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Traumapsykoterapian eettiset ohjeet 

Nämä eettiset ohjeet on laadittu traumapsykoterapeuteille ja -opiskelijoille, mutta ohjeet soveltuvat 

myös muille traumatisoituneiden kanssa terapiatyötä tekeville psykoterapeuteille ja sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Kuten etiikan luonteeseen kuuluu, ohjeet ovat eläviä ja 

täydentyviä1 ja niitä voidaan muokata tarvittaessa ajantasaisemmiksi ja paremmiksi. Ohjeissa 

keskitytään kliiniseen työhön liittyviin eettisiin kysymyksiin, esim. tutkimuksiin, työnohjaukseen ja 

kouluttamiseen liittyvät pohdinnat on rajattu pois.  

1. Johdanto:

Etiikka tutkii hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää. Etiikan piiriin kuuluvat esimerkiksi kysymykset 

siitä, mitä on hyvä elämä, kuinka ihmisiä tulisi kohdella ja mikä tekee tietystä teosta oikean tai 

väärän. Etiikassa on siis kyse siitä, minkä arvojen mukaan tulisi toimia. Eettisiä kysymyksiä on 

hahmoteltu erilaisilla normatiivisen etiikan teorioilla, kuten hyve-etiikka, seurausetiikka, velvolli-

suusetiikka ja sopimusetiikka2. Näiden ajattelusuuntien vaikutus näkyy eettisissä pohdinnoissa ja ne 

voivat tuottaa erilaisia vastauksia samoihin eettisiin kysymyksiin. Aidot eettiset kysymykset kosket-

tavat ihmistä itseä eikä niihin välttämättä ole yhtä yleispätevää ratkaisua. Eettinen ajattelija on 

elämäänsä aktiivisesti osallistuva toimija, joka kohtaa eettisiä kysymyksiä olemalla mukana 

tilanteissa, joissa kysymykset syntyvät3.  

Ammatillisen toiminnan vastuullisuus perustuu toisaalta tietoon, taitoon ja ammatilliseen kokemuk-

seen ja toisaalta työn arvo- ja normipohjaan, eli etiikkaan. Kumpaakaan ei voi korvata toisella.4 

Ammattietiikka on sovelletun etiikan osa-alue, joka käsittelee ammatillisten tekojen eettisyyttä. 

Psykoterapian ammatillinen eettisyys on käytännössä hyvin arkinen asia, sillä ammatillinen elämä 

on täynnä tilanteita, joissa joudutaan pohtimaan ja tekemään eettisiä valintoja. Eettiset kysymykset 

ovat usein kompleksisia ja oikeat valinnat eivät useinkaan ole yksiselitteisiä. Psykoterapiaan liittyvä 

ammatillinen eettinen pohdinta nojautuu ammatin eettisyyttä koskeviin yleisiin normeihin. Valta-

kunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) on pohtinut ja laatinut 

1 Martti Lindqvist 2003, s. 200 
2 Jaana Hallamaa, Sami Pihlström, Ukri Pulliainen, Eero Salmenkivi ja Juha Sihvola 2011; Päivi Kangas 2020, s. 16-17 
3 Hallamaa ym. 2011, s. 111 
4 Martti Lindqvist 2003, s. 153 
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yleiset eettiset periaatteet ja niiden tilannekohtaiset sovellusohjeet sosiaali- ja terveydenhuolto-

alalle5. Tämä traumapsykoterapian eettinen ohjeisto nojautuu em. yleisiin suosituksiin. 

Etenen eettiset suositukset6 jakautuvat viiteen pääkohtaan selvennyksineen. (1) Sosiaali- ja terveys-

alan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia, (2) sosiaali- 

ja terveydenhuollon lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan etu, (3) sosiaali- ja terveydenhuollossa 

on kysymys vuorovaikutuksesta, (4) ammattihenkilöstö vastaa työnsä laadusta ja (5) hyvä hoito ja 

palvelu edellyttävät vastuullisia päätöksiä ja toimintakulttuuria.  

Eettisten suositusten kolmeen ensimmäiseen pääkohtaan sisältyy kysymys siitä, miten asiakas 

kohdataan. Myös psykoterapiatyössä asiakassuhteen laatu on erityinen, sillä hyvä terapiasuhde on 

sekä edellytys hyvälle hoidolle että terapian olennainen parantava tekijä. Traumapsykoterapiassa 

vastassa on myös monimutkaisia laillisuuteen, lastensuojeluun ja oikeusturvaan liittyviä kysymyk-

siä, sillä monet asiakkaat ovat kokeneet vakavaa kaltoinkohtelua ja/tai kohdelleet itse toisia kaltoin.  

Eettisillä ohjeilla on monia tarkoituksia: lisätä tietoisuutta omaa alaa yleisesti säätelevistä eettisistä 

periaatteista, kehittää kykyä ja herkkyyttä tunnistaa työssä aktivoituvia eettisiä dilemmoja eli 

vaikeita pulmia, kehittää kykyä yleiseen ja erityiseen eettiseen pohdintaan ja ongelmanratkaisuun, 

lisätä motivaatiota toimia eettisesti sekä kasvattaa rohkeutta eettiseen vastuuseen omasta toimin-

nasta7. Aktiivinen eettinen pohdinta on paitsi asiakkaan myös työntekijän turva. 

Ammattieettisten ohjeiden keskeinen tavoite on edistää jokaisen mahdollisuusuutta parantaa omaa 

työtään, kehittää omaa toimintaansa ja tulla paremmaksi ammattilaiseksi. Ammattietiikkaa ei tule 

ymmärtää esteenä tai rajoituksena eikä sitä tule soveltaa kaavamaisesti. Ohjeiden tarkoitus ei myös-

kään ole saada aikaan ylivarovaisuutta, joka voi sekin johtaa tehtävistä ja vastuusta vetäytymiseen. 

Ammattilainen vastaa itse eettisten ohjeiden tulkinnasta ja sen mukaisesta toiminnasta kussakin 

käsillä olevassa tilanteessa.   

Seuraavaksi esitettävät eettiset ohjeet ilmentävät keskeisiä ajatuksia, joita traumapsykoterapian 

etiikkaan liittyy. Niiden tarkoituksena on myös muistuttaa siitä, ettei yksikään terapeutti ole vapaa 

persoonansa ja ammattitaitonsa liittyvistä rajoituksista ja riskeistä sekä riippuvuudesta, mikä asiak-

kaalle voi kehittyä suhteessa psykoterapeuttiin. Terapeutti ei ole asiakkaansa yläpuolella, vaan 

 
5 https://etene.fi/toiminta 
6 https://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-
+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-
+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf 
7 Päivi Kangas 2020, s. 28 
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kantaa tämän kanssa samanlaista ihmisen osaa ristiriitaisuuksineen ja rajoituksineen. 8 Sama koskee 

kollegiaalisia suhteita, jossa tasa-arvo ja kunnioitus ovat tärkeitä periaatteita. 

