
 

Teaching recovery techniques – TRT  
 
Kasvun tuki -luokitus: Vahva menetelmä 
 
Intervention kohderyhmä: 
Lapsiperheet 
 
Intervention toteutus: 
Ryhmä 
 
Intervention tavoite: 
Intervention tavoitteena on opettaa lapselle stressireaktiota vähentäviä keinoja. TRT-interventiolla 
voidaan hoitaa traumaperäisen stressihäiriöin (PTSD) oireita, selviytymistä trauman jälkeen ja tukea 
lapsen toipumista.  
 
Intervention kuvaus: 
TRT on ryhmämuotoinen interventio yli 8-vuotiaille aseellisille konflikteille tai luonnonkatastrofeille 
altistuneille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Intervention teoreettinen tausta on traumakeskeisessä 
kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa. Interventiossa lapsille järjestetään viisi istuntoa peräkkäisinä 
viikkoina ja vanhemmille kaksi istuntoa lastenryhmän alkaessa. Vanhempien ryhmässä keskitytään 
tuki- ja ohjauskeinoihin, joilla vanhemmat voivat auttaa lasta traumaattisessa tilanteessa. TRT-inter-
vention jälkeen voidaan järjestää seurantaistunto osallistuneille opitun vahvistamiseksi ja vertaisko-
kemusten jakamiseksi. Interventiossa käytetään toiminnalle kehitettyä käsikirjaa.  
 
Intervention saatavuus Suomessa: 
TRT-ryhmäohjaajaksi voi kouluttautua mielenterveystyön ammattihenkilöt ja sosiaali-, terveys- ja 
kasvatusalan ammattilaiset. Koulutusta järjestävät Children and War Foundtationin (CWF) koulutta-
jakoulutuksen saaneet yksityiset mielenterveystyön ammattilaiset. Koulutuksia on järjestetty pääasi-
assa Suomessa tilauksesta. TRT on kehitetty alun perin luonnonkatastrofien ja konfliktien aiheutta-
mien traumaattisten kokemusten hoitoon. Interventiota on käytetty Suomessa ryhmäinterventiona 
maahanmuuttajaoppilaille, kriisityössä ja seksuaalisen hyväksikäytön kokeneille uhreille. 
 
Intervention tutkimus- ja vaikuttavuusnäyttö: 
TRT-intervention vaikuttavuudesta on tehty kansainvälisiä RCT-tutkimuksia, joissa on tutkittu luon-
nonkatastrofien (Pityaratstian ym. 2015) ja konfliktien (Barron ym. 2013; 2016; Diab ym. 2015; 
Qouta ym. 2012) aiheuttamaa traumaperäistä stressihäiriötä (Barron ym. 2013; 2016; Pityaratstian 
ym. 2015; Qouta ym. 2012), masennusoireita (Barron ym. 2013; 2016; Qouta ym. 2012), traumaat-
tista surua ja koulusuoritusta (Barron ym. 2013), resilienssiä (Diab ym. 2015) ja dissosiaatiota (Bar-
ron ym. 2016) lapsilla. Tutkimuksissa on todettu interventiolla olevan vahvaa näyttöä masennusoi-
reiden ja traumaattisen surun vähenemiseen. TRT:n todettiin vähentävän lapsilla traumaperäisen 
stressihäiriön oireita vertailuryhmään nähden, mutta koulusuorituksen, resilienssin ja dissosiaation 
osalta intervention vaikutus oli vähäinen. Interventiosta ei ole tehty Suomessa vertaisarvioitua tutki-
musta eikä intervention käytöstä Suomessa ole tutkimukseen perustuvaa vaikuttavuusnäyttöä.  
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