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Mikä auttaa kun maailma järkkyy?

▪ Itselleni se on ennen kaikkea tieteellinen kokonaisnäkemys

▪ Kokonaisuuksien hahmottaminen ja asettaminen mittasuhteisiin

▪ Ymmärryksen kautta syntyy hallinnantunnetta

▪ Keskittyminen omassa toiminnassa asioihin, joihin voi vaikuttaa

▪ Kauhistelun välttäminen, koska se kapeuttaa näköalaa 

kollektiivisesti

▪ Kun nykyisyyden kokonaisturvallisuus järkkyy, aktivoituvat ihmisen 

traumat kauempaa historiasta

▪ Mediaa (myös some) ei ole mikään pakko seurata
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Terveyden teoriaa

▪ Jokaisessa kohtaamisessa ihmisten kesken on uusi mahdollisuus 

lisätä turvallisuuden tunnetta

▪ Turvallisuuden kokemukset ovat itsessään parantavia

▪ Vaikutukset ovat kokonaisvaltaisia, psykofyysisiä, eheyttäviä

▪ Teoreettinen ymmärtäminen voi rikastaa päivittäistä työtä, saada 

resurssit kohdentumaan tuloksellisesti ja vähentää työntekijän 

eettistä stressiä!

▪ Mikä on tieteellinen teoreettinen perusta?

▪ … sitä tarkastelemme seuraavassa… 
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teorioita

Polyvagaalinen 
teoria

Rakenteellisen 
dissosiaation teoria

Etologia

Evoluutio
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Esityksen painopisteet

▪ Turvallisuus

▪ Yksilöllisyys

▪ Kehollisuus

▪ Vertaisuus

▪ Luontoyhteys

▪ Miten trauma kätkeytyy, ja toisaalta ilmenee, ja miten vaikuttaa 

kohtaamisissa? 

▪ Miten kohdata haavat turvallisesti, eli traumainformoidusti?
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Terveys on kokonaisuus

▪ Luottamuspääoma ja sen kasvattaminen, paras investointi 

tulevaisuuteen, pitkäjänteisyys

▪ Luontosuhde ja terveys

▪ Ihminen osana luontoa

▪ Lääketiede on esimerkiksi kovin pilkkoutunutta, jossa yleensä 

tarkastellaan vain yhtä sairautta tai yhtä elintä kerrallaan

▪ Laajempi näkökulma on myös hyödyllinen, turvallisuus
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Teoreettisen  ymmärtämisen arvo

▪ Tänä päivänä ei terveydenhuollossa hyödynnetä teoreettista 

ymmärrystä toiminnan perustana, niin kuin voitaisiin

▪ Hinta: resurssien käyttö ei aina kohdennu optimaalisesti 

tulokselliseen ja tuottavaan työhön

▪ Ihmisten todelliset terveystarpeet eivät tule kohdatuksi, koska ei 

kunnioiteta riittävästi sitä, millainen on ihmisen biologia!

▪ Ihmisen olemus ja lajityypilliset perustarpeet ovat hukkuneet 

modernin ihmisen sälään - etologia

▪ Genomiviive!
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Polyvagaalinen
teoria - uusi 

näkemys 
itsestään 

toimivaan 
(autonomiseen) 

hermostoon 
-90-luvulta!

▪ Teoria perustelee: turvallisuuden tunteen 

merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille on 

kaikkein tärkein

▪ Se kertoo ja perustelee meille, miksi ihmiselle 

kaikkein turvallisinta on turvallinen toinen 

ihminen

▪ Monilla ihmisillä, jotka ovat ihmissuhteissaan 

pettyneet tai  traumatisoituneet on erityisiä ja 

monimuotoisia esteitä sosiaalisuuteen

▪ Luonto, eläimet, musiikki, liikunta voivat tarjota 

tässä suhteessa korvaavan reitin kohti 

turvallisuuden tunnetta

▪ Kohti kohentuvaa luottamuspääomaa
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Polyvagaalinen teoria

▪ Kertoo meille mm. miten suuri positiivinen muutosvoima piilee 

ihmisten välisessä kohtaamisessa

▪ Vuorovaikutuksen arvostaminen 

▪ Oppia ammattilaisena luottamaan tähän voimaan!

▪ Vertainen kohtaaminen turvallisinta

▪ Luottamuspääoman hermostollinen vastine- Ventraalinen vagus

(VV)
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Polyvagaalinen teoria

▪ Kertoo meille turvallisuuden tunteen lisäksi puolustautumisen biologiasta 

▪ Miten evoluutio on varustanut ihmisen (ja kaikki muut eläimet) 

puolustautumaan (elämää) uhkaavia tilanteita vastaan?