 

 

2. Traumapsykoterapiaan liittyviä eettisten ongelmien riskitekijöitä9 

Traumapsykoterapiasakin etiikan ydintä on, kuinka kohtaamme ja kohtelemme vastuullisesti asiak-

kaitamme, jotka usein ovat monella tapaa ahdingossa ja haavoittuvia - kyse on ennen kaikkea 

terapiasuhteen laadusta. Traumapsykoterapian erityisluonne liittyy useiden asiakkaiden vakaviin 

kiintymyssuhdevaurioihin, jotka asettavat heidät vuorovaikutukseen perustuvassa yhteistyösuh-

teessa haavoittuvaan asemaan. Häiriintyneet kiintymyssuhdekokemukset voivat aktivoitua, koska 

terapiasuhteet muodostuvat usein hyvin tiiviiksi, pitkiksi ja syvällekäyviksi ja psykoterapiassa 

asiakas voi myös tulla tilapäisesti psyykkisesti riippuvaiseksi psykoterapeutistaan. Traumapsykote-

rapiasuhteen eettisyyteen liittyy kolmenlaisia riskitekijöitä: asiakkaaseen liittyviä, terapeuttiin 

liittyviä sekä traumaattisten suhdetoisintojen vaaroja.  

Traumatisoituneiden asiakkaiden tausta ja kokemukset aiheuttavat erityisen vahvan paineen 

psykoterapeutin eettisyydelle. Erityisesti kiintymyssuhteessa traumatisoitunut asiakas on monella 

tapaa herkkä kokemaan ja odottamaan erilaista väärää tai pahaa kohtelua – koska ovat jo kokeneet 

paljon väärää ja pahaa. Trauma-asiakkailla on usein myös erityisen herkkä oikeudentaju, asioiden 

tulee mennä oikein, he ovat herkkiä tunnistamaan ja kokemaan vääryyden, petoksen tai lupausten 

pettämisen. Vakavan traumatisoitumisen seurauksena asiakkaat kokevat helposti turvattomuutta, 

häpeää, itsesäätelyyn liittyviä haasteita, ajatusvääristymiä ja negatiivisia uskomuksia itsestä, toisista 

ja maailmasta. Lisäksi voi olla monenlaisia suhdeongelmia, identiteettiin liittyvää hämmennystä, 

ristiriitaa ja eriasteista persoonallisuuden jakautuneisuutta. Terapiasuhteessa voi vaillejäämisten 

seurauksena aktivoitua voimakkaita tarvitsevuuden ja riippuvuuden tarpeita. Asiakkaat ovat herkkiä 

tunnistamaan ja kokemaan erilaisia rajaloukkauksia koettuaan monenlaista rajojen rikkomista. 

Terapiasuhde jo sinällään voi aktivoida ainakin jossain määrin aikaisempiin traumaattisiin kiinty-

myssuhteisiin liittyneitä kaltoinkohtelu-, hyväksikäyttö- ja laiminlyöntikokemuksia ja odotusta 

niiden uusiutumisesta terapiasuhteessa. Terapeutin tekemiset tai sanomiset voivat aktivoida 

traumaattisen transferenssin, jolloin asiakas kokee terapeutin olevan kuin aikaisempi pahantekijä tai 

laiminlyöjä. 

 
8 Psykodraaman Eettiset ohjeet 2007, s. 4-5,  
9 Idea riskitekijöistä A. Steven Frankel 2017 artikkelista 
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Traumapsykoterapeuttiin itseensä liittyy myös omia riskitekijöitä. Terapeutilla voi itsellä olla 

omaan elämänhistoriaan ja kehitykseen liittyviä häiritseviä tekijöitä, jotka voivat aktivoitua 

asiakassuhteessa ja johtaa siihen, että terapeutti kokee asiakkaan itseä loukkaavana tai traumati-

soivana – aktivoituu vastatransferenssireaktioita. Tällöin psykoterapeutti ei välttämättä kykene enää 

toimimaan täysin aikuisena terapeutin roolista ja näin asiakas ei enää saa tarvitsemaansa turvallista 

suhdekokemusta. Terapeutin omassa elämässä tapahtuva kriisi tai pitkäaikainen tyytymättömyys ja 

vaillejääminen voi aktivoida terapeutissa suhdetarpeita, joita hän voi pyrkiä tyydyttämään asiakas-

suhteessa. Traumatyöhön liittyy usein tyydyttävää imua – työ voi olla erityisen kiinnostavaa, hou-

kuttelevaa ja palkitsevaa, jopa addiktoivaa. Työn kiinnostavuuden ja esim. ylivastuullisuuden 

seurauksena traumapsykoterapeutti voi huomaamattaan kuormittua työstään liikaa, kokea loppuun-

palamista, myötätuntouupumusta, sijaistraumatisoitumista tai virittymisuupumusta - jolloin hän ei 

enää kykene saamaan täysin käyttöönsä potentiaalisia kykyjään ja ominaisuuksiaan. Toisaalta trau-

mojen ja pahuuden kiinnostavuuteen voi liittyä omanlaista traumaimua, jolloin huomio kapeuteen 

pelkästään traumoihin joko terapeutista itsestä johtuen tai terapeutti voi huomaamattaan samaistua 

asiakkaan kokemukseen. Empaattisten ja täydentävien tunnevasteiden seurauksena terapeutti voi 

kokea itsessään myös voimakkaita, hämmentäviä ja kuormittavia reaktioita tunnetasolla, keholli-

sesti ja/tai ajatuksissa. Joskus psykoterapeutin omat narsistiset tarpeet voivat ohjata asiakastyötä 

liikaa, jolloin terapeutti voi odottaa asiakkaalta ihailua ja mukautuvuutta tai toimii epäkunnioitta-

vasti ja käyttää terapeutin valtaa väärin. 

Asiakkaasta, terapeutista tai molemmista johtuen on riski, että erityisesti kiintymyssuhdetraumaan 

liittyvät vastavuoroiset suhdemallit aktivoituvat eri tavoin. Suhdemallit ovat tuttuja suhteessa 

olemisen tapoja, rooliasetelmia ja suhdeodotuksia, joihin tavallaan automaattisesti hakeutuu ja 

houkuttelee toista. Traumaroolit sisältävät uhrin, pahantekijän ja pelastajan / hylkääjän roolit. 

Asiakas voi kokea itsensä uhrina ja odottaa terapeutin olevan kaivattu pelastaja ja ikään kuin 

houkuttelee hänet samaistumaan annettuun rooliin. Terapeutin yrittäessä vastata suhdeodotuksiin, 

asiakas myöhemmin väistämättä pettyy ja voi kokea terapeutin joko hylkääjänä tai pahantekijänä. 

