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Suomen Mielenterveysseura
SOS-kriisikeskus

• SOS-kriisikeskuks tarjoaa kriisiapua eri muodoissa koko väestölle
(kriisivastaanotto, kriisipuhelin ja tukinet netissä)

• Maahanmuuttajataustaisille: kriisivastaanotto ja ryhmämuotoista
toimintaa.

• Materiaalia maahanmuuttajataustaisille ja heidän parissaan toimiville:
HUS Mielenterveystalo opas maahanmuuttajille ja Suomen
Mielenterveysseura opas maahanmuuttajien parissa toimiville.
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Kriisivastaanotto SOS-
kriisikeskuksessa

• Kriisivastaanotto on avoin kaikille, statuksesta ja kansalaisuudesta
riippumatta

• Auttamisen lähtökohta on asiakkaan kokemus kriisistä ja avun tarpeesta

• Kriisivastaanotolle hakeudutaan itsenäisesti, vastaanottokeskuksien,
kunnallisten palveluiden ja muiden yhteistyötahojen kautta

• Palvelu on maksutonta, asioida voi myös anonyymisti

• Vastaanotolla käytetään tulkkia
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Ryhmät maahanmuuttajille

• Tasapainovalmennusryhmät- ja infot

• Tasapainovalmennusryhmät ovat kahdeksan kerran
psykoedukaatioryhmiä, joissa opetellaan ymmärtämään ja hallitsemaan
traumaoireita.

• Ryhmiä järjestetään noin 1-2 kertaa vuodessa kieliryhmittäin

• Tasapainoinfot ovat lyhempiä infoja hyvinvoinnista ja oman
mielenterveyden tukemisesta

• Infoja on pidetty mm. vastaanottokeskuksissa, oppilaitoksissa ja
monikulttuurikeskuksissa
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Maahanmuuttajat kriisivastaanotolla

• Yleisimmät syyt hakeutua kriisivastaanotolle:

Ø Traumaattiset kokemukset ja niihin liittyvät oireet
Ø Vaikeudet sopeutua uuteen kulttuuriin / maahanmuuttokriisi
Ø Vaikea elämän tilanne Suomessa
Ø Ongelmat parisuhteessa
Ø Ongelmat oleskelulupaprosessissa
Ø Perheenyhdistämisprosessi
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Mielenterveyden riskitekijöitä

Pakolaisuuteen liittyy useita erityisiä mielenterveyden riskitekijöitä:

Ø Elämänhistoria ja pakoon johtaneet olosuhteet ja tapahtumat
Ø Pakomatkalla koetut asiat Erot ja menetyksen kokemukset
Ø Vastaanottavan maan olosuhteet
Ø Kotimaan ja läheisten tilanne
Ø Maahanmuutto elämänmuutoksena

Turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla mielenterveyden häiriöt ja ongelmat ovat
yleisempiä verrattuna muihin maahanmuuttajataustaisiin tai kantaväestöön.
Näistä erityisesti traumaperäinen stressioireyhtymä (n. 9%) ja vakava
masennus (n. 5%).
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Mielenterveyteen liittyvien tarpeiden
tunnistaminen

• Useasti ihmiset selviytyvät erilaisilta elämän kriiseistä läheisten tuella
• Myös kaikki traumaattiset kokemukset eivät johda traumatisoitumiseen
• Ihmisillä reagoivat samankaltaisiin tapahtumiin eri tavoin ja

selviytymismekanismit ovat erilaisia.
• Pakolaistaustaisilla kuormitusta lisää vaikeiden tapahtumien moninaisuus

ja pitkäkestoisuus
• Pitkäaikainen kuormitus saattaa lamauttaa koko toimintakyvyn ja johtaa

mielenterveyden oireiluun
• Kun voimavarat menevät vain oireiden kanssa selviämiseen, normaali

arkielämä ei enää suju: opiskelu, kotoutuminen, ihmissuhteet
• Tiedon saanti ulkopuolisesta avusta on tärkeää.

4.3.2016
7 | ©
Mielentervey
sseura



Kriisityö on selviytymisen tukemista

• Tilaa ja aikaa kohtaamiselle
• Tieto siitä, että erilaiset voimakkaat tunteet ja reaktiot ovat normaaleja

epätavallisessa elämäntilanteessa
• Kuitenkin jokaisella on henkilökohtaisia voimavaroja, joita voi tukea

kartoittamaan ja etsimään: sosiaaliset suhteet, perhe, yhteisö, mielekäs
tekeminen

• Usein myös sekavat käytännön asiat huolestuttavat ja perusasioiden
hoitaminen antaa tilaa puhua tunteista ja omasta tilanteesta

• Kriisityö on merkittävässä roolissa yhteiskunnassa ja ilman asianmukaista
tukea, kriisin kesto voi pitkittyä ja jumiutua, jolloin toimintakyky pysyy
lamautuneena

• Kriisityössä kuitenkin näkee, että ihmiset voivat selviytyä ja eheytyä myös
rankkojen kokemusten jälkeen.
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Kiitos ja lisätietoa

• Suomen Mielenterveysseura, SOS-kriisikeskus
• Suomen Mielenterveysseura, Tasapainovalmennushanke
• Suomen Mielenterveysseura, opas maahanmuuttajien parissa toimiville
• Mielenterveystalo, opas maahanmuuttajille: tietoa mielenterveydestä,

oireista, mielenterveyden tukemisesta viidellä eri kielellä

www.mielenterveysseura.fi
www.mielenterveystalo.fi/maahanmuutto
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http://www.mielenterveysseura.fi/
http://www.mielenterveystalo.fi/maahanmuutto