▪ Evoluutiossa varhain kehittyneet ”keinot” käynnistyvät automaattisesti 

silloin, kun vaara uhkaa

▪ Itsestään toimiva (ts. autonominen) hermosto vastaa tästä

▪ Polyvagaalinen teoria ja emotionaalinen trauma (Duodecim-lehti, 2016, 

Leikola, Mäkelä ja Punkanen)
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Polyvagaalisen teorian kolme tasoa

Ne toimivat koko ajan, automaattisesti ja reagoivat 

suhteessa ympäristöön, muodostaen 

”turvallisuustutkan”

▪ 1. Turvallisuus (VV), rauhallisuus, sosiaalinen 

vuorovaikutus

▪ 2. Vaaran uhka (symp), ylivireys, 

puolustautuminen

▪ 3. Kuoleman vaaran uhka (DV), alivireys, 

puolustautuminen
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Polyvagaalinen teoria, ventraalinen 
vagus (VV)

▪ Ihmisen hermostossa aktivoituu silloin tietty osa, ventraalinen vagus (VV), 

kun hän on turvallisesti vuorovaikutuksessa lajikumppanin kanssa. 

▪ Silloin ihmisellä ovat aistit terävimmillään, hän on eniten ”läsnä”, 

tietoisuus ja järki toimivat parhaiten

▪ …ihmisen oppimiskyky on parhaimmillaan, kun hän kokee turvallisuutta 

▪ Kun ihminen kokee turvallisuutta, hänen immuunijärjestelmänsä toimii 

paremmin (VV)

▪ Jokainen turvallisuuden palauttava kohtaaminen vahvistaa hermostoa 

(VV) ja parantaa turvallisuustutkan toimivuutta. Luottamuspääoma 

kasvaa!
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Puolustautuminen

▪ Puolustautumisen tarkoitus on eliminoida tavalla tai toisella vaara

▪ Puolustautumiseen liittyviä tunnetiloja ovat pelko, aggressio, paniikki, 

jähmettyminen, lamaannus

▪ Emotionaalinen trauma vaikuttaa siten, että puolustautumisen järjestelmät 

menevät pysyväluonteisesti epäkuntoon, tuloksellinen puolustautuminen 

vaikeutuu

▪ Osa näistä keinoista on luonteeltaan passiivisia!?

▪ Paniikki tunnetilan merkitys: biologisesti ajateltuna se on lapsen tunne, joka 

on jäänyt yksin

▪ Paniikki voi aktivoitua myöhemmin erilaisista tilanteista, jotka muistuttavat 

yksin jäämisestä lapsena
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Puolustautuminen

▪ Kun vaara uhkaa, käynnistyy kehossa automaattisesti puolustautuminen

▪ Se virittää yksilön aktiiviseen toimintaan, tarkoituksena eliminoida uhka

▪ Taistelu tai pako (tai paniikki, ts. avun pyytäminen)

▪ Jos ihminen on traumatisoitunut, saattaa hän mennä suoraan passiivisen 

puolustautumisen tilaan!

▪ Tällöin aggressio on kapseloitu (dissosioitunut) liian vaarallisena tunteena 

pois 

▪ Sitä tarvittaisiin aktiiviseen puolensa pitämiseen…

▪ Mutta, ikään kuin sitä ei olisi, tai se ei ole käytettävissä juuri silloin, kun 

sitä eniten tarvittaisiin
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Passiiviset puolustautumiskeinot

▪ Polyvagaalinen teoria on tuonut esiin uuden piirteen autonomisen hermoston 

toiminnasta, joka liittyy nimenomaan traumaan

▪ Silloin kun kokemus menee yli sietokyvyn, aktivoituu alistumiseen liittyvä hermoston 

osa (DV)

▪ Seurauksena ihminen ei pysty pitämään puoliaan,…mukautuu, rajat eivät pidä

▪ Lamaannus/alistuminen voi olla eri asteista ja myös fyysistä: lihasheikkoutta, 

väsymystä, ajatusten puuroutumista, masennus!
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Trauma kätkeytyy

▪ Se on nähtävillä vain tietyillä hetkillä

▪ Se kuitenkin vaikuttaa koko ajan erilaisiin valintoihin, 

tiedostamatta

▪ Trauma vaikuttaa siten ”pinnan alta”