Asiakkaan ilmaistessa pettymystään jollain tavoin, asetelma voi kääntyä toisinpäin ja terapeutti voi 

kokea itsensä viattomaksi uhriksi ja kokee asiakkaan epäoikeudenmukaisena pahantekijänä – ja 

puolustaessaan itseä asiakas taas kokee terapeutin uhkaavana jne.  
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3. Eettisten ohjeiden pääperiaatteita:  

Seuraavassa kuvataan keskeisiä traumapsykoterapiatyöhön liittyviä eettisiä periaatteita. Periaatteet 

ovat hyvin samansuuntaisia kuin monissa muissakin eri terapiamuotojen eettisissä ohjeissa. 

 

3.1. Asiakkaan kunnioitus ja arvostus 

Jokaisen ihmisen ihmisarvo on ehdoton, tasavertainen ja loukkaamaton. Ihminen on autonominen ja 

vastuullinen olento, jonka perusoikeuksia on kaikissa olosuhteissa kunnioitettava. Näihin oikeuksiin 

kuuluvat mm. fyysinen, henkinen ja hengellinen koskemattomuus, oikeus olla selvillä itseään 

koskevista asioista, yksityisyyden ja yksilöllisyyden huomioiminen sekä itsemääräämisoikeus.10 

 

Ihmisarvon ytimeen kuuluu asiakkaan oikeus ja vapaus omaan sisäiseen yksilölliseen vakaumuk-

seen, arvoihinsa ja valintoihin.11 Traumapsykoterapeutin tulee kunnioittaa niitä eikä hän saa käyttää 

asemaansa asiakkaan loukkaamiseen, käännyttämiseen tai muuttamiseen vastoin asiakkaan tahtoa. 

Terapeutin on hyvä olla varovainen terapeuttisissa tulkinnoissa ja vältettävä kannanottoja, jotka 

saattavat kyseenalaistaa asiakkaan vakaumusta, arvomaailmaa, etnistä- ja kulttuuritaustaa tai 

seksuaalista suuntautumista. Toisaalta terapeutti voi ja hänen tuleekin tutkia asiakkaan arvoja, 

uskomuksia ja niiden ristiriitoja asiakasta kunnioittavalla tavalla. Terapeutin tulee pyrkiä lisäämään 

asiakkaan autonomiaa ja itseohjautuvuutta hänen omassa ajattelussaan ja elämässään.  

Terapeutin tulee suhtautua arvostavasti myös asiakkaan elämään kuuluviin tai kuuluneisiin henki-

löihin ja vältettävä arvostelemasta heitä. Terapeutti voi toki nimetä esim. kaltoinkohteluun, hyväksi-

käyttöön tai laiminlyöntiin liittyviä ilmiöitä. Suhteessa kaltoinkohtelijaan terapeutin on hyvä välttää 

tekijän tuomitsemista ja sen sijaan pyrkiä tutkimaan asiakkaan mahdollisesti ristiriitaista suhdetta 

henkilöön.  

Asiakas tulee kohdata ainutkertaisena erillisenä yksilönä eikä jonkun yhteisön, ryhmän tai suun-

tauksen edustajana. Erilaiset viiteryhmät voivat vaikuttaa yksilöön hyvinkin voimakkaasti eri 

tavoin. Terapeutin tehtävä on kohdata asiakkaat ennen kaikkea yksilöinä ja tarvittaessa tutkia hänen 

suhdettaan omiin yhteisöihinsä ja toisaalta niiden vaikutuksia asiakkaaseen.  

 
10 Psykodraaman eettiset ohjeet 2007, s. 6 
11 Johanna Hurtig, Eini Linjakumpu 2020, s. 14 
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Traumapsykoterapiassa on hyvä pyrkiä luomaan ja ylläpitämään tasa-arvoista yhteistyösuhdetta 

asiakkaan kanssa. Yhteistyösuhteessa psykoterapeutti ja asiakas ovat ikään kuin työpari, jotka 

kumpikin omalla panoksellaan pyrkivät edistämään asiakkaan terapiaan liittyvien tavoitteiden 

toteutumista. Yhteistyösuhteeseen liittyy mm. se, että terapiaan liittyvistä tavoitteista ja 

käytettävistä työtavoista neuvotellaan ja sovitaan yhdessä. 

 

Tiedon jakaminen traumapsykoterapiasta ja toimintatapojen perusteluista terapian eri vaiheissa on 

tärkeää. Se auttaa asiakasta mm. näkemään ja arvioimaan terapian mahdollisuuksia omalla kohdalla 

ja tekemään tietoisen päätöksen terapiamuotoon ja terapiasuhteeseen sitoutumisesta. Tieto ja asioi-

den perusteleminen lisää terapiaan liittyvien asioiden ymmärtämistä ja siten lisää turvallisuutta.  

 

Menetelmien käytön tulee perustua asiakkaan terapeuttisiin tarpeisiin ja ammatilliseen harkintaan. 

Työskentelyn fokuksesta sovittaessa on tärkeää, että asiakas voi tehdä tietoon perustuvan harkitun 

valinnan ja antaa suostumuksen intervention käytölle. Sopimus työskentelyn fokuksesta on  tera-

peuttia sitovaa. Työskentelyprosessin edetessä käsiteltävä aihe voi syventyä ja vaihtua ja tällöin on 

syytä tehdä uusi tietoinen sopimus työskentelyn jatkamisesta ja kohdentamisesta. Asiakkaalla on 

milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus ja keskeyttää käynnissä oleva asian käsittely. 

On tärkeää, että asiakas kokee voivansa hallita ja kontrolloida terapiaa ja siihen liittyviä prosesseja. 

Asiakkaalla on myös oikeus säädellä jakamansa informaation määrää ja laatua. Toisaalta terapeutti 

taas voi ja hänen tuleekin tutkia erilaisia työskentelyä mahdollisesti hidastavia ja estäviä ristiriitoja, 

fobioita ja defenssejä asiakasta kunnioittavalla tavalla.  

 

Myös traumapsykoterapeutin tulee saada säilyttää turvallisuutensa, riippumattomuutensa ja henkilö-

kohtainen koskemattomuutensa. Hänellä on oikeus tarvittaessa suojella ja puolustaa itseään 

ammattilaisena ja ihmisenä12, mutta se tulee pyrkiä tekemään ammattieettisesti kestävällä tavalla, 

pitäen mielessä asiakkaan koskemattomuus, oikeudet, hoidon tarve ja haavoittuva asema. Psyko-

terapeutin ei myöskään tarvitse terapian ulkopuolella yksityishenkilönä jatkaa asiakkaan asioiden 

käsittelyä, paljastaa tahtomattaan yksityisiä asioitaan tai muuten ottaa asiakasta osaksi omaa 

yksityistä elämänpiiriään.13 

 

Psykoterapiassa luottamuksellisuus ja salassapito ovat erityisen tärkeitä. Asiakkaan tulee voida 

luottaa siihen, että hänen terapeutille kertomansa henkilökohtaiset ja intiimit asiat eivät millään 

 
12 Psykodraaman Eettiset ohjeet 2007, s. 10 
13 Psykodraaman Eettiset ohjeet 2007, s. 10 
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tavalla leviä muiden henkilöiden tietoon. Jos terapeutti käsittelee asiakastapausta työnohjaukses-

saan, hänen tulee jättää kertomatta kaikki tarpeeton tunnistamiseen liittyvä tieto. Toisaalta työnoh-

jaajaa sitoo myös oma salassapito ja vaitiolovelvollisuus.  

