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Tiivistelmä 

Aikuisten turvapaikanhakija- ja pakolaisasiakkaiden terapeuttisissa keskusteluissa tekemät 

ongelmanmäärittelyt 

Olli Snellman, Jaakko Seikkula, Jarl Wahlström, Katja Kurri 

Kuntoutus-lehti 2/2017, s. 19-33 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, kuinka kuusi aikuista turvapaikanhakija- ja pakolaisasiakasta 

kuvasivat ongelmiaan terapeuttisissa keskusteluissa. Tutkimuksen kohteena ja tiedon lähteenä olivat 

asiakkaiden tekemät ja tulkkien suomeksi välittämät ongelmia kuvaavat ilmaukset. Terapeuttisia 

keskusteluita analysoimalla pyrittiin tavoittamaan ensisijaisesti se, mitä ongelmia asiakkailla on ja 

lisäksi se, miten nämä ongelmat heihin vaikuttavat ja mikä ongelmat aiheuttaa. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä laadullista sisällönanalyysia. 

Ongelmat koskivat kotimaassa koettua epäoikeudenmukaisuutta ja kotimaassa koettujen 

traumaattisen kokemusten aiheuttamaa ahdistusta, tulevaisuuteen liittyviä huolia ja pelkoja, huolta 

läheisten tilanteesta ja siihen liittyvää syyllisyyttä sekä toimijuutta, pystyvyyttä ja elämänhallintaa. 

Ongelmat aiheutuivat niin kotimaassa koetusta kuin maahantulon jälkeisistä asioista. Ongelma oli 

yleensä monen tekijän summa. Tämän tutkimuksen löydökset eivät puolla terapeuttiseen 

keskusteluun mallia, jossa keskityttäisiin kategorisesti vain joko aiemmin kotimaassa tai maahantulon 

jälkeen koettuihin asioihin. 

Ongelmien koostumus vaihteli eri asiakkailla. Huoli kotimaahan palautetuksi joutumisesta tuotti 

yleisesti pelkoa. Kotimaassa koettu epäoikeudenmukaisuus ja petetyksi tuleminen oli kaikille 

asiakkaille erityisen raskas asia. Sitä oli vaikeaa tai mahdotonta unohtaa ja antaa anteeksi. 

Avainsanat: turvapaikanhakija, pakolainen, terapeuttinen keskustelu, ongelmat, selitysmallit 
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Abstract 

Adult asylum seeker and refugee clients’ problem definitions in therapeutic conversations 
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This study examined how six adult asylum seeker and refugee clients express their problems in 

therapeutic conversations. This study aimed to find out primarily what kind of problems the clients 

present, and also how these problems affect them and what caused the problems. The research method 

was inductive qualitative content analysis. 

Therapeutic sessions of the six clients were videotaped and the problem formulations given by the 

clients and as expressed by an interpreter were extracted as units of analysis. Five problem categories 

emerged from the analysis: experiences of injustice in home country; anxious ideations originating 

from past traumatic experiences; fear for the future; worries and feelings of guilt concerning relatives; 

and problems of self-agency, self-efficacy and life management. Both pre-migration and post-

migration factors caused problems. Most often problems were caused by several interacting factors. 

This study do not support therapeutic conversation formats that focus solely to the issues either related 

to pre-migration or to post-migration stage. 

Different clients had different sets and compositions of problems. Fear of deportation was a common 

cause for fear to clients. Experiences of injustice and betrayal in the home country caused extreme 

distress to all clients. Such experiences were hard to forget and hard to forgive. 
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