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Kulttuuri ja etnisyys
• Kulttuurille on lukuisia määritelmiä, joista monet liittyvät yhteisön 

jäseniä yhdistäviin uskomuksiin ja tapoihin tai toisaalta jaettuun 
tietoon ja merkityksiin
• Esim. ”Kollektiivinen mielen ohjelmointi, joka erottaa yhden ryhmän tai 

kategorian ihmiset toisista” (Geert Hofstede) tai ”Merkitysten verkko, jonka 
ihminen on kutonut ja jossa hän elää” (Clifford Geertz)

• Kulttuuri on luonteeltaan muuttuvaa, yksilöiden tulkitsemaa, 
muokkaamaa ja keskenään jakamaa

• Etnisyys viittaa ryhmien välisiin prosesseihin ja vuorovaikutukseen ja 
etninen ryhmä määritellään suhteessa toisiin ryhmiin

• Etninen identiteetti: "tiettyyn etnisesti määriteltyyn ryhmään 
kuulumisen tunne”



Vanhemmuus ja kulttuuri1

• Kulttuuriset tekijät vaikuttavat toimintatapoihin, perinteisin ja 
uskomuksiin raskaudesta alkaen

• Monissa ympäristöissä vastuuta lapsen hoitamisesta ja 
kasvattamisesta jaetaan laajemmalle yhteisölle

• Käsitykset esimerkiksi imettämisestä, nukkumisesta, katsekontaktista 
ja koskettamisesta vaihtelevat suuresti

• Lapsille tuotetaan eri paikoissa erilaista puhetta
• Itsenäistymisen ja yhteisön jäseneksi kasvamisen tärkeys 

painottuvat eri tavoin 
• Tunteiden ilmaisuun liittyy erilaisia odotuksia ja normeja

1Kuittinen & Isosävi, Olemme muuttaneet ja kotoudumme, Väestöliitto, 2013 



Vanhemmuus ja maahanmuutto1

• Perheen sisäisissä rooleissa tapahtuu maahanmuuton myötä 
yleensä muutoksia

• Lapsen kautta maahanmuuttajavanhemmalle tulee uusia rooleja 
myös yhteiskunnassa: neuvolan asiakas, päiväkoti- ja 
koulujärjestelmän käyttäjä

• Sosiaalisen tuen luonne on Suomessa usein erilainen kuin 
kotimaassa ja luontevia verkostoja voi olla vaikea löytää

• Monet vanhemmat pohtivat suhdetta lähtömaahan ja 
kulttuuriperintöön sekä sen siirtämiseen lapsille

1Kuittinen & Isosävi, Olemme muuttaneet ja kotoudumme, Väestöliitto, 2013 



Kulttuuri ja psyykkinen oireilu

• Kuormitustekijä, häiriön laukaiseva tekijä
• Sairauskokemusta muovaava tekijä
• Oireita ja sairauskäyttäytymistä muovaava tekijä
• Oireiden tulkintaan vaikuttava tekijä
• Selviytymiskeinoja ja häiriön kulkua ohjaava tekijä
• Ympäristön reaktioita muokkaava tekijä
• Hoidon hyväksymistä ja hoitovastetta määrittävä tekijä 



• Käsityksiä autismista 
• Autismia muistuttaville tiloille annettuja merkityksiä eri ympäristöissä2: ”nit-ku-

bon” eli ihmeelliset lapset Senegalissa, ”villi poika” Burundissa, yliluonnollisia 
viestejä fasilitoinnin kautta välittävät lapset Israelissa

• Kanadalaisten maahanmuuttajavanhempien kuvauksia autismiepäilyn vuoksi 
arvioon ohjatuista lapsista3: paljon lasten myönteisten piirteiden kuvailua, 
arabitaustaiset ja pohjoisamerikkalaiset vanhemmat puhuivat useammin 
autismista, aasialaiset, latinalaisamerikkalaiset ja karibialaiset puhuivat 
kehitysviiveestä tai sanoivat, että mitään ongelmia ei ole

• Intialaisissa perheissä autistisille lapsille käytettyjä hoitomuotoja2: mm. 
lääkkeet, vitamiinit, pranic healing –energiahoito, vyöhyketerapia, astrologia, 
akupunktio, jooga, käyttäytymisterapia, puheterapia ja Auyerveda

2Daley. Transcult Psychiatry 2002;4:531–550, 3Pondé & Rosseau. J Can Acad Child 
Adolesc Psychiatry 2013;2:131–138.