▪ Sitä on mahdollista huomioida ennakoiden

▪ Tarjota turvallisen sosiaalisen kontaktin mahdollisuutta

▪ Traumainformoitu työote



z

Trauman kätkeytyminen

▪ Rakenteellinen dissosiaatio tarkoittaa, että trauma on 

kapseloitunut

▪ Trauma  ei ole tällöin jatkuvasti häiritsemässä ja heikentämässä 

arkista suoriutumista, säilyttäen toimintakyvyn (vaurioittavan 

kokemuksen jälkeen) parhaalla käytettävissä olevalla tavalla

▪ Sekä yksilön että evoluution (lajinmenestyksen) kannalta 

mielekästä, koska elämä jatkuu ja uusia tilanteita tulee 

kohdattavaksi
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Dissosiaatio

▪ Tarkoittaa erkaantumista

▪ Traumakokemus jää irralleen muusta persoonallisuudesta

▪ Pyrkimys jatkaa elämää ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut

▪ Traumamuistuttaja (triggeri) aktivoi tämän kapseloituneen 

tunnetilan, minätilan

▪ Reaktio on ajankohtaiseen tilanteen nähden ylimitoitettu 

(ylireagointi), koska ihminen reagoi menneisyyden kokemuksen 

kautta enemmän kuin nykyhetken

▪ Voi olla myös alireagointi! Alistuminen/ lamaannus
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Lamaannus ja dorsaalinen vagus (DV)
▪ Lamaannus- alistumis-reaktio, sitä säätelee autonomisen hermoston 

osa (DV)

▪ Aktivoituu henkeä uhkaavassa tilanteessa

▪ Se voi vaikuttaa myös aistien toimintaan: ei kuule, ei havainnoi 

ulkomaailmaa, poissaoleva

▪ Toisin sanoen: ihminen  menettää tilapäisesti myös kykyjään olla läsnä 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa!

▪ Kääntyminen sisäänpäin, yhteydettömyyteen, koska hermoston 

´sosiaalisen liittymisen järjestelmä´ (VV) menee tilapäisesti epäkuntoon
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Traumat tapahtuvat usein ihmisten 
välillä

▪ Toisesta ihmisestä voi tulla uhka

▪ Häpeä tarkoittaa kelpaamattomuutta toiselle ja siitä 

seuraavaa jonkinasteista alivireyttä (lamaannus, DV)
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Traumaan liittyvä eristäytyminen

▪ Häpeä johtaa eristäytymiseen

▪ Jos ihmisen kohtaaminen 

vaikeutunutta/komplisoitunutta, voidaan eläimen, 

musiikin tai luonnon kohtaamisella päästä 

samantyyppiseen hermostolliseen vaikutukseen!

▪ Yhteyden kokemukseen etäämmältä, ilman 

”vaaralliseksi koettua” toisen ihmisen läheisyyttä
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Etologia

▪ Tiedettä eri lajien käyttäytymisestä, lajityypillisten ominaisuuksien ja 

taipumusten ymmärtämistä evoluution perspektiivissä

▪ Sovelletaan myös ihmiseen!

▪ Genomiviive – mikä on nyky-ympäristömme suhteessa geneettiseen 

varustukseen?

▪ Geneettisesti ihminen on yhä metsästäjä-keräilijä

▪ Kuilu kulttuurievoluution ja biologisen evoluution välillä, selittänee monia 

sairauksia!

▪ Teollinen ravinnontuotanto

▪ Luontosuhde esim. kaupungistuminen, 

▪ Mediatulvat!
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Rauhoittava ympäristö

▪ Sellainen, joka vastaa geneettistä koodia ja on siten 

lajityypillinen!

▪ Luonto kaikkineen

▪ Väestöntiheys noussut, kaupungistuminen

▪ Digitaalinen ympäristö

▪ Turvallinen vuorovaikutus läheisten ihmisten kesken
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Traumainformoitu hoito

▪ Ei Suomessa ylitä uutiskynnystä kunnolla

▪ Kaikki ihmiset olisi tuloksellisinta kohdata terveydenhuollossa 

”mahdollisesti (potentiaalisesti) traumatisoituneina”

▪ Koska emme voi tietää

▪ Trauma on ”normaalioloissa” aina tavalla tai toisella kätkeytynyt, 

se on sen ominainen luonne

▪ Kunnioittavasti, ennakoiden, empaattisesti, turvallisuutta 

herättäen

▪ Kaikki ihmiset hyötyisivät tästä!
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Turvallinen kohtaaminen

▪ Osataan odottaa myös yllätyksiä, ts. ollaan 

valmistautuneita epätavalliseen 

puolustautumisreagointiin!

▪ Ennakoidaan, valmistetaan toinen kohtaamaan, mitä 

jatkossa seuraa…

▪ erityisesti tilanteita, jotka voidaan tulkita 

hylkäämiseksi, erotilanteet
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Traumamuiston tai -tilan aktivoituessa

▪ Hyväksyminen, kohtaaminen, vastaanottaminen, huomioiminen

▪ Väistämisen ja hylkäämisen tietoinen välttäminen 

▪ Palautetaan tekemällä jotakin konkreettista, kehollista, kutsutaan 

”takaisin” tähän päivään, turvalliseen vuorovaikutukseen

▪ Kunnes olo ratkaisevasti helpottuu, 

▪ Mahdollisuus korjaavaan kokemukseen!
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Traumainformoitu liike – muutosvoima?

