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Kidutus on tahallisen fyysisen tai henkisen kivun ja
tuskan aiheuttamista. Tarkoituksena on uhrin rankaiseminen
tai pelottelu, tietojen tai tunnustusten kiristäminen.
Suomi on allekirjoittanut YK:n Kidutuksen vastaisen
sopimuksen vuonna 1989, ja se velvoittaa Suomea
järjestämään kuntoutusta sekä hoitoa kidutuksen uhreille.
•

•
•
•

Kidutetut ovat useimmiten lähtömaiden erilaisten
etnisten, uskonnollisten, seksuaalisten ja
ideologisten vähemmistöjen edustajia.
Lähes 60 %:lla turvapaikanhakijoista on jonkin
asteinen kidutustrauma.
Pakolaisista 5-35 % on kidutettuja.
Suomessa on arviolta 2000–5000 kidutettua.
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2. Kidutuksen muodot
Psyykkinen kidutus
Psyykkisellä kidutuksella pyritään
tuhoamaan uhrin persoonallisuus.
Se tuhoaa ihmisen persoonan
tehokkaammin kuin fyysiset keinot,
ihmisen luottamus muihin
ihmisiin tuhoutuu.

Fyysinen kidutus
Fyysisellä kidutuksella pyritään
aiheuttamaan äärimmäistä kipua,
kuolemanpelkoa ja uhkaa.
Se aiheuttaa uhrille elinvaurioita,
fyysisiä vammoja ja
ruumiinkuvan tuhoutumista.
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Seksuaalinen kidutus
Seksuaalisessa kidutuksessa fyysinen
ja psyykkinen kidutus yhdistyvät.
Kidutuksen uhreista yleensä sekä
miehet että naiset ovat kokeneet
seksuaalista väkivaltaa.

Fyysisen kidutuksen muotoja:
• pahoinpitely
• sähkökidutus
• asentokidutus, jossa uhria voidaan esimerkiksi 		
riiputtaa ja pakottaa hankaliin asentoihin
• falanga, jossa uhrin jalkapohjia hakataan erinäisillä 		
esineillä.
Falanga aiheuttaa uhrille muun muassa pysyviä
kudosvaurioita, kroonista kipua ja kävelyvaikeuksia.
Oireena ovat jalkopohjien/säärten kutina, tuntohäiriöt ja
poltteen tuntemukset.
Fyysisen kidutuksen seurauksia:
• Ihon arvet
• Näkymättömät murtumat, nikamien ja nivelten
sijoiltaan meno
• Sukuelinten vauriot
• Erilaiset tunnottomuudet/puutuneisuus kehon eri
osissa
• Kivut
Psyykkisen kidutuksen muotoja:
• Valeteloitukset
• Deprivaatiotekniikat (eri aistien poissulku)
• Pakottaminen väkivaltaan tai sen seuraamiseen
• Unen määrän ja hygienian rajoittaminen
• Lupaus avusta

Psyykkisen kidutuksen seurauksia:
• Muisti ja keskittymisvaikeudet
• Painajaiset, unihäiriöt
• Traumavihjeiden aiheuttama ahdistus
• Trauman muisto, sen uudelleen kokeminen
• Trauma-ajatusten välttäminen
• Säpsähdysreaktiot
• Ärtyneisyys
• Ylivireystila
• Tunteiden rajoittuneisuus
Seksuaalisen kidutuksen muotoja:
• Raiskaukset
• Seksuaalinen nöyryytys
• Erilaisten välineiden käyttö
• Sukupuolielinten vammat
Seksuaalisen kidutuksen seurauksia:
• Kivut
• Erilaiset psyykkiset oireet
• Kuukautishäiriöt
• Impotenssi
• Muut seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat
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3. Trauma
•