• Kaakkoisaasialaisten vanhempien käsityksiä lasten ja nuorten 
mielenterveysongelmista ja -palveluista Iso-Britanniassa4

• Perheet, jotka eivät olleet käyttäneet palveluita: 
• mielenterveyspalveluita ei suoraan mainittu mahdollisena auttavana 

tahona
• suurimmat esteet stigma, juoruilun pelko ja huoli ammattilaisten 

harjoittamasta syrjinnästä
• Perheet, jotka olivat käyttäneet palveluita: 

• vanhemmat olivat huolissaan perinnöllisyyden vuoksi vanhempien 
osuudesta, etenkin ”äidin perheeseen tuomat häiriöt”

• vaikeistakin häiriöistä käytettiin mielellään vähemmän leimaavaa termiä
• syitä poikkeavaan käytökseen etsittiin esim. koulusta
• vanhemmat välttivät kaiken tiedon vuotamista perheen ulkopuolelle
• palveluihin oltiin tyytyväisiä tapauksissa, joissa lapsella oli hyvin vakava 

mielenterveyden häiriö, mutta vähemmän tyytyväisiä tilanteissa, joissa 
lapsella oli tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia

4Bradby ym. Soc Sci Medicine 2007;12:2413–2424



Maahanmuutto ja mielenterveyteen vaikuttavat 
tekijät
• Muuttoa edeltävä aika

• Kotimaan elinolosuhteet, perhetilanne ja kiintymyssuhteen laatu, syy ja 
valmistautuneisuus muuttoon, menetykset ja traumaattiset kokemukset

• Muuttomatka
• Matkan kesto ja vaarallisuus, eroon joutuminen perheenjäsenistä, muut 

menetykset matkalla
• Maahanmuuton jälkeinen aika

• Vanhempien psyykkinen vointi, perheen taloudellinen tilanne, perheen roolien 
muuttuminen, muualla asuvien perheenjäsenten tilanne, muun sosiaalisen 
tuen määrä ja laatu, kielitaito, oma etninen identiteetti, kouluviihtyvyys



Maahanmuuttajalapsen kehityksellinen arvio

• Kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat mm. traumakokemukset, eri 
ikäkausina tarjolla olleiden virikkeiden määrä ja laatu, 
kasvatuskäytännöt sekä ympäristön normit ja odotukset

• Otettava huomioon aika, jonka potilas on ehtinyt asua Suomessa ja 
mahdollinen kriisitilanne, jossa hän ja perhe elävät

• Ensimmäisen polven maahanmuuttajien varhaisesta kehityksestä ei 
usein ole saatavilla mitään dokumentteja

• Pitkittäistiedon puuttuessa kattavan poikkileikkauksen merkitys 
korostuu

• On hyvä kerätä tietoa myös potilaan sisarusten ja laajempaan 
yhteisöön kuuluvien lasten ja nuorten kehityksestä



• Kognitiivinen kehitys
• Arvio suhteutettava opiskeluhistoriaan
• Tärkeää huomioida kyky oppia uusia asioita aikaisemmassa kotimaassa, 

Suomessa ja myös tutkimuksen aikana
• Psykologin tutkimusmenetelmissä huomioitava kieli- ja kulttuurisidonnaisuus, 

Suomessa käytössä suomalaiseen väestöön sopivat normit
• Haastattelun ja havaintojen merkitys korostuu, standardoitujen testien osuus 

tavallista vähäisempi
• Hyötyä monien menetelmien yhdistämisestä
• Kielellisen kehityksen arviointi erityisen haastavaa, muiden osa-alueiden 

painoarvo tavallista suurempi
• Kielitaidon arvioinnissa huomioitava kokonaiskielitaito
• Psykologin tutkimuksen lisäksi hyötyä esim. toimintaterapeutin arviosta ja 

havainnoista eri toimintaympäristöissä
• Tulkin käyttö ei ole este arvioinnille



Diagnostinen arvio
• Diagnoosijärjestelmä on kulttuurisidonnainen eikä se vastaa kaikissa 

yhteisöissä ja kulttuurisissa ympäristöissä tunnettuja ilmiöitä
• Poikkeavan ja normaalin raja saattaa olla vaikeampi määrittää ja sekä yli-

että alidiagnostiikan riski on olemassa
• Käytännössä kuitenkin mahdollisimman tarkkaan diagnostiikkaan on 

pyrittävä ja arvio kannattaa tehdä ilman vankkoja ennakko-oletuksia
• Arviota helpottaa jos ensin on kerätty tietoa perheen historiasta ja 

kulttuurisista tekijöistä, mutta näiden merkitystä ei pidä yliarvioida
• Kyselyitä voi käyttää, mutta vanhempien usein vaikea täyttää, tulkin kanssa 

työlästä ja tulkinnassa on oltava hyvin varovainen
• Strukturoituja haastatteluita voi käyttää, mutta niillä ei kannata aloittaa, 

kysymyksiä voi joutua muokkaamaan ja tulkinnassa on oltava varovainen



Perheen haastattelu
• Luottamuksen syntyminen saattaa viedä mielenterveysongelmiin 

liittyvän stigman ja vanhempien omien kokemusten vuoksi aikaa
• Kulttuuristen selitysmallien ja muiden vanhempien epätavallisiksi 

tunnistamien käsitysten esiin saaminen edellyttää aikaa ja aitoa 
kiinnostusta 

• Kertomuksen epäloogisuus tai pirstaleisuus saattaa liittyä esim. 
traumakokemuksiin tai erilaiseen kerronnan tapaan