Erilaisissa julkaisuissa esiteltäviin asiakastapauksiin tulee saada asiakkaan lupa ja toisaalta niissä on 

syytä suojata asiakkaan henkilöllisyys esim. yhdistelemällä eri asiakastapauksia. Koulutuksissa ja 

konferensseissa esitetyille asiakastapauksille/videoille on hyvä sopia määräaikainen kirjallinen lupa. 

Erityisesti alaikäisten kohdalla on hyvä muistaa, että lupa esityksen näyttämiseen olisi enintään 

vuodeksi kerrallaan, jotta kasvun ja kehityksen tuoma tietoisuus itsestä tulisi huomioitua ja näin 

ollen säilyy mahdollisuus muuttaa mieltään. 

Sosiaalinen media on tärkeä tiedonhankinta- ja keskustelukanava. Traumapsykoterapeutti voi 

hyödyntää sitä osana omaa työtään ja se voi toimia psykoterapeutin verkostoitumisympäristönä. 

Tietoisuus, vastuunotto ja ammatillinen pätevyys korostuvat erityisesti sosiaalisessa mediassa ja 

ammatillisissa keskustelufoorumeissa. Psykoterapeutin ei tule kuvata niissä asiakastapauksia 

yksityiskohtaisesti ja on tärkeää olla tietoinen sekä henkilötietolaista että potilaslain tietosuojasta. 

Sosiaalisessa mediassa toimiessa on muistettava, ettei nimettömyys välttämättä tarkoita, ettei 

asiakas olisi tunnistettavissa. 

Traumapsykoterapeutin etiikkaan kuuluu tuntea ajantasainen terveydenhuoltoa ja psykoterapiatyötä 

ohjaava lainsäädäntö ja noudattaa sitä työssään. Terapeutin on hyvä informoida asiakasta sähköi-

seen viestintään liittyvistä riskeistä. Esim. asiakkaan kanssa ei kannata käsitellä sähköpostissa tai 

tekstiviesteissä henkilökohtaisia tietoja. Jos terapiaa toteutetaan etäyhteydellä, terapeutin tulee 

huolehtia yhteyteen liittyvästä tietoturvasta ja käyttää vain turvallisia yhteysmuotoja ja kiinnittää 

erityistä huomiota asiakasturvallisuuteen.  

 

3.2. Vastuullisuus 

Traumapsykoterapian tulee olla riittävän turvallista, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Asiakkaan 

vireys- ja tunnetilan havainnoimiseen ja säätelyyn tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota ja pyrkiä 

säätelemään niitä niin, että asiakkaan kokemus pysyy siedettävänä ja tervehtymistä edistävänä. 

Toisaalta terapeutin tehtävä on haastaa ja auttaa asiakasta työskentelemään omalla lähikehityksen-

vyöhykkeellään, jolloin työskentely on vaativaa ja usein intensiivistä.  

Jos työskentelyssä käytetään fyysistä toimintaa, tulee työtapaan kiinnittää erityistä huomiota, 

valmistella työskentely hyvin ja huolehtia asiakkaan fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuudesta. 
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Joskus asiakkaan koskettaminen voi olla erittäin toimiva ja vaikuttava interventio, mutta sen 

käyttämisessä tulee olla varovainen ja pyytää aina asiakkaan lupa siihen.  

Terapiatyössä ei saa vahingoittaa asiakasta millään tavalla. Kaikenlainen hyväksikäyttö – seksuaa-

linen, taloudellinen, henkinen tai sosiaalinen - on ehdottomasti kiellettyä. Terapiasuhteen intiimiys 

ja terapeuttiin kohdistuvat toiveet voivat herättää läheisyyden kaipuuta ja eroottisia tunteita, mieli-

kuvia ja tarpeita. Kaikenlainen seksuaalinen provosointi tai seksuaalisuuden fyysinen toteuttaminen 

asiakassuhteessa on epäeettistä siinäkin tapauksessa, että asiakas avoimesti ilmoittaisi halukkuu-

tensa siihen.14 Seksuaalisen tai romanttisen suhteen luominen aikaisemman asiakkaan kanssa on 

myös sopimatonta, sillä riippuvuussuhde voi hyvin jatkua, vaikka terapiasuhde olisikin jo päättynyt. 

Seksuaalisista kokemuksista keskusteltaessa on hyvä olla erityisen hienotunteinen ja välttää kaiken-

laista tarpeetonta tapahtumien yksityiskohtiin menemistä. 

Traumapsykoterapeutin tulee soveltaa työssään alalla yleisesti hyväksyttyjä kohtuullisia hinnoittelu-

periaatteita. Kustannuksista on informoitava ja sovittava etukäteen. Terapeutin ei tule ottaa vastaan 

lahjuksia, huomattavia lahjoja tai ylimääräisiä taloudellista palkkioita asiakkailtaan. Terapeutti ei 

myöskään saa pyrkiä sosiaalisen aseman tai huomion hankkimiseen asiakkaittensa välityksellä.15 

Yleensäkin traumapsykoterapeutin on kiinnitettävä erityistä huomiota asiakkaan rajojen, yksityi-

syyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen, sillä traumatisoituessa yksityisiä rajoja on usein 

törkeällä tavalla rikottu. 

Traumapsykoterapeutin tulisi olla tietoinen terapiaan liittyvistä erilaisista riskitekijöistä asiakkaalle 

ja välttää niiden toteutumista mm. jatkuvalla oman työn arvioinnilla ja jatko-opiskelulla sekä 

hyödyntämällä työnohjausta ja konsultaatiomahdollisuuksia. Riskitekijöitä ovat mm. oireiden 

paheneminen tai uusien oireiden ilmaantuminen esim. hoitovirheiden vuoksi, hoidon tehottomuus, 

asiakkaan ongelmaan tehokkaamman ja sopivamman hoitomuodon huomiotta jättäminen, tarpeetto-

man voimakkaan hoitoriippuvuuden kehittyminen, ylimitoitettuihin lupauksiin liittyvät pettymykset 

ja valemuistojen kehittyminen terapeutin johdattelevan toiminnan seurauksena.16 Riskitekijöiden 

toteutuessa terapeutin tulee pyrkiä kaikin tavoin korjaamaan asiakkaalle aiheutunutta haittaa. Asiak-

kaalla tulee olla tieto, kenen puoleen hän voi kääntyä, mikäli epäilee terapiansa asianmukaisuutta. 

Esimerkiksi asiakkaan hoitava lääkärin kanssa on hyvä arvioida terapiaa ja sen asianmukaisuutta. 

 
14 Psykodraaman Eettiset ohjeet 2007, s. 12 
15 Psykodraaman Eettiset ohjeet 2007, s.12 
16 Eila Sailas, Mikko Heimola ja Jan-Henry Stenberg 2019; Hannu Lauerma 2020, s 453-462 
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Jos terapiasuhteeseen tulee häiriöitä tai katkoksia terapeutin taitamattoman toiminnan seurauksena, 

terapeutin vastuulla on ottaa asia puheeksi ja pyrkiä korjaamaan suhde mahdollisimman pikaisesti. 

 

Traumapsykoterapeutin on tarpeen tunnistaa myös työn riskitekijöitä itselle, sijaistraumatisoitu-

minen, myötätuntouupumus, loppuunpalaminen, virittymisuupumus ja eettinen stressi, ja käyttää 

tietoisesti erilaisia keinoja suojatakseen itseä ja purkaakseen työn aiheuttamaa kuormitusta. Itsestä 

huolehtimista voi tehdä ennen ja jälkeen asiakastapaamisten, tapaamisten aikana, työjärjestelyjen 

muodossa, erilaisten tukisysteemien avulla ja huolehtimalla siitä, että oma elämä on riittävän 

kiinnostavaa ja antoisaa.  

Terapeutin vastuullisuutta on myös ennakoida mahdollista omaa sairastumista, vammautumista tai 

äkillistä kuolemaa ja tehdä tarpeellisia järjestelyjä sellaisten tilanteiden varalle.  

 

3.3. Pätevyys 

Traumapsykoterapeuttikoulutus antaa ammatin ja aseman, johon liittyy tiedon ja osaamisen tuomaa 

auktoriteettia. Toisaalta ammatit ovat olemassa tuottaakseen yhteiskunnan arvojen mukaisia palve-

luja. Asiakas suostuu terapiaan liittyvään riippuvuussuhteeseen uskoessaan ammattilaiseen hänen 

asemansa, osaamisensa ja koulutuksensa vuoksi.17 Traumapsykoterapia on vaativaa ammatillista 

työtä, jonka itsenäinen harjoittaminen edellyttää hyväksytyn ammattipätevyyden jälkeenkin 

ammattitaidon pitämistä ajan tasalla jatkuvan opiskelun ja täydennyskoulutuksen avulla, työnoh-

jauksen ja kollegojen kanssa tapahtuvan jakamisen avulla sekä itsensä kehittämisen ja oman 

persoonan huoltamisen avulla18. Pitämällä palvelujen laadun korkeatasoisena terapeutti kykenee 

vastaamaan sekä asiakkaiden että yhteiskunnan odotuksiin. 

 

Oleellinen osa vastuullista ammatillista toimintaa on lisätä tietoisuutta ja herkkyyttä tunnistaa 

työssä aktivoituvia ammattieettisiä kysymyksiä ja toisaalta kehittää kykyä pohtia ja ratkaista 

kysymyksiä tietoisesti ja harkitusti. 

Traumapsykoterapeutin on tärkeää ja vastuullista tunnistaa oman osaamisen ammatilliset ja 

persoonalliset rajat asiakasvalinnassa ja tarvittaessa ohjata asiakas sopivammalle henkilölle hoitoon. 

Jos oman osaamisen rajat tulevat vastaan terapian kuluessa, on vastuullista ensiksikin välttää 

 
17 Päivi Kangas 2020, s. 20-21 
18 Psykodraaman Eettiset ohjeet 2007, s. 6 
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aiheuttamasta asiakkaalle haittaa, sitten hankkia tukea työnohjauksesta tai konsultaatiosta, opiskella 

asiaa teoreettisesti ja edelleen myös harkita asiakkaan ohjaamista toiselle terapeutille.  

Säilyttääkseen työkykynsä korkeatasoisena traumapsykoterapeutin tulee huolehtia omasta voinnis-

taan ja jaksamisestaan ammatillisilla keinoilla, itsestä huolehtimalla ja tarvittaessa hankkimalla 

omaa terapiaa. Uupuminen on riski ammatillisille rajoille ja eettisyydelle, eettisyydessä voi myös 

taantua19. Uupumalla terapeutti myös pettää sekä itsensä että asiakkaan – laiminlyömällä itseään ja 

tulemalla kyvyttömäksi toteuttamaan omalta osaltaan terapiasopimusta. Terapeutti toimii asiakkaal-

leen mallina itsestä huolehtimisesta ja toisaalta hyvinvoivana kykenee saamaan käyttöönsä parhaita 

puolia itsestään. Huolehtimalla omista erilaisista tarpeistaan omassa elämässä terapeutin ei tarvitse 

myöskään odottaa asiakkaiden vastaavan hänen tarpeisiin. Erityisen tarpeellista itsestä huolehtimi-

nen ja tuen hakeminen on silloin, kun terapeutilla on omassa elämässä kriisi tai vaillejääminen, 

jolloin terapeutti voi hakea läheisyyttä asiakkaan kanssa omista syistään20. Läheisyyden terapia-

suhteessa tulee olla potilaan hoidon palveluksessa ja sen päämäärien mukaista. Toisaalta terapeutti 

on myös normaali rajallinen ihminen ja kuormitustekijöiden kasaantuminen voi ylittää kenen 

tahansa kestokyvyn ja silloin on vastuullista tunnistaa oma työkyvyn heikkeneminen ja hakea 

tarvittaessa sairauslomaa ja tarvittavaa ammatillista apua itselle. 

 

3.4. Riippumattomuus 

Traumapsykoterapeutti on työssään itsenäinen ammattilainen, jonka toiminta perustuu tutkittuun 

tietoon, ammattitaitoon, omaan eettiseen vastuuseen sekä asiakkaan kanssa tehtyihin sopimuksiin. 

Terapiatyötä tulee ohjata pyrkimys asiakkaan etuun, hyvän tekemiseen ja vahingon välttämiseen 

sekä autonomian ja hyvinvoinnin lisääntymiseen ja kärsimyksen vähentymiseen21. Toisaalta esim. 

lausuntoja tehdessä terapeutin tulee olla rehellinen ja puolueeton eikä antautua asiakkaan toiveiden 

toteuttajaksi. Terapeutti ei saa myöskään antautua ulkopuolisten taloudellisten, ideologisten, 

sosiaalisten tai uskonnollisten intressien välikappaleeksi. Lisäksi terapeutin on oltava avoin ja 

työskentelyn kestäessä tehtävä asiakkaalle selväksi ne ehdot ja rajoitukset, joiden mukaan hän 

toimii22, esim. työtä ohjaavat lait ja asetukset. 

 

 
19 Päivi Kangas 2020, s. 34 
20 A. Steven Frankel 2017 
21 Psykodraaman Eettiset ohjeet 2007, s. 7 
22 Psykodraaman Eettiset ohjeet 2007,s. 7 
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Traumapsykoterapeutin ei tule ottaa terapiaan läheisiä tuttaviaan, ystäviään tai sukulaisiaan. Aikai-

sempi henkilökohtainen suhde voi kaventaa tai vääristää terapeutin käsitystä asiakkaasta ja heiken-

tää asiakkaan mahdollisuutta saada tarvitsemaansa mahdollisimman hyvää terapiaa. Saman perheen 

jäseniä ei ole hyvä ottaa yhtä aikaa terapiaan, koska asiakkaiden kertomukset voivat sekoittua 

terapeutin mielessä. Terapeutin ei myöskään tule muodostaa läheistä henkilökohtaista suhdetta 

asiakkaan kanssa terapian ulkopuolella terapian aikana, koska se voi heikentää terapeutin kykyä 

toimia objektiivisesti asiakkaansa kanssa.  

 

3.5. Suhde muihin ammattilaisiin, markkinointi ja julkisuus  

Traumapsykoterapeutin on hyvä muistaa, että hän edustaa työssään ja esillä ollessaan itsensä lisäksi 

aina koko ammattikuntaa sekä paikallisesti, kansallisesti että maailmanlaajuisesti. Asiallinen, 

vastuullinen ja ammatillinen toiminta ja käytös edistävät ammatin arvostusta ja päinvastainen 

heikentää koko ammattikunnan arvostusta.  

Traumapsykoterapeutin tulee arvostaa kollegojen ja muiden ammattilaisten asiakkaan hyväksi 

tekemää työtä ja välttää heidän aiheetonta kritisoimistaan asiakkaalle. Terapiaan voi liittyä myös 

yhteistyön tekemistä eri auttajatahojen kanssa ja myös siihen liittyy toisten arvostaminen ja 

kunnioittaminen. Tarvittaessa on hyvä konsultoida muita asiakkaan hoitoon osallistuvia tahoja ja 

ohjata asiakas hänelle sopivaan täydentävään hoitoon tai siirtää hoitovastuu sopivammalle taholle. 

Kollegat ja muut yhteistyökumppanit voivat olla myös merkittävä tuki ammatillisessa toiminnassa 

ja siinä kehittymisessä. Kollegiaalisuutta ei kuitenkaan ole toisten tekemien virheiden tai väärin-

käytösten salailua tai aiheellisesta kritiikistä luopuminen. 

 

Terapeutin on itsensä ja työnsä markkinoinnissa oltava totuudellinen ja kohtuullinen eikä hänen tule 

esittää oman osaamisensa perusteluksi muuta kuin objektiivisesti todistettavia ansioita (tutkintoja, 

tutkimusta, työkokemusta jne.). Vastatessaan kollegoitaan koskeviin kysymyksiin terapeutin tulee 

pitäytyä tosiasioissa ja välttää erityisesti negatiivisten subjektiivisten käsitysten esittämistä.23 

 

Oman työn julkistaminen tarjoaa mahdollisuuden informoida laajaa yleisöä ja saada potentiaaliset 

asiakkaat ja yhteistyökumppanit tietoiseksi saatavilla olevista palveluista. Julkisuudessa esiinty-

minen edellyttää terapeutilta tarkkaa harkintaa oman työn esittelyyn ja salassapitovelvollisuuteen 

 
23 Psykodraaman Eettiset ohjeet 2007, s. 14 
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liittyen. Traumapsykoterapian esittelyssä on hyvä olla totuudellinen, tasapuolinen ja solidaarinen 

koko sille yhteisölle, jonka keskuudessa on kouluttautunut ja jonka kanssa tekee yhteistä työtä.24 

 

4. Tyypillisiä traumapsykoterapiaan liittyviä dilemmoja:25 

 

Traumapsykoterapeuttina toimiminen tuottaa jatkuvasti tilanteita, joissa joutuu pohtimaan kliinistä 

päätöksentekoa myös eettiseltä kannalta – mikä olisi oikein, viisasta ja vastuullista. Eettiset dilem-

mat ovat työssä aktivoituvia vaikeita arvoihin ja arvoristiriitoihin liittyviä pulmia, joihin ei ole 

helppoja ratkaisuja. Ristiriidat voivat olla vaihtoehtoja hyvän ja huonon ratkaisun välillä, hyvien 

ratkaisujen välillä tai huonojen ratkaisun välillä. Dilemmoja on tärkeä tunnistaa ja pohtia niitä 

tietoisesti eri näkökulmista. Seuraavassa joitakin tyypillisiä traumatyöhön liittyviä eettisiä dilem-

moja ja esimerkkejä niihin liittyvistä pohdinnoista. 

 

4.1. Ulkoapäin annettujen ohjeiden ja sääntöjen ja henkilökohtaisen etiikan dilemma 

 

Psykoterapiaa säädellään ja ohjataan monella tapaa psykoterapiatilanteen ulkopuolelta tulevilla 

tavoilla – mm. erilaiset lait ja asetukset, ammatin eettiset ohjeet, lähettävän tahon ohjeet ja odotuk-

set, organisaation ohjeet, rahoittajan odotukset ja vaatimukset. Ohjeiden tunteminen ja niiden 

noudattaminen tuo turvaa ja selkeyttä psykoterapeuttina toimimiseen. Toisaalta yksittäisellä psyko-

terapeutilla voi jossain yksittäisessä tilanteessa olla omia käsityksiään ja näkemyksiään, mikä olisi 

asiakkaalle hyväksi ja oikein. Eettinen psykoterapia on ennen kaikkea psykoterapeutin henkilökoh-

taisen etiikan varassa ja sen seurauksena terapeutin on kannettava eettinen vastuu ja kuorma 

tekemistään ratkaisuista. 

 

Esimerkkinä tilanne, jossa asiakas kertoo kurittaneensa alaikäistä lastaan fyysisesti. Terapeutti 

tietää velvollisuutensa tehdä asiasta pikaisesti lastensuojeluilmoitus, mutta samalla on huolissaan, 

kuinka ilmoituksen tekeminen todennäköisesti vaarantaa asiakassuhteen jatkuvuuden ja asiakkaan 

mahdollisuuden oppia jatkossa parempia keinoja säädellä omia tunteitaan ja käytöstään. Jos 

terapeutti taas ei tee ilmoitusta, asiakkaan lapsen kehitys ja hyvinvointi voi vaarantua ja myös 

suhde asiakkaaseen muuttuu joka tapauksessa, kun on tullut ilmi uusia asioita ja mahdollisesti 

asiakas on myös pettynyt terapeuttiin, kun tämä ei puuttunut asiaan. Yksi toimintavaihtoehto on 

 
24 Psykodraaman Eettiset ohjeet 2007, s. 14 
25 Luokittelu Päivi Kankaan väitöskirjan 2020 mukaisesti, s. 148-211 
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tuoda eettisyys dialogiksi terapiasuhteeseen ja keskustella asiakkaan kanssa terapeutin velvollisuu-

desta tehdä ilmoitus ja tutkia, millaisia reaktioita asia herättää asiakkaassa ennen kuin tekee 

ilmoituksen. 