•

•

•

•
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Trauma määritellään voimakkaaksi tapahtumaksi
ihmisen elämässä, johon ihminen ei pysty
vastaamaan tarkoituksenmukaisesti.
Traumalla on äkillinen, voimakas ja pitkään- 		
jatkuva vaikutus ihmiseen, ja se aiheuttaa
traumaattista stressiä.
Ominaista traumalle on äärimmäinen voimakkaiden ärsykkeiden tulva, joka ylittää ihmisen
sietokykyrajan.
Traumaperäisistä häiriöistä kärsivät ovat alttiita
ylivireystilalle sekä sen vastakohdalle
alivireystilalle:
Autonomisen hermoston liiallinen tai liian vähäinen
aktivoituminen.
PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) eli
traumanjälkeinen stressihäiriö on ahdistuneisuushäiriöihin luokiteltu psykiatrinen häiriö.
Se voi kehittyä, kun ihminen kokee traumaattisen
tapahtuman tai todistaa sellaista.

Ihmisellä esiintyy valveilla ollessa mielikuvia ja
takaumia, unessa painajaisia.
Traumaperäisistä stressihäiriöistä kärsivät ovat
alttiita ylivireys- sekä alivireystilalle.

TOLERANSSI-IKKUNA
•

Ylivireystila:
Asiakas ei kykene tehokkaaseen informaation
vastaanottoon tai sen käsittelyyn.
Ihmisellä voi esiintyä keskittymisvaikeuksia, ahdistusta
sekä erilaisia kehontuntemuksia, kuten levottomuutta,
hikoilua ja sydämen tykytystä.

•

•
Alivireystila:
Asiakkaan tuntemukset liittyvät usein aistimusten ja
tunteiden vähäisyyteen.
Voi esiintyä turtumusta,
passiivisuutta ja tyhjyyden tuntemuksia.

•

Ali- ja ylivireystilan aikana kokemukset voivat olla
ihmiselle liian etäisiä ja kaukaisia, jotta hän kykenisi
työstämään niitä tavalla, josta olisi hänelle hyötyä.
Jotta ihminen kykenisi työstämään kokemuksiaan 		
ja menneisyyttään, hänen tulee olla sopivassa 		
vireystilassa, toisin sanoen sopivalla 			
”vireystilavyöhykkeellä”.
Ali- ja ylivireystilan väliin jäävää vyöhykettä
		
kutsutaan sietoikkunaksi.
Sietoikkunan alueella voimakkaiden tunteiden ja
fyysisten vireystilojen työstäminen on mahdollista
ilman, että se aiheuttaa toiminnallisia häiriöitä
vireystilavyöhykkeellä.

TOLERANSSI-IKKUNA
ylivireys

normaalivireys

alivireys

ylivireys_________normaalivireys_________alivireys____________
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4. Kidutustrauma
Kidutuksen vaikutukset ovat hyvin moninaiset ja
ulottuvat paljon kidutustapahtuman aikaista kärsimystä
pidemmälle ajalle.
Kidutustrauman vaikutukset:
• Kidutuksella on ihmiseen kokonaisvaltainen vaikutus.
• Vaikuttaa ihmisessä kaikkeen: ajatteluun,
tunteisiin, sosiaalisiin suhteisiin ja päivittäisiin 		
toimintoihin.
• Ihmisen oma kehonkuva muuttuu.
• Vaikutus aina koko perheeseen ja jopa
yhteisöön, ei ainoastaan kidutuksen uhriin.
• Vakavat traumaperäiset ongelmat (PTSD ja 		
dissosiaatio).
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Dissosiaatio:
• Kyvyttömyyttä yhdistää tunteita, ajatuksia ja muistoja
mielekkääksi kokonaisuudeksi.
• Esiintyy tunteita, ajatuksia, muistoja sekä 			
käyttäytymistapoja, jotka tuntuvat vierailta ja joita ei 		
välttämättä tunnista kuuluvan itselleen.
• ”Se ei tapahtunut minulle”. Uhri voi kertoa 			
tapahtumasta vailla tunnereaktiota.
• Pitää sisällään käsityskyvyn vajavuutta ja minään 		
kuulumattomuuden kokemusta.
• Yksi keskeisin oire on vierauden tunne.
• Dissosiaatio suojaa minää.
Kidutuksen uhrit kärsivät usein monimuotoisista
psykofyysisistä oireista, kuten esimerkiksi
• ahdistuksesta
• sydämen tykytyksestä
• ”palan” tunteesta kurkussa
• epämääräisistä kivuista ja tunnetiloista.