▪ Suhtautumisen muutos…

▪ Ei enää: ”mikä sinussa on vikana?” …

▪ Vaan: ”Mitä sinulle on tapahtunut?”

▪ Englanninkielisissä maissa tiedostettu laaja merkitys, trauma-

informed care (TIC)…

▪ koulutusta, eri alojen toimjoille yhteiskunnassa…

▪ Sote-henkilöstö, opetustoimi, poliisi ja oikeuslaitos
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Niin sanotut Pehmeät arvot

▪ Pehmeät arvot voivat perustua kovaan ja kokonaisvaltaiseen tieteeseen!

▪ Inhimillisyys biologisesti (evoluutio) tarkasteltuna = etologia

▪ Kestävä kehitys - ”pitkässä juoksussa” tuloksellisimmat periaatteet

▪ Usein tieteessä ja myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa näkökulma 

on kapea ja aikajänne kovin lyhyt

▪ Pitkät prosessit ovat omassa työssäni merkityksellisimpiä, tuottavimpia ja 

lopulta kustannustehokkaampia

▪ Ne tehokkaasti vähentävät eettistä stressiä, joka nykyihmistä lisääntyvästi 

vaivaa
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Tulevaisuuden hoitojärjestelmä?

Turvallisuuden arvostamista ensisijaisena

▪ Vuorovaikutuksen voiman arvostaminen

▪ Luottamuspääoman systemaattinen kasvattaminen

▪ Tarinan vastaanottaminen

▪ Kehollisen ja psyykkisen integraatio

▪ Kätketyn emotionaalisen trauman ymmärtäminen

▪ Ihmisen hahmottaminen osana luontoa

▪ Eettisen kuorman tiedostettu ja aktiivinen vähentäminen
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z Etologiaa: Mikrobiomi ja luonto
▪ ”Suuressa osassa kaupungistunutta maailmaa kansanterveyttä uhkaavat krooniset taudit ja häiriöt, 

kuten astma ja allergia, diabetes, metabolinen oireyhtymä, tulehdukselliset suolistotaudit, syöpä, 

neurologiset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt”

▪ ”Mainituille sairauksille on usein ominaista lievä tulehdustila ja immunologinen epätasapaino. ”

▪ ”elintavat ja ympäristö ovat muuttuneet tavalla, joka on voinut yksipuolistaa ihmisen mikrobistoa”

▪ Nykyajan "epidemioissa" ei aina niinkään ole kyse uusista riskitekijöistä vaan suojatekijöiden 

vähenemisestä.

▪ ”Kaupungistuneiden väestöjen elintavat ja ympäristö ovat muuttuneet tavalla, joka on voinut 

yksipuolistaa ihmisen mikrobistoa”

▪ Duodecim-lehti 2017/1: Artikkelista: Luontoaskel tarttumattomien tulehdustautien torjumiseksi



z

Etologian -käytännön esimerkki 1

▪ Ihmislajin keskeisin lajiominaisuus on laumaeläimyys

▪ Minkälaisen terveyshaasteen tämä on tuottanut pandemia aikana!

▪ Millaisia rajoituksia ja kuinka isosti nämä voivat vaikuttaa 

psyykkisesti?

▪ Mikä on sosiaalisen eristämisen terveysvaikutus? Syvästi vastoin 

geneettistä varustusta!

▪ Mikä on tämän ”epäluonnollisuuden” terveydellinen hinta!

▪ Olisi, luonnollisesti, tärkeää nähdä ihmisen kokonaisuus, ei vain 

yhtä näkökulmaa (infektiotauti)!
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Etologian -käytännön esimerkki 2

▪ Teollinen vallankumous 1700- 1800-lukujen taitteessa 

▪ ”Siisteihin sisätöihin”

▪ Ihmiset viettivät aikaansa yhä enemmän sisällä

▪ D-vitamiinin saanti väheni huomattavasti, koska se saadaan 

auringonvalosta, keskipäivällä kun aurinko on riittävän korkealla

▪ Tarve yhä sama kuin metsästäjä-keräilijällä

▪ Tämä on vaikuttanut negatiivisesti, erityisesti ns. elintasosairauksien 

lisääntymisenä, jota nykyisin kutsutaan metaboliseksi oireyhtymäksi

▪ Auringonvalosta varoittelu?!