 

Toisena esimerkkinä tilanne, jossa terapeutti toimii organisaation sisällä ja organisaatiolla on 

ohjeita ja määräyksiä mm. hoitoajoista, asiakasmäärästä päivittäin, hoidon tavoitteista, esim. tehdä 

lähinnä arvioita. Toisaalta terapeutilla on oma käsitys psykoterapiasta ja siitä, mikä olisi asiak-

kaalle hyväksi – pidempi hoito, tiheämmät tapaamiset, terapeuttiset tapaamiset arvioinnin jälkeen. 

Mukautumalla organisaation ohjeisiin terapeutti toimii vastoin omia ammatillisia ja henkilökohtai-

sia arvojaan ja kokee sen vuoksi moraalista ahdinkoa / työperäistä eettistä stressiä26. Terapeutin 

toimintavaihtoehtoja ovat mm. yritys muuttaa organisaation toimintatapoja ja linjauksia tuomalla 

esiin niiden tuottamia eettisiä ongelmia, toiminta omien eettisten periaatteiden mukaisesti vastoin 

organisaation ohjeita avoimesti tai salaa, irtisanoutuminen organisaation palveluksesta tai 

mukautuminen organisaation toimintatapoihin.  

 

4.2. Kenen arvojen mukaan toimitaan - dilemma 

 

Traumapsykoterapiaan voi liittyä monenlaisia ristiriitaisia odotuksia. Asiakkaalla on omat tavoitteet 

tai asiakkaan persoonallisuuden eri puolilla voi olla erilaisia tavoitteita ja tarpeita, rahoittavalla 

taholla ja yhteiskunnalla on odotuksia, asiakkaan läheisillä voi olla omia odotuksia ja terapeutilla 

itsellä on näkemyksiä, mihin terapiassa tulisi pyrkiä. Kenen odotuksia ja arvoja psykoterapeutin 

tulisi edistää? Miten perustella, että joku arvo on parempi tai tärkeämpi kuin joku toinen? 

 

Terapeutin toimintaa ohjaavat väistämättä omat sisäistetyt arvot ja näkemykset, jotka ovat sekä 

henkilökohtaisia että terapeutin omaksumaan viitekehykseen liittyviä – kukaan ei voi olla täysin 

neutraali ja arvoista vapaa. Terapeutin oletukset ja näkemykset vaikuttavat siihen, kuinka hän kokee 

asiakkaan ja millaisia valintoja tekee terapiassa. Joskus näkemykset voivat heikentää tai haitata 

terapeutin kykyä havaita ja tunnistaa asiakkaassa olevia terapeutille yllättäviä tai vieraita asioita. 

Erityisesti, jos terapeutti ja asiakas tulevat erilaisista alaryhmistä tai kulttuureista tai asiakas on 

diagnoosiltaan ja oireilultaan terapeutille vieraampi, voi terapeutin olla vaikea ymmärtää asiak-

kaansa toimintatapoja, valintoja ja arvoja. 

 

 
26 Päivi Kangas 2020, s. 23 
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Esimerkkinä terapiasuhteeseen tullut katkos tauon jälkeen epävakaan asiakkaan kanssa, missä 

asiakas moittii terapeuttia etäisyydestä ja odottaa tämän paljastavan, mistä terapeutin omista 

ongelmista suhdevaikeus johtuu. Terapeutti taas ajattelee, että terapian tarkoitus on mm. pyrkiä 

lisäämään asiakkaan reflektiokykyä ja pyrkii tutkimaan asiakkaan vaikeutta suhteessa terapeuttiin. 

Myöhemmin terapeutti ymmärtää aktiivisemmin ilmaista ymmärrystään asiakkaan kokemuksesta ja 

suhdekatkos saadaan pikku hiljaa korjattua. 

 

Toisena esimerkkinä seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneen asiakkaan kertoma vapaaehtoinen 

satunnainen prostituutio. Toisaalta terapeutti voi ajatella, että asiakkaalla on ehdoton itsemäärää-

misoikeus ja sitä arvoa tulee kunnioittaa – toisaalta terapeutti haluaa pitää huolta asiakkaasta, 

tämän turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, suojella uudelleentraumatisoitumiselta ja näkee sen 

arvokkaana. Välttääkseen ristiriidan polarisoitumista ihmisten väliseksi, terapeutti voi tutkia 

ristiriitaa mahdollisena asiakkaan sisäisenä ristiriitana. Yksi asiakkaan persoonallisuuden puoli 

haluaa hyvästä syystä toimia valitsemallaan tavalla ja toisaalta toinen puoli voi kokea toiminnan 

itselle vaarallisena tai vahingollisena. Asian perusteellisen pohdinnan jälkeen kompromissiksi voi 

löytyä toimintatapa, jossa asiakas huomioi molemmat tarpeet, esim. jatkaa valitsemaansa toimintaa 

toistaiseksi, mutta kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuden varmistamiseen.  

 

4.3. Ammatillisuuden ja inhimillisyyden dilemma 

 

Tässä on kyse siitä, kuinka lähellä ja kuinka kaukana psykoterapeutti on tunnetasolla asiakkaasta eri 

tilanteissa. Kuinka olla ammatillinen inhimillisyys säilyttäen. Kuinka toimia ammatillisesti, kantaa 

ammatillinen vastuu ja ammatilliset rajat ja toisaalta sallia itselle ja näyttää ehkä asiakkaallekin 

aitoja inhimillisiä puolia itsestään – esim. myöntää ja käsitellä omia virheitä, jakaa omia kokemuk-

sia tai tunteita, olla tunnetasolla läheinen asiakkaan kanssa.  

 

Esimerkiksi suhdekatkoksen käsittelyssä terapeutin vastuunotto ja pahoittelu omasta taitamatto-

muudesta tai esim. provosoitumisesta voi olla merkittävä uudenlainen korjaava suhdekokemus 

asiakkaalle ja osoittaa juuri ammatillista inhimillisyyttä tai inhimillistä ammatillisuutta. 

 

Toisena esimerkkinä taloudellisissa vaikeuksissa oleva asiakas, jolla ei ole varaa maksaa psyko-

terapian omavastuuta eikä saa ylimääräistä tukea terapiakuluihin. Terapeutilla herää kiusaus 

laskuttaa tapaamisista pienempää hintaa tai laskuttaa maksavaa tahoa useammasta tapaamisesta 

kuin on toteutunut, että voitaisiin tavata riittävän usein. Alennettu hinta voisi kuitenkin myöhemmin 
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harmittaa terapeuttia ja vaikuttaa siten suhteeseen tai epärehellisyys laskutuksessa murentaisi 

asiakkaan luottamuksen terapeuttiin eikä terapia enää toimisikaan.  

 

Kosketukseen voi liittyä myös ristiriitaisia ajatuksia. Terapeutti voi haluta halata asiakasta, joka on 

kokenut äkillisen menetyksen, mutta pohtii onko se ammatillista, kun muuten terapiassa ei koske 

asiakkaaseen. Toisaalta luonnollisesta lohduttavasta kosketuksesta pidättäytyminen voi tuntua 

asiakkaasta etäiseltä ja hylkäävältä. Toisessa tilanteessa asiakas voi toivoa terapeutin pitävän 

häntä sylissään vaillejääneen lapsiosan aktivoituessa.  Jonkinlainen kosketus voisi olla korjaava 

kokemus, mutta toisaalta hoivatarpeisiin vastaaminen voi vahvistaa entisestään asiakkaan 

riippuvuutta ja odotuksia terapeutin suhteen. Hyvä toimintatapa tilanteissa voi olla kosketusim-

pulssin tai tarpeiden esilleottaminen sanallisesti ja aiheen tutkiminen yhdessä asiakkaan kanssa. 

 

 

5. Lasten ja nuorten traumapsykoterapeuttisen työskentelyn erityispiirteitä 

 

Lasten traumapsykoterapia alkaa joko vanhempien tai viranomaisten huolesta. Lapsi ei varaa aikaa 

eikä ole aktiivinen osapuoli psykoterapeutin valinnassa. Psykoterapeutin vastuulle jää arvio siitä, 

onko hän oikea/sopiva henkilö auttamaan lasta. Lasten traumapsykoterapiassa tulosyynä on jo 

tiedossa oleva traumaattinen tapahtuma, jonka aiheuttaja voi olla, joko suoraan tai välillisesti, usein 

lapselle läheinen aikuinen. Psykoterapeutti joutuu usein ristiriitatilanteisiin lapsen ja huoltajan 

välillä, jolloin psykoterapeutin toimintaa tulee ohjata ensisijainen asiakkuus (lapsi) ja lapsen etu.  

Traumapsykoterapeutin tulee tukea tarvittaessa myös lapsen huoltajia tai muita lapsen läheisiä. 

Lapsen kanssa työskentelevän on tärkeä huolehtia, että lapsen huoltajat ovat tietoisia lapsen hoito-

suhteesta. Psykoterapeuttisella toiminnalla tulee välttää vahingon aiheuttamista sekä sitä, ettei 

psykoterapeutin palveluita käytetä väärin. 

Traumapsykoterapeutin tulee toimia niin, että traumatisoituneen lapsen näkemykset ja itsemäärää-

misoikeus toteutuvat psykoterapiassa. Lasten osallistamisoikeuden lainsäädäntö antaa sekä selkeitä 

että epäselviä ohjeita alaikäisen psykoterapiaan. Lapsella on oikeus itseä koskevassa asioissa omien 

mielipiteiden ja toivomusten esittämiseen ja niillä pitäisi olla merkitystä hänen etuaan selvitettäessä. 

Lapsella on itsemääräämisoikeus, kun hän on saavuttanut tietyn iän tai kehitystason eikä hänen 

kannanottonsa edellytä huoltajan suostumusta. Osallisuuden tasot tulisi toteutua lapsen psykotera-

piassa lapsen kehityksen edetessä: lasta informoidaan, lapsi ilmaisee näkemyksensä, lapsi vaikuttaa 

päätöksen tai lapsi päättää itsenäisesti. 
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Psykoterapeutin tulee arvioida ja turvata lapsen suhde ensisijaisiin kiintymyssuhdehenkilöihin. 

Lapsen vakauttamiseen liittyy konkreettisen turvallisuuden varmistaminen lisäksi yhteisen 

ymmärryksen luominen lapsen oireista sekä hoitosuunnitelmasta ja sen toteutuksesta lapsen 

huoltajien ja muun lähiympäristön kanssa (päiväkoti, koulu). Eettisen psykoterapian lähtökohtana 

on tavoitteiden realistisuus ja saavutettavuus. Lasten traumapsykoterapiassa korostuu lapsen elämän 

kokonaisvaltainen kartoittaminen ja sen tietoisena pitäminen niin, ettei psykoterapia haittaa lapsen 

koulunkäyntiä tai mahdollisuutta toimia arjessa. Oireiden haastavuudesta huolimatta lapsen 

yhdenvertaisuus muihin lapsiin nähden on huomioitava niin, että lapsen oikeudet toteutuvat. 

 

6. Muistutus ja kantelu 

Asiakkaiden oikeusturva ja ammatin eettinen taso edellyttävät, että on olemassa selkeä muistutus- ja 

kantelumahdollisuus, joka koskee traumapsykoterapeutin työssään tekemiä virheitä, väärinkäytök-

siä ja laiminlyöntejä27. Lievimmissä tapauksissa virheestä tai suhdekatkoksesta voidaan puhua ja 

sopia spontaanisti terapiasuhteessa. Vakavammasta terapeutin tekemästä virheestä tai epäeettisestä 

toiminnasta voi asiakas tehdä kirjallisen muistutuksen. Muistutus voidaan käsitellä myös terapia-

suhteessa ja terapeutti voi ottaa vastuun omasta virheestään ja korjata aiheuttamansa vahingon. 

Jos tämä ei ole mahdollista tai ei riitä, niin asiakas voi viedä asian eteenpäin ja tehdä terapeutista 

kirjallisen kantelun. Sen tekemiseen saa ohjausta mm. potilasasiamieheltä tai hoitavalta lääkäriltä. 

Kantelun voi lähettää joko psykoterapeuttien toimintaa valvovalla paikalliselle Aluehallintoviras-

tolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle.  

Jos traumapsykoterapeutti huomaa kollegan rikkoneen ammattieettisiä ohjeita ja periaatteita, on 

hyvä ensin keskustella asiasta kollegan kanssa. Jos keskustelu ei johda toiminnan korjaamiseen, voi 

kollegasta tehdä ilmoituksen Aluehallintovirastoon tai Valviralle. Traumapsykoterapeuteilla ei vielä 

ole ammattieettistä toimikuntaa, jolta voisi pyytää neuvoja ja ohjausta ammatillisiin eettisiin 

pulmatilanteisiin.  

 

Traumapsykoterapeuttien eettiset ohjeet on hyväksytty Suomen 

traumapsykoterapiakouluttajayhdistys ry:n hallituksessa 11.10.2021  

Ohjeisiin liittyvää palautetta voi lähettää osoitteeseen: jari.vainio@pp1.inet.fi  

 
27 Psykodraaman Eettiset ohjeet 2007, s. 15 

mailto:jari.vainio@pp1.inet.fi
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