• Kannattaa kannustaa avoimeen keskusteluun nykytilanteesta, mutta 
vanhempien traumakokemuksista keskustelu vaatii tarkkaa harkintaa

• Huomioitava, että kotoutuminen ja esimerkiksi etnisen identiteetin 
vakiintuminen etenee eri perheenjäsenillä usein eri tahdissa



Kulttuurinen haastattelu (Cultural Formulation
Interview)
• Tarkoituksena auttaa ymmärtämään potilaan näkemyksiä 

sairaudestaan ja sen sosiaalisista ja kulttuurisista yhteyksistä
• Tavoitteena parantaa diagnoosien pätevyyttä ja auttaa hoidon 

suunnittelussa
• DSM-5:ssa 16 kysymyksen perushaastattelu, läheisen haastattelu ja 

12 täydentävää haastattelua
• Voidaan käyttää arvion ja hoidon eri vaiheissa
• Haastattelu ei välttämättä vaadi erillistä koulutusta ja se on eri 

ammattiryhmien edustajien käytettävissä



Kulttuurisen haastattelun liite lapsille ja nuorille

• Ei korvaa tavanomaista lastenpsykiatrista arvioita, mutta voi antaa 
tärkeää lisätietoa ja parantaa hoitosuhteen laatua

• Kysymyksistä voidaan valita haastateltavan ikätasolle soveltuvat
• Kysymyksiä saa muokata tarpeen mukaan ja niitä voi esittää myös 

osana tavanomaista haastattelua
• Ei vielä virallista suomenkielistä käännöstä



• Tunne iänmukaisuudesta eri yhteyksissä
• Tunnetko olevasi niin kuin muut ikäisesi lapset/nuoret? Millä tavalla?
• Tunnetko joskus olevasi erilainen kuin muut ikäisesi lapset/nuoret? Millä 

tavalla?
• JOS LAPSI/NUORI ILMAISEE JOSKUS TUNTEVANSA ITSENSÄ 

ERILAISEKSI: Tunnetko itsesi tällä tavalla erilaiseksi useimmiten koulussa, 
kotona, töissä ja/tai jossain muussa paikassa?

• Tuntuuko sinusta, että perheesi on erilainen kuin muut perheet?
• Käytätkö useita kieliä? Kenen kanssa ja milloin?
• Onko nimelläsi sinulle erityinen merkitys? Entä perheellesi tai yhteisöllesi?
• Onko sinussa jotain erityistä josta pidät tai josta olet ylpeä? 



• Ikään liittyvät kuormitustekijät ja voimavarat
• Mikä kotona ollessa tuntuu mukavalta siinä, että olet lapsi/nuori? Entä 

koulussa? Kavereiden kanssa?
• Mikä kotona ollessa tuntuu ikävältä siinä, että olet lapsi/nuori? Entä koulussa? 

Kavereiden kanssa?
• Kuka antaa sinulle tukea kun tunnet tarvitsevasi sitä? Kotona? Koulussa? 

Kaveripiirissä? 

• Ikään liittyvät odotukset
• Mitä vanhempasi tai isovanhempasi odottavat ikäiseltäsi lapselta/nuorelta? 

(SELVENNÄ: Esimerkiksi kotiaskareiden, koulutyön, leikin tai uskonnon 
noudattamisen suhteen.)

• Mitä opettajasi odottavat ikäiseltäsi lapselta/nuorelta?
• JOS HAASTATELTAVALLA ON SISARUKSIA: Mitä sisaruksesi odottavat 

ikäiseltäsi lapselta/nuorelta? (SELVENNÄ: Esimerkiksi lastenhoidon, läksyissä 
auttamisen, seurustelun tai pukeutumisen suhteen.)

• Mitä muut ikäisesi odottavat ikäiseltäsi lapselta/nuorelta? 



• Aikuistuminen (VAIN NUORILLE)
• Onko yhteisössäsi mitään tärkeitä juhlia tai tapahtumia, joilla huomioidaan 

tiettyyn ikään tuleminen tai aikuistuminen?
• Missä iässä perheessäsi tai yhteisössäsi nuoren katsotaan olemaan valmis 

aikuistumaan?
• Missä iässä opettajiesi mielestä nuoren katsotaan olevan valmis 

aikuistumaan?
• Mikä nuoreksi naiseksi tai mieheksi tulemisessa on hyvää tai vaikeaa sinun 

perheessäsi? Koulussasi? Yhteisössäsi?
• Mitä mieltä olet aikuiseksi tulemisesta?
• Millä tavalla elämäsi ja velvollisuutesi eroavat vanhempiesi elämästä ja 

velvollisuuksista? 



• Liite vanhempien haastatteluun
• Kyseisen lapsen asema perheessä (esim. vanhin poika, ainoa tyttö)
• Lapsen nimeäminen (Kuka valitsi nimen? Onko nimellä erityinen merkitys? 

Kenellä on sama nimi?)
• Kehitykselliset virstanpylväät kulttuurisessa ympäristössä, jossa äiti ja isä ovat 

kasvaneet: ikä, jossa lapsi yleensä vieroitetaan imetyksestä tai lapsen 
oletetaan oppivan kävelemään, kuivaksi ja puhumaan. Näkemys normaalista 
itsenäisyydestä/riippuvuudesta, sopivasta kurinpidosta jne. 

• Käsitys ikään sopivasta käytöksestä (esim. ikä, jossa voi olla yksin kotona, 
osallistua kotiaskareisiin, harjoittaa uskontoa tai leikkiä)

• Lapsen ja aikuisen välinen suhde (esim. kunnioituksen osoittaminen, silmiin 
katsominen, kosketus)

• Sukupuolten väliset suhteet (odotukset tytöille ja pojille sopivasta käytöksestä 
ja pukeutumisesta)

• Kotona, päivähoidossa ja koulussa käytössä olevat kielet
• Uskonnon, hengellisyyden ja yhteisön merkitys perhe-elämälle ja siihen liittyvät 

odotukset lasta kohtaan. 



Kulttuuri ja psykiatrinen hoito
• Suomessa asuvilla maahanmuuttajalapsilla ja -nuorilla on 

turvapaikanhakijat mukaan lukien yhtäläinen oikeus hoitoon kuin 
suomalaissyntyisillä

• Kaikkia käytössä olevia hoitomuotoja voidaan harkita myös 
maahanmuuttajalapsille tai –perheille, mutta sensitiivisyyttä ja 
joustavuutta tarvitaan

• Perheterapiasta on paljon hyviä kokemuksia ja perheterapeuttinen 
ajattelu on yleisesti hyödyllinen maahanmuuttajapotilaita 
arvioitaessa, mutta myös perheen ulkopuolisten systeemien 
tarkastelu on tarpeen5

• Kulttuurisesti muokatut, vanhemmuustaitoja tukevat ohjelmat eivät 
ole osoittautuneet sen tehokkaammiksi kuin ns. tavalliset ohjelmat6

5Guzder. Family systems in cultural consultation, Cultural Consultation, Springer 2014, 
6Ortiz & Del Vecchio. Behav Ther 2013;3:443-458, 



• McGill-yliopiston transkulttuurisen psykiatrian yksikkö: ”In some
ways, cultural consultation in child psychiatry can be seen as simply
good child- and family-centered care.” 7

• Kulttuuripsykiatristen palveluiden keskittämisessä on etuja, mutta 
käytännössä osaamista tarvitaan kaikissa yksiköissä

• Perheet saattavat käyttää myös muita kuin virallisen 
terveydenhuoltojärjestelmän palveluita ja niistä kannattaa käydä 
avointa keskustelua

7Measham ym. Cultural consultation in child psychiatry, Cultural Consultation, Springer
2014



Ellis ym. Transcult Psychiatry 2010;47: 789-811



Käytännön vinkkejä vastaanottotilanteisiin
• Selvitä tulkin tarve ja varmista oikea kieli, käytä ammattitulkkia ja varaa 

vastaanottoon riittävästi aikaa
• Käytä jatkossa mahdollisuuksien mukaan samaa tulkkia jos yhteistyö sujuu 

hyvin
• Käytä aikaa toimintatapojen kuvaamiseen, vaitiolovelvollisuuden 

selittämiseen ja turvallisen ympäristön luomiseen
• Suhtaudu jokaiseen potilaaseen ja perheeseen yksilöllisesti
• Käytä kulttuuriin liittyvää osaamistasi työkaluna, älä muodosta sen 

perusteella ennakkoon ratkaisuja yksittäisen potilaan tilanteeseen
• Neuvottele potilaan, hänen perheensä ja työntekijän kannalta hyväksyttävä 

ja merkityksellinen ongelman määrittely
• Älä epäröi kysyä potilaalta ja perheeltä jos et tunne esimerkiksi heidän 

kulttuuriinsa liittyviä käsityksiä tai sosiaalisia sääntöjä
• Hyödynnä potilaan sekä hänen perheensä ja yhteisönsä voimavaroja 

ongelmien käsittelyssä
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