5. Tunnistaminen
Tyypillinen kidutuksen uhri:
• Traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) oireista kärsivä
• Kivulias
• Päänsärkyinen
• Muistihäiriöinen
• Masentunut
• Uneton
Huomioitavia asioita:
• Kidutuksen mahdollisuus tulee aina muistaa monimuotoisten
psyykkisten ja outojen kipuoireiden taustalla.
• Epämääräisten oireiden perimmäinen syy tulee aina selvittää.
• Uhri tuntee usein pelkoa ja häpeää eikä itse ota aihetta esille.
• Oireenmukainen hoito ei poista ongelmaa, siihen tarvitaan terapiaa.
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Auttajalle:
• Varaa vastaanotolle riittävästi aikaa.
• Rohkene ottamaan asia puheeksi, jos kidutuksen mahdollisuus tulee mieleen.
Luota omaan ammattitaitoosi!
• Huomioi tulkin käytön mahdollisuus, koska asiakkaalla on oikeus asioida omalla
äidinkielellään. Tulkin käyttö helpottaa molempia osapuolia, ja on tärkeää,
että keskustellut asiat tulevat ymmärretyksi oikein.
• Asiakas saattaa olla pelokas ja epäluuloinen, sillä kidutuksessa on usein 		
mukana terveydenhuollon henkilöitä.
• Painota vaitiolovelvollisuutta ja pyri rakentamaan luottamuksellinen ilmapiiri.
• Uhrit usein helpottuneita/kiitollisia, kun joku uskaltaa ottaa asian puheeksi.
• Tarjoa asiakkaalle läsnäoloa ja empatiaa.
• On hyvä muistaa mahdolliset erot tavoissa jäsentää kokemuksia ja asioita.
• Joidenkin sanojen kuten ”masennus” vieraus.
• Hanki tietoa traumasta ja sen vaikutuksista.
• Tärkeintä on antaa apua ja panostaa ohjaamiseen.
• Kaikkea ei ole syytä ”repiä” heti auki.
• Ole avoin ja hienovarainen.
• Olennaisinta on asenne: kohtaa asiakas apua tarvitsevana ihmisenä.
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Puheeksi ottaminen
Alla on vaihtoehtoja, joita apuna käyttäen voit ottaa asian esille. Asioista voi kysyä, kiinnostus ei
ole missään kulttuurissa loukkaavaa. Puhuttavista asioista voit aina keskustella asiakkaan kanssa.
Joskus on hyvä perustella, miksi joidenkin asioiden tietäminen on tärkeää.
•
•
•
•
•

Onko sinulle joku tehnyt joskus jotain pahaa?
Oletko joutunut joskus tekemään jotain vastoin tahtoasi?
Kertoisitko hieman tapahtumista kotimaassasi ennen kuin lähdit sieltä?
Onko sinulla pelkoja tai muita huolia?
Onko vielä jotain olennaista, mitä minun pitäisi tietää?

Tarvittaessa ota yhteyttä Kidutettujen kuntoutuskeskukseen
mahdollista konsultointia ja jatkohoitoa varten.
Järjestämme myös koulutusta.
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Kidutettujen kuntoutuspalvelut on Oulun Diakonissalaitoksen
kehittämishanke. Rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys.
Tarjoamme kidutettujen kuntoutuspalveluja Pohjois-Suomen kunnissa ja vastaanottokeskuksissa asuville pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Tavoitteena on parantaa kuntoutuspalveluiden saatavuutta asuinpaikasta riippumatta sekä lisätä asiantuntijoiden ja
ammattilaisten tietoa ja taitoa työskennellä kidutettujen auttamiseksi.

Yhteystiedot:
Kidutettujen kuntoutuspalvelut
Rehabilitation services for Torture Survivors
Uusikatu 46, 90100 Oulu
Fax +358 8 313 2692
Palvelukoordinaattori Niina Jorma
Puh. Tel. 050 3125 704
Sähköposti: niina.jorma@odl.fi
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