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Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

Esipuhe
Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 50 vuotta kognitiivisen psykoterapiakoulutuksen aloittamisesta Suomessa. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry (perustettu 1977) on ollut
vuosikymmenten ajan keskeinen psykoterapeuttikoulutusten käynnistäjä. Tänä aikana
kognitiivisen psykoterapian soveltaminen on
laajentunut ja monipuolistunut. Myös tutkimustulokset kognitiivisen psykoterapian vaikuttavuusasteesta ovat hyvät.

haaste terapeutille, koska heidän on vaikea
sanallistaa omaa kokemustaan. Tällöin keholliset työmenetelmät voivat tarjota väylän
päästä rauhassa tutkimaan ja työstämään mielensisäistä maailmaa ajatuksineen, tunteineen
ja yksilöllisine merkityksenantoineen. Muutos
psykoterapiassa –osassa esiteltävät työt osoittavat, että kognitiivisessa psykoterapiassa on
tukea asiakkaiden kuntoutumista vahvistamalla heidän itsereflektiotoimintojaan.

KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA TÄNÄÄN –juhlajulkaisu koostuu Kognitiivisen psykoterapian
kouluttajakoulutuksen 2014-2016 opinnäytetöistä. Koulutus oli ensimmäinen Helsingin
yliopiston hyväksymä ja valvoma kognitiivisen
psykoterapian kouluttajakoulutus. Juhlajulkaisu koostuu viidestä osasta: Muutos psykoterapiassa, skeematerapeuttinen työskentely,
ryhmämuotoinen työskentely, työnohjaus ja
kouluttaminen sekä vanhempainohjaus.

Toisessa osassa keskitytään skeematerapeuttiseen työskentelyyn. Kooste valottaa
skeematerapeuttista työskentelyä monipuolisesti. Ensimmäinen artikkeli koskee käsittämättömän käsitteellistämistä, jossa kirjoittaja kuvaa moodimallin avulla vakavan
rikoksen tehneen henkilön minän eri puolien vaihtumista rikoksen tekemisen aikana.
Näin rikoksen tekeminen käsittämättömänä
tekona tulee ymmärrettävämmäksi. Alun
perin skeematerapia kehitettiin persoonallisuushäiriöistä kärsivien, etenkin epävakaiden hoidoksi. Skeematerapia ja sen työtavat
soveltuvat moneen muuhunkin tarpeeseen
kuten kirjoittajat osoittavat. Töissä käsitellään skeematerapian soveltamista äidiksi
kasvamisessa ilmenneiden vaikeuksien työstämiseen, ahmimishäiriön hoitoon jne. Skeematerapian keskeisin työtapa on mielikuvatyöskentely. Sillä voidaan korjata menneisiin
ikäviin kokemuksiin liittyviä merkityksiä,
mutta myös hahmottaa tulevaa. Ennakoiva

Ensimmäisessä osassa kirjoittajat tarkastelevat, miten erilaisten terapia-asiakkaiden
kyky suunnata huomio mielensisäisiin prosesseihinsa kehittyy terapian aikana. Yleisesti
terapeuttisessa muutoksessa nähdään olennaisena uusi ymmärrys itsestä, miten suhde
omaan oireeseen tai ongelmaan, esimerkiksi
huonouden kokemukseen tai liialliseen juomiseen muuttuu, miten huumori voi pehmentää
suhtautumista elämän vakavia asioita kohtaan. Traumatisoituneet asiakkaat ovat usein
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mielikuvatyöskentely soveltuu työtavaksi
valmistauduttaessa psykoterapian lopettamiseen. Pakko-oireiden hoidossa on suosittu
suoraviivaista pakkotoimien estämistä eli altistamista, sen sijaan mielikuvatyöskentelyn
mahdollisuuksia pakko-oireisen asiakkaan
hoidon syventämiseksi ei ole aiemmin selvitetty. Tähän liittyen esillä on kaksi työtä,
joista toisessa kirjoittaja lähestyy pakko-oireisen vaikeutta tunnistaa tai hyväksyä omia
tunteitaan kuten pelkoa, kauhua, häpeää ja
syyllisyyttä käyttämällä työtapana korjaavaa
mielikuvatyöskentelyä. Toisessa työssä kirjoittaja kuvaa sitä, miten altistus voidaan tehdä mielikuvassa terapiatunnilla. Altistusta eli
pakkotoimien poisjättämistä ei tarvitse tehdä
in vivo, mikä helpottaa käytännön toteutusta. Korjaava mielikuvatyöskentely auttoi vähentämään pakkotoimia vaikka työskentelyn
alku voi olla hieman hankala.

Neljännessä osassa tarkastellaan työnohjausta ja kouluttamista. Ensimmäisessä artikkelissa käsitellään työnohjauksessa esitettyä materiaalia ja miten se jäsentyy Bennett-Levyn
DPR-mallin avulla. Mallissa on kolme tasoa:
deklaratiivinen (tieto), proseduraalinen (taito) ja reflektiivinen (oman toiminnan, ajatusten ja tunteiden syvempi tarkastelu). Kirjoittajan mukaan malli toimii työnohjaajan
tukena ja auttaa arvioimaan, mihin suuntaan
omaa työotetta voisi kehittää. Toisessa artikkelissa kirjoittaja kuvaa dialektiseen käyttäytymisterapiaan (DKT) keskeisesti kuuluvan
validointikäsitteen (validointitasot) esiintymistä koulutettavien oppimispäiväkirjoissa. Koulutettavien oppimispäiväkirjat ovat
tarkastelun kohteena myös kolmannessa
artikkelissa, jossa kirjoittaja selvittää, millä
tavoin kognitiivisen psykoterapian pohjalle
rakentuvasta koulutusinterventiosta eniten
ja vähiten hyötyneet erosivat toisistaan DPRmallin perusteella arvioituna. Koulutuksesta
hyötyneillä oli selvästi havaittavissa reflektiivisen työotteen vahvistumista.

Kolmannessa osassa käsitellään kognitiivisen psykoterapian ryhmäsovelluksiin liittyviä teemoja. Kaksi ensimmäistä työtä jatkavat
skeematerapeuttisen työskentelyn esittelyä.
Skeematerapiaryhmä työuupuneille ja masentuneille on uusi, lyhytterapeuttinen työmenetelmä, jonka tulokset ovat lupaavia. Ensimmäisessä työssä esitellään koko ryhmän tulokset ja
toisessa ryhmästä eniten hyötyneen ja vähiten
hyötyneen profiilit. Kolmannen osan kahdessa muussa työssä paneudutaan siihen, miten
osallistujien motivaatiota voidaan vahvistaa.
Toisessa työssä kohteena on MBCT-kurssin aikana tapahtuva kotiharjoittelu ja toisessa tekstiviestien käyttö CBASP-ryhmähoidon tukena.

irMA kArilA

Viidennessä osassa tarkastelun kohteena on
vanhempainohjaus osana lapsen terapiaa.
Vauvan unihäiriön yöaikainen vