaa 

pakolaistaustaisilla nuorilla verrattuna muihin maahanmuuttajataustaisiin ja kantasuomalaisiin 

nuoriin (Betancourt ym., 2017). Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla hypoteesinamme on, että 

voimakkaampi ja laajempi traumaoireilu selittää nuorten heikompaa toiminnanohjausta (op den 

Kelder ym., 2017) kaikissa tutkimuksemme väestöryhmissä. 
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2. MENETELMÄT 
 

 

2.1. Tutkittavat ja tutkimusaineisto 
 

 

Käyttämämme tutkimusaineisto on osa Refugees Well School (RWS) -tutkimushanketta, jonka 

tarkoituksena on tutkia maahanmuuttajanuorten psykososiaalisia kouluinterventioita ja niiden 

vaikuttavuutta. RWS on Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimusohjelman rahoittama projekti, 

jonka toteutuksesta vastaa kuusi Euroopan maata Suomi mukaan lukien. Suomalainen 

tutkimusaineisto on kerätty yhteensä 134 koululuokasta, jotka ovat 16 satunnaisesta tutkimukseen 

vapaaehtoisesti mukaan lähteneestä koulusta ympäri Suomen. Tutkimusaineistoa kerättäessä 

tavoitteena oli saavuttaa koululuokkia, joiden oppilaista noin 30–50 % on maahanmuuttajataustaisia. 

Tutkimuksessa kerättiin tietoa kyselylomakkein kolmena eri ajankohtana oppilailta, heidän 

vanhemmiltaan ja opettajilta. Käytämme tutkimuksessamme osaa aloitusajankohdassa syksyllä 2019 

nuorilta kerätystä aineistosta. Tutkimukseen osallistumiseen pyydettiin suostumus nuorilta, heidän 

vanhemmiltaan ja opettajilta. Tutkimus huomioi eettiset toimintaperiaatteet, ja on saanut 

hyväksynnän Tampereen yliopiston ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta.  

Tutkittavia oli yhteensä 1981 ja he olivat pääsääntöisesti yläkouluikäisiä, 13–17-vuotiaita (ka 

= 13.93, kh = .865) nuoria. Tutkimusaineiston nuorista 49.0 % oli poikia, 49.3 % tyttöjä ja 1.6 % 

muunsukupuolisia. Vastaajista 89.3 % oli syntynyt Suomessa (n = 1769) ja loput 10.7 % ulkomailla 

(n = 212). Vastausten perusteella maahanmuuttajataustaisia oli yhteensä 41:stä eri maasta. Yleisimpiä 

tulomaita olivat Irak (13.7 %), Syyria (10.4 %), Venäjä (9.0 %), Somalia (7.1 %) ja Viro (6.6 %). 

Maahanmuuttajataustaiset vastaajat jaettiin tutkimuksessamme maahantulon syyn perusteella 

pakolaistaustaisiin ja muista syistä maahanmuuttaneisiin. Pakolaistaustaiset olivat paenneet 

kotimaastaan sotaa, vainoa, kidutusta, muita henkeä uhkaavia tekijöitä tai tulleet Suomeen 

yhdistyäkseen perheensä kanssa. Muista syistä maahanmuuttaneet olivat tulleet Suomeen joko 

väliaikaisesti tai pysyvästi perheen vanhempien työn perässä. Aineistossamme kaikista 

maahanmuuttajataustaisista 54.7 % oli pakolaistaustaisia (n = 116), 33.0 % muista syistä 

maahanmuuttaneita (n = 70) ja 12.3 % ei osannut sanoa maahantulonsa syytä tai ei vastannut 

kyseiseen kohtaan ollenkaan (n = 26).  
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2.2. Tutkimuksen mittarit ja muuttujat 
 
 

Traumaoireilun mittaamiseen nuorilla käytettiin Children’s Revised Impact of Events Scale (CRIES-

8) -kyselyä. Mittarilla kartoitettiin traumaoireilua yhteensä kahdeksalla kysymyksellä, jotka löytyvät 

Liitteestä B.  Kyselyssä mitattiin intruusiota (esim. “Tulevatko tapahtumat yhtäkkiä mieleesi?”) ja 

välttelyä (esim. “Pysytteletkö poissa tapahtumasta muistuttavista asioista esim. paikoista tai 

tilanteista?”), molempia neljällä kysymyksellä. Kyselylomakkeisiin pyydettiin vastaamaan asteikolla 

1–4 (1 = ei ollenkaan, 2 = joskus, 3 = usein ja 4 = aina). Tulokset merkittiin tilasto-ohjelmaan samalla 

asteikolla kuin ne olivat kyselylomakkeessa. Muodostimme CRIES-8 kysymyksistä 

summamuuttujan, jonka reliabiliteetti osoittautui hyvin korkeaksi (Cronbachin α = .912). Nuoren 

vastatessa kaikkiin kyselyn kohtiin sai summamuuttuja arvoja välillä 8–32. Traumaoireilun rajana 

mittarissa pidetään pistemäärää 17 (Perrin, Meiser-Stedman, & Smith, 2005). Mitä suurempi 

summamuuttujan arvo on, sitä enemmän yksilöllä esiintyy traumaoireilua. Yleisesti CRIES-8-

mittarin rakenteellinen validiteetti on todettu hyväksi ja sillä on osoitettu olevan suhteellisen vakaa 

faktorirakenne (Perrin ym., 2005). Lisäksi sen faktorit ovat vakaita eri kulttuureissa, kielissä sekä 

sukupuolilla ja traumatyypeillä (Deeba, Rapee, & Prvan, 2014). 

Nuorten toiminnanohjausta mitattiin The Amsterdam Executive Function Inventory (AEFI) -

kyselyllä (Van der Elst ym., 2012). Kysely sisältää kolme eri toiminnanohjauksen osa-aluetta 

mittaavaa osiota, joita ovat tarkkaavuus, itsekontrolli ja –monitorointi sekä suunnitelmallisuus ja 

aloitekyky. Tässä tutkimuksessa nuoret vastasivat ainoastaan suunnitelmallisuutta ja aloitekykyä 

(planning and initiative) mittaavaan osioon. AEFI-kyselyn suunnitelmallisuutta ja aloitekykyä 

mittaavassa osiossa oli viisi väittämää (esim. “Olen tiedonhaluinen, haluan tietää miten asiat 

toimivat”), joihin vastattiin kolmiportaisella Likert-asteikolla (1 = ei totta, 2 = osittain totta ja 3 = 

totta). Tässä tutkimuksessa käytetyn mittarin kysymykset löytyvät kokonaisuudessaan Liitteestä A. 

AEFI-mittarilla on todettu olevan keskinkertainen rakenteellinen validiteetti ja kohtalainen 

reliabiliteetti (Andersen, Hilden, Derluyn, Verelst, & Peltonen, arvioitavana; Van der Elst ym., 2012). 

Analyyseja varten muodostimme AEFI-kyselyn väittämistä keskiarvomuuttujan, jonka reliabiliteetti 

osoittautui korkeaksi (Cronbachin α =.781). Vastausten pisteet asettuivat keskiarvomuuttujassa 

välille 1–3. 
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2.3. Aineiston analysointi ja tilastolliset menetelmät 
 

 

Suoritimme aineistomme tilastollisen analysoinnin IBM SPSS Statistic 26.0 -ohjelmalla.  

Aineistossamme 12 nuorta oli vastannut ainoastaan AEFI-kyselyyn. Taustatietojen ja 

traumaoireilukyselyn vastausten puutteen vuoksi heidät poistettiin kokonaan aineistosta. 

Alkuperäisessä aineistossa maahantulon syy oli tuntematon noin 70 nuorella. RWS-tutkimusryhmä 

oli kuitenkin analysoinut maahantulon syitä lähtömaan perusteella, ja näiden tietojen avulla 

koodasimme arvioidut maahantulon syyt aineistoomme, jolloin ilman maahantulon syytä jäi enää 

ainoastaan 26 vastaajaa. Näitä vastaajia ei voitu sijoittaa mihinkään tutkimuskysymyksessämme 

esitettyyn ryhmään, joten he jäivät pois vertailuryhmistä ja täten tilastollisten analyysien 

ulkopuolelle.  

Molempien kyselyjen kohdalla osa nuorista oli jättänyt vastaamatta useampaan kohtaan. 

Tämän vuoksi teimme aineistoon rajauksia vastausten suhteen. Toiminnanohjauksen 

keskiarvomuuttujaa muodostaessamme otimme mukaan vain ne nuoret, jotka olivat vastanneet 

vähintään neljään AEFI-mittarin kysymykseen viidestä, jolloin 104 nuorta rajautui analyysien 

ulkopuolelle. Traumaoireilun summamuuttujan suhteen toimimme vastaavasti ottaen tarkasteluun 

mukaan ne henkilöt, jotka olivat vastanneet CRIES-8 –kyselyssä vähintään viiteen kysymykseen 

kahdeksasta. Tämän vuoksi pienin mahdollinen traumaoireilun summamuuttujan arvo oli meidän 

analyyseissamme 5 ja yhteensä 64 vastaajaa rajautui analyysien ulkopuolelle. Kaikkien näiden 

rajoitusten vuoksi traumaoireilun ja toiminnanohjauksen välisten yhteyksien vertailuissa oli lopulta 

mukana 1981 nuoresta ne 1814, jotka täyttivät vastausvaatimukset molempien mittareiden osalta.    

Tutkimme ensimmäisenä traumaoireilun eroavaisuuksia kantasuomalaisten, 

pakolaistaustaisten ja muista syistä maahanmuuttaneiden nuorten välillä. Koska traumaoireilun 

summamuuttuja oli vino, emme voineet käyttää varianssianalyysia. Täten vertailimme traumaoireilun 

summamuuttujien keskiarvoja epäparametrisella Kruskal Wallis -testillä. Traumaoireilun ja 

toiminnanohjauksen yhteyttä eri väestöryhmissä kartoitimme Pearsonin korrelaatiokertoimella. 

Tämän jälkeen tarkastelimme regressioanalyysin avulla, selittääkö traumaoireilu nuorten 

toiminnanohjauksen tasoa eri väestöryhmissä. Selittävänä muuttujana toimi traumaoireilu ja 

selitettävänä muuttujana toiminnanohjaus. Vaikka selitettävän muuttujan residuaalit eivät jakautuneet 

täysin normaalisti, täyttyivät muut regressioanalyysin ennakko-oletukset niin, että sitä voitiin käyttää 

selitysyhteyksien tarkasteluun tässä tutkimuksessa.  



 11 

3. TULOKSET 
 

 

3.1. Kuvailevat tulokset  
 

 

Kantasuomalaisten joukossa traumaoireilun pistemäärät jakautuivat vinosti. Jopa 40.7 % vastanneista 

kantasuomalaisnuorista sai pistemääräksi arvon 8, mikä oli matalin mahdollinen pistemäärä, kun 

nuori oli vastannut kaikkiin mittarin kysymyksiin. Muiden pistemäärien kohdalla jakauma oli 

tasaisempi, joskin suuret pistemäärät olivat harvinaisempia. Tämä tarkoitti siis sitä, että voimakasta 

traumaoireilua esiintyi vastaajien joukossa vain vähän. Traumaoireilun jakaumat pakolaistaustaisilla 

ja muista syistä maahanmuuttaneilla olivat samankaltaiset kuin kantasuomalaisilla. Pakolaisista 36.7 

% sai pistemääräksi 8 ja muista maahanmuuttajista vastaavan arvon sai 42.6 % vastaajista.  

Traumaoireilun rajapistemäärän 17 pistettä tai enemmän sai kuitenkin 24.3 % kantasuomalaisista, 

26.6 % pakolaistaustaisista ja 35.3 % muista maahanmuuttajista. Tämä tarkoitti sitä, että noin 

neljäsosa kantasuomalaista ja pakolaistaustaisista sekä reilu kolmannes muista syistä 

maahanmuuttaneista nuorista raportoi kliinisesti merkittäviä traumaoireita. Traumaoireilun 

summamuuttujan tunnusluvut ja jakauma on raportoitu Taulukossa 1.  

 

TAULUKKO 1. Traumaoireilun summamuuttujan kuvailevat tunnusluvut eri väestöryhmissä (N = 

1891) 

Väestöryhmä  N ka kh vv min               max 

Kantasuomalaiset 1714 12.79 5.24 26 6 32 

Pakolaistaustaiset 109 13.13 5.74 24 6 30 

Muista syistä   68 13.65 6.18 21 8 29 
maahanmuuttaneet  
 

Valtaosa vastaajista sai toiminnanohjauksen keskiarvomuuttujassa pistemäärän 2. 

Pistemäärien jakauma muistutti kaikissa väestöryhmissä hieman vasemmalle vinoa 

normaalijakaumaa. Tämä tarkoitti sitä, että toiminnanohjauksen korkea taso oli nuorilla matalaa tasoa 

yleisempää. Taulukosta 2 nähdään, että toiminnanohjauksen muuttujan keskiarvot ja keskihajonnat 

olivat eri väestöryhmissä suhteellisen samansuuruisia. 
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TAULUKKO 2. Toiminnanohjauksen keskiarvomuuttujan kuvailevat tunnusluvut eri 

väestöryhmissä (N = 1851) 

Väestöryhmä  N ka kh vv min               max 

Kantasuomalaiset 1688 2.25 .46 2 1 3 

Pakolaistaustaiset 99 2.22 .45 2 1 3 

Muista syistä  64 2.29 .42 2 1 3 
maahanmuuttaneet  
 

 

3.2. Traumaoireilun esiintyvyys ja erot eri väestöryhmissä 
 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme oli, onko pakolaistaustaisten, muista syistä 

maahanmuuttaneiden ja kantasuomalaisten nuorten välillä eroavaisuuksia traumaoireilussa. Kuten 

Taulukosta 1 nähdään, traumaoireilun summamuuttujan kesiarvo oli pakolaistaustaisilla ja muista 

syistä maahanmuuttaneilla hieman korkeampi kuin kantasuomalaisilla nuorilla. Tämä ero ei 

kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä epäparametrisen Kruskal-Wallis –testin mukaan (p = .682). 

Tulosten perusteella traumaoireilua esiintyi siis kaikissa aineistomme väestöryhmissä yhtä paljon, 

mikä ei ollut asettamamme hypoteesin mukaista.  

 

 

3.3. Traumaoireilun ja toiminnanohjauksen väliset yhteydet  

 
 

Toinen tutkimuksemme tavoitteista oli selvittää, selittääkö traumaoireilun määrä toiminnanohjauksen 

tasoa. Tarkastelimme muuttujien välistä yhteyttä aluksi Pearsonin korrelaatiokertoimella. Yhteys 

osoittautui merkitseväksi kantasuomalaisten joukossa (r = -.188, p < .001). Pakolaistaustaisten (r = -

.087, p = .400) ja muiden maahanmuuttajien (r = -.213, p = .094) ryhmissä korrelaatiot eivät 

osoittautuneet tilastollisesti merkitseviksi. Korrelaation suunta oli negatiivinen, mikä osoitti 

korkeamman traumaoireilun ja heikomman toiminnanohjauksen välisen yhteyden. Kaikkien ryhmien 
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korrelaatiokertoimet olivat itsessään suhteellisen pieniä, mutta vain kantasuomalaisten joukossa 

yhteys oli tilastollisesti merkitsevä. Erot tilastollisessa merkitsevyydessä selittyvät todennäköisesti 

ryhmien suurilla kokoeroilla.  

Korrelatiivisten yhteyksien tarkastelun jälkeen selvitimme, olivatko muuttujien väliset 

yhteydet selittäviä. Tarkastelimme lineaarisen regressioanalyysin avulla sitä, selittikö traumaoireilun 

voimakkuus toiminnanohjausta nuorilla eri väestöryhmissä. Taulukossa 3 on esitetty 

regressioanalyysin tulosten mukaiset β-kertoimet ja korjatut selitysasteet. Kantasuomalaisten 

kohdalla traumaoireilu selitti riippuvaa muuttujaa tilastollisesti merkitsevästi (β = -.188, p < .001). 

Tämä tarkoitti sitä, että korkeampi traumaoireilu ennusti heikompaa toiminnanohjausta. 

Tarkasteltaessa kantasuomalaisten korjattua selitysastetta huomataan, että traumaoireilu selitti 3.5 % 

toiminnanohjauksen vaihtelusta perusjoukossa. Pakolaistaustaisten (β = -.087, p = .400) ja muista 

syistä maahanmuuttaneiden (β = -.213, p = .094) kohdalla traumaoireilu ei selittänyt 

toiminnanohjausta tilastollisesti merkitsevästi. Tulos ei siis ollut hypoteesimme mukainen, sillä 

odotimme selittävän yhteyden ilmenevän kaikissa väestöryhmissä. 

 

TAULUKKO 3. Regressioanalyysin β-kertoimet ja korjatut selitysasteet 

Väestöryhmä    R2adj 

Kantasuomalaiset  -.188*** 3.5 

Pakolaistaustaiset  -.087 0.0 

Muista syistä maahanmuuttaneet  -.213 3.0 

Huom. *p<.05, **p<.01, ***p<.001 
  = standardoitu regressiokerroin 
R2adj  = selitysaste prosentteina  
 

 

4. POHDINTA  
 

 

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut voimakkaasti viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana, sillä 

pakolais- ja maahanmuuttovirran seurauksena Suomen ulkomaalaisväestö on yli kymmenkertaistunut 

(Tilastokeskus, 2020). Tämä näkyy esimerkiksi kouluissa maahanmuuttajalasten määrän nopeana 
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kasvuna, minkä vuoksi koulut ovat kohdanneet haasteita muun muassa yhteisen kielen löytämisessä 

ja vaihtelevan perusosaamisen, kuten lukutaidon hallinnan, kanssa. Kouluhenkilökunta tarvitsee 

tukea kulttuurisen osaamisensa kehittämiseen ja tietoa erilaisten kokemusten vaikutuksista koulussa 

toimimiseen ja yleiseen hyvinvointiin (Mahlamäki-Kultanen, Hämäläinen, Pohjonen, & Nyyssälä, 

2013).  Traumaoireilu on yksi mahdollinen nuoren toimintakykyyn vaikuttava haastetekijä, minkä 

vuoksi sen tunnistaminen ja tutkiminen on tärkeää. Tieto traumaoireilun vaikutuksista nuorten 

hyvinvointiin ja kognitiivisiin kykyihin hyödyttää myös sellaista kouluhenkilökuntaa, jolla ei ole 

maahanmuuttajaoppilaita, sillä traumakokemukset ja -oireilu ovat yleisiä myös kantasuomalaisilla 

nuorilla. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, esiintyykö kantasuomalaisten, 

pakolaistaustaisten ja muista syistä maahanmuuttaneiden nuorten välillä eroavaisuuksia 

traumaoireilun suhteen. Toinen tutkimuksemme tavoitteista oli selvittää, selittääkö traumaoireilun 

määrä toiminnanohjauksen tasoa näissä väestöryhmissä. Tutkimuksemme aineisto oli osa Refugees 

Well School (RWS) -tutkimushanketta, johon osallistui 1981 13–17-vuotiasta nuorta 16 

suomalaisesta yläkoulusta. Vastoin oletuksiamme, maahanmuuttajanuoret eivät oirehtineet 

kantasuomalaisia nuoria enempää, vaan traumaoireilua esiintyi kaikissa tarkastelluissa 

väestöryhmissä yhtä paljon. Toisen tutkimuskysymyksemme suhteen odotimme traumaoireilun ja 

toiminnanohjauksen välillä olevan selittävä yhteys siten, että traumaoireilun kasvaessa 

toiminnanohjauksen taso heikkenisi kaikissa väestöryhmissä. Tulokset kuitenkin osoittivat, että 

voimakkaampi traumaoireilu ennusti heikompaa toiminnanohjauksen tasoa ainoastaan 

kantasuomalaisten joukossa. Saamamme tutkimustulokset eivät siis täysin tukeneet hypoteesejamme, 

vaikka antoivatkin viitteitä tähän suuntaan. 

 
 

4.1. Traumaoireilun esiintyvyys ja yhteydet toiminnanohjaukseen  
 

 

Aikaisemman tutkimustiedon mukaan pakolaistaustaisilla nuorilla esiintyy traumaoireilua muita 

maahanmuuttajia ja kantaväestöä enemmän, ja erään tutkimuksen mukaan jopa noin puolet 

pakolaistaustaisista kokee traumaoireita (Steel ym., 2017). Tässä tutkimuksessa oireilevien 

pakolaistaustaisten nuorten osuus oli kuitenkin alle 30 %. Tutkimuksemme osoittikin, että 

traumaoireilua esiintyi kaikissa väestöryhmissä yhtä paljon, eikä pakolaistaustaisilla täten ollut 

odotusten vastaisesti muita enempää traumaoireilua. Tuloksia voivat selittää muun muassa 



 15 

yksilölliset erot, kuten erilaiset yksilön ominaisuuksiin ja kulttuuriin liittyvät suojaavat tekijät, kuten 

persoonallisuuspiirteet ja keskustelukulttuurin avoimuus perheen sisällä. Nämä voivat heikentää 

traumaoireilun voimakkuutta tai sen ilmenemistä. Lisäksi esimerkiksi kielimuuri ja sosiaalisen 

suotavuuden tavoittelu ovat voineet vaikuttaa pakolaistaustaisten vastaustyyliin niin, että 

traumaoireilu ei ole tullut esiin.  

Ryhmien välisten erojen puuttuminen ei kuitenkaan johdu yksinomaan pakolaistaustaisten 

odotettua vähäisemmästä traumaoireilusta, vaan selittävänä tekijänä voi olla myös muiden 

väestöryhmien odotettua suurempi traumaoireilun määrä. Tutkimuksessamme traumaoireilun 

rajapistemäärä ylittyi lähes neljäsosalla kantasuomalaisista nuorista, mikä on moninkertainen osuus 

odotuksiimme ja aiempaan tutkimusnäyttöön nähden. Traumaoireilun korkea suhteellinen osuus voi 

viitata siihen, että nuoret voivat yleisesti odotettua huonommin ja pahoinvointi on lisääntynyt. Vaikka 

pakolaistaustaiset ja muut maahanmuuttajanuoret kokevatkin taustastaan johtuen erilaisia 

potentiaalisesti traumaattisia tapahtumia, ovat myös monet kantasuomalaisissa perheissä melko 

yleiset ongelmat, kuten vanhemman alkoholismi, lähisuhdeväkivalta ja koulukiusaaminen 

merkittävästi nuoria traumatisoivia tapahtumia.  

Toinen tutkimuskysymyksemme koski traumaoireilun selittävää yhteyttä 

toiminnanohjaukseen. Toiminnanohjaukselliset taidot ovat merkittävä koulusuoriutumiseen 

vaikuttava tekijä. Toiminnanohjaukseen liittyvät toiminnot, kuten päättely ja abstrakti ajattelu, 

vaikuttavat esimerkiksi verbaaliseen toimintakykyyn ja tätä kautta koulutyöskentelyn sujuvuuteen 

(Fuhs ym., 2014). Toiminnanohjauksesta vastaavat etuotsalohkojen aivoalueet ovat erityisen herkkiä 

esimerkiksi stressin ja negatiivisten emootioiden vaikutuksille. Traumaoireilun aiheuttama 

psyykkinen stressi voi pitkittyneenä vahingoittaa näitä aivoalueita, mikä onkin yksi mahdollinen 

vaikutusmekanismi. Traumaoireilun ja toiminnanohjauksen välisistä yhteyksistä nuorten 

keskuudessa on ristiriitaista tutkimusnäyttöä. Voimakkaamman traumaoireilun ja heikomman 

toiminnanohjauksen välisten yhteyksien olemassaolosta on jonkin verran tutkimusnäyttöä (DePrince 

ym., 2009; op den Kelder ym., 2017), kun taas osassa tutkimuksista näitä yhteyksiä ei ole voitu 

vahvistaa (Augusti & Melinder, 2013). Tutkimustulostemme mukaan traumaoireilu selitti heikompaa 

toiminnanohjausta vain kantasuomalaisten joukossa. Vaikka traumaoireilu näytti selittävän 

toiminnanohjausta yhtä suurella selitysasteella eri väestöryhmissä, eivät yhteydet olleet merkitseviä 

kaikissa väestöryhmissä. Tulos ei siis ollut hypoteesimme mukainen, sillä oletimme traumaoireilun 

selittävän toiminnanohjausta kaikissa tutkimuksemme väestöryhmissä. Maahanmuuttajanuorten 

ryhmien ei-merkitsevä tulos selittynee ryhmien pienellä koolla, mikä esti tilastollisen merkitsevyyden 

saavuttamisen. 
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4.2. Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset 
 

 

Tutkimuksemme yhtenä merkittävimpänä vahvuutena voidaan pitää aineiston suurta kokoa, sillä 

nuoria oli tutkimuksessa mukana jopa 1981. Tämä nostaa tulosten reliabiliteettia ja mahdollistaa 

tulosten tulkinnan yleisemmällä tasolla. Myös tutkimusasetelman toimivuus lisää tutkimuksen 

luotettavuutta. Otosten kattavuuden kannalta on hyvä, että aineistoa oli kerätty ympäri Suomen 

useasta eri koulusta. Tällöin tulokset ovat paremmin yleistettävissä koko populaatioon. Lisäksi 

ikäjakauma oli melko tasainen, sillä tutkimuksessa oli mukana suhteellisen tasaisesti eri ikäisiä 

yläkoulussa opiskelevia nuoria. Lisäarvoa tutkimuksellemme tuo erityisesti se, että jaoimme 

maahanmuuttajataustaiset nuoret vielä kahteen ryhmään maahantulon syyn perusteella. 

Maahanmuuttajien erilaiset taustat voivat selittää eroavaisuuksia traumaoireilussa, joten tällaisen 

tutkimusasetelman käyttö oli perusteltua.  

Tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet olivat yksinkertaisia ja tiiviitä, mikä on auttanut 

suuren aineiston keruussa ja aineiston analysoinnissa. Tutkimuksemme kyselyt ja mittarit ovat 

osoitettu psykometrisilta ominaisuuksiltaan luotettaviksi. Sekä CRIES-8- että AEFI-kyselyn 

reliabiliteetit ja validiteetit olivat hyvät tai vähintään kohtalaiset. CRIES-8 –mittari on laajalti käytetty 

ja hyväksi havaittu menetelmä mittaamaan lasten ja nuorten traumaoireilun voimakkuutta. Sen 

antamat tulokset ovat suhteellisen luotettavia, minkä takia sen käyttö tutkimuksessa on kannattavaa.  

Toisaalta aineistossamme oli myös tekijöitä, jotka saattoivat rajoittaa tutkimustulosten 

luotettavuutta. Eri väestöryhmillä oli aineistossa epätasainen edustus, sillä pakolaistaustaisia ja muita 

maahanmuuttajia oli mukana merkittävästi vähemmän kuin kantasuomalaisia nuoria. Suuret 

otoskokojen erot väestöryhmien välillä voivatkin olla merkittävä selittävä tekijä sille, ettei kaikissa 

väestöryhmissä saatu merkitseviä tuloksia. Esimerkiksi traumaoireilun summamuuttujan keskiarvot 

eivät eronneet eri väestöryhmissä merkitsevästi toisistaan, mikä voi selittyä 

maahanmuuttajataustaisten nuorten huomattavasti pienemmillä otoskoilla. Sama ilmiö oli 

huomattavissa regressioanalyysin tuloksissa. Regressiokertoimet olivat jokaisessa väestöryhmässä 

likimain samansuuruiset, mutta selitysaste oli merkitsevä ainoastaan kantasuomalaisten joukossa. 

Mikäli pakolaistaustaisten ja muiden maahanmuuttajien otoskoot olisivat olleet samaa kokoluokkaa, 

olisivat yhteydet todennäköisesti olleet merkitseviä myös näissä ryhmissä.  

Hyvistä psykometrisistä ominaisuuksistaan huolimatta käytetyt mittarit olivat itsessään melko 

suppeita. Vaikka CRIES-8-kysely on lyhyt, sitä on pidetty yleisesti luotettavana mittarina. Sen sijaan 
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AEFI-kysely sisältää ainoastaan viisi kysymystä, joihin vastataan suhteellisen suppealla 

kolmiportaisella asteikolla. Toiminnanohjaus on laaja ja moniulotteinen kognitiivinen prosessi, jonka 

objektiivinen tutkiminen voidaan kokea vaikeaksi (Lezak, 1982). Toiminnanohjauksen kattava 

tarkasteleminen vaatisikin useampia menetelmiä, joiden avulla pystyttäisiin tarkastelemaan nuoren 

toimintaa myös empiirisesti. Onkin syytä miettiä, voidaanko nuoren itse täyttämää lyhyttä 

kyselylomaketta pitää täysin luotettavana menetelmänä tarkastelemaan näin korkean tason 

kognitiivista prosessia. Tutkimustulosten luotettavuutta olisikin voinut lisätä esimerkiksi vanhempien 

tai opettajan tekemän arvioinnin hyödyntäminen nuoren itsearvion rinnalla. Näiden seikkojen lisäksi 

pohtimisen arvoista on se, voidaanko kyselyn tuloksien perusteella ennustaa vaikutuksia yleisesti 

toiminnanohjaukseen, sillä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan suunnitelmallisuuden ja 

aloitekyvyn osa-aluetta.  

Aineiston ja mittareiden vahvuuksien ja rajoitusten tarkastelun lisäksi on syytä huomioida 

aineiston analyysiin vaikuttaneita tekijöitä. Regressioanalyysia tehdessämme emme tulleet 

huomioineeksi mahdollisia kontrolloitavia taustamuuttujia. Regressioanalyysissa olisi ollut suotavaa 

huomioida esimerkiksi iän ja sukupuolen mahdollinen vaikutus tarkasteltavaan yhteyteen, jotta olisi 

voitu varmemmin osoittaa nimenomaan traumaoireilun selittävä osuus toiminnanohjaukseen. Lisäksi 

tuloksien luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava, että aineisto ei ollut kaikilta ominaisuuksiltaan 

ideaali regressioanalyysin käyttöön, vaikka tärkeimmät ennakko-oletukset täyttyivätkin. Esimerkiksi 

residuaalien normaalijakautuneisuusoletus ei täyttynyt täysin.  

 

 

4.3. Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimustarpeet 
 

 

Kotimainen maahanmuuttajanuorten hyvinvointia ja koulumenestystä koskeva tutkimus on vielä 

vähäistä. Tutkimuksemme tuokin teoreettista lisätietoa, jota voidaan hyödyntää arjessa ja käytännössä 

esimerkiksi koulumaailmassa. Kotimaisen tutkimustiedon tarve on merkittävä, sillä ulkomaisten 

tutkimusten tuloksia ei voida yleistää täysin luotettavasti muihin kulttuureihin. Suomalainen 

koulujärjestelmä kaipaa tutkimustietoon perustuvia suosituksia, toimenpideohjeita ja menetelmiä 

kouluhenkilökunnan työskentelyn tueksi. Täten koulumenestykseen vaikuttavien tekijöiden 

tieteellinen tarkastelu on perusteltua ja kannustettavaa. Rajallisen kotimaisen tutkimuksen määrän 

lisäksi aiheen tutkiminen nuorten keskuudessa on ollut selkeästi aikuisia vähäisempää. Nuoruus on 

kriittinen kasvun ja kehityksen ajanjakso (Moshman, 2011), jonka negatiiviset vaikutukset voivat 
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kumuloituessaan vaikuttaa vielä pitkälle aikuisuuteen. Tälle tutkimukselle tuokin lisäarvoa sen 

kohdentuminen nimenomaan nuorten keskuudessa esiintyviin traumaoireisiin ja niiden yhteyksiin 

toiminnanohjauksen kanssa.  

Sekä pakolaisuus että työperäinen maahanmuutto ovat yleistyneet viime vuosikymmenien 

aikana koko maailmassa. Eri maahanmuuttajaryhmien poikkeavat taustat voivatkin aiheuttaa erilaisia 

tarpeita ja vaatimuksia koulun tukitoimille. Pakolaistaustaiset ja muista syistä maahanmuuttaneet 

kokevat kuitenkin kantaväestöä enemmän poikkeavia tilannekohtaisia stressitekijöitä, kuten syrjintää 

(Betancourt ym., 2017; Bean ym., 2007). Sen lisäksi, että traumaoireilun ja toiminnanohjauksen 

välisiä yhteyksiä on tutkittu suhteellisen vähän Suomessa, ei vertailua ole tehty juuri lainkaan eri 

väestöryhmien välillä. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa eroteltujen väestöryhmien tarkastelu 

erikseen on perusteltua, ja tuo tutkimuksellemme lisäarvoa. Onkin tärkeää pystyä huomioimaan 

erilaisen taustan ja sitä kautta myös erilaisen traumaoireilun vaikutuksia toimintakykyyn ja 

esimerkiksi akateemiseen menestymiseen. Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista tarkastella 

vaikuttaako traumaoireilu toiminnanohjaukseen eri tavoin esimerkiksi eri ikäisillä ja eri sukupuolta 

olevilla henkilöillä.  

Nuorten korkeampi traumaoireilu ennustaa aiemman tiedon (DePrince ym., 2009; op den 

Kelder ym., 2017) ja meidän tutkimuksemme mukaan heikompaa toiminnanohjausta. Traumaoireilun 

vaikutusten syvempi ymmärtäminen tarjoaa mahdollisuuden suunnata tarkoituksenmukaista ja 

kohdennettua tukea lapsille ja nuorille. Sen vaikutukset eri toiminnanohjauksen osa-alueisiin voivat 

aiheuttaa kasautuvana monenlaisia haasteita nuoren elämään, ja ne voivat näyttäytyä esimerkiksi 

akateemisina vaikeuksina. Traumaoireilun tarkempien mekanismien ja vaikutusten tunteminen 

mahdollistaa uudenlaisten hoito- ja kuntoutusmallien kehittämisen niin, että pelkästään 

toiminnanohjauksen pulmiin keskittyvän hoidon lisäksi voidaan osa resursseista kohdistaa 

esimerkiksi mahdolliseen traumaoireiluun. Vaikuttamalla näihin toiminnanohjauksen vaikeuksia 

aiheuttavien tekijöiden ytimiin, voidaan estää vaikeuksien kasautuminen ja näin ollen lieventää 

negatiivisia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia seurauksia.  

Koska osa tutkimustuloksistamme voi selittyä väestöryhmien otoskokojen eroilla, olisi 

tärkeää tutkia traumaoireilua kattavammin niin, että taustan mahdolliset vaikutukset eivät jäisi 

huomaamatta ainakaan otoskoon takia. Tämän tutkimuksen perusteella ei voidakaan luotettavasti 

osoittaa taustan vaikutusta tutkimuskysymyksiemme kohdalla. Olisikin tärkeää tunnistaa tarkemmin 

eroavaisuuksia traumakokemuksissa ja -oireilussa sekä niiden mahdollisia selittäviä yhteyksiä 

kognitiivisiin toimintoihin huomioiden myös nuoren tausta ja kulttuuriset vaikutukset.   

Tutkimus spesifien traumaoireiden vaikutuksesta muihinkin akateemiselle työskentelylle 

merkittäviin taitoihin, kuten muistiin ja tarkkaavuuteen, on yksi mahdollinen jatkotutkimuksen 
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kohde. Se on perusteltua, sillä tarkempi tieto erilaisten traumaoireiden seurauksista yksilön 

toimintakykyyn voi mahdollistaa uusien ja paremmin kohdistettujen kuntoutusten ja hoitomuotojen 

suunnittelun. Jos tiedämme, että esimerkiksi dissosiatiivisia oireita kokevilla henkilöillä esiintyy 

tyypillisesti työmuistin ongelmia, voidaan asiakkaan työmuistin ongelmia huomata tutkia jo 

kuntoutuksen varhaisissa vaiheissa, ja näin käyttää tietoa diagnosoinnin ja kuntoutuksen 

apuvälineenä. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää konkreettisesti terveydenhuollon lisäksi erityisesti 

koulumaailmassa. Kun kouluhenkilökunta saa tutkimukseen perustuvaa tietoa traumaoireilun 

laajoista yksilöllisistä vaikutuksista nuorten hyvinvointiin ja koulumenestymiseen, voidaan tehostaa 

oppilaiden tukitoimia ja ymmärtää nuorten kokemuksia entistä paremmin. Tämä voi lisätä nuorten 

ymmärretyksi tulemisen kokemusta, mikä voi jo itsessään vaikuttaa positiivisesti nuorten 

psyykkiseen hyvinvointiin.   
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LIITTEET 
 
 

Liite A - The Amsterdam Executive Function Inventory (AEFI) 
 

Vastausvaihtoehdot: 1 = ei totta, 2 = osittain totta ja 3 = totta 

 

1. Pystyn tekemään nopeita päätöksiä (esim. tunneilla).  

2. Olen järjestelmällinen. Osaan esimerkiksi suunnitella hyvin mitä minun pitää tehdä päivän 

aikana.  

3. Minun on helppo keksiä uusia ratkaisuja, jos joudun umpikujaan ongelman ratkaisemisessa.  

4. Olen täynnä uusia ideoita.  

5. Olen tiedonhaluinen, haluan tietää miten asiat toimivat. 

 

 

Liite B - Children’s Revised Impact of Events Scale (CRIES-8) 
 

Vastausvaihtoehdot: 1 = ei ollenkaan, 2 = joskus, 3 = usein ja 4 = aina 

 

1. Ajatteletko tapahtumaa, vaikka sinulla ei ole tarkoitus niin tehdä? 

2. Yritätkö poistaa tapahtuman muististasi? 

3. Tuleeko sinulle tapahtumasta ajoittain voimakkaita tunteita, kuin aaltoillen? 

4. Pysytteletkö poissa tapahtumasta muistuttavista asioista (esim paikoista tai tilanteista)? 

5. Yritätkö olla puhumatta tapahtumasta? 

6. Tulevatko kuvat tapahtumasta yhtäkkiä mieleesi? 

7. Saavatko muut asiat ajattelemaan tapahtumaa? 

8. Yritätkö olla ajattelematta tapahtumaa? 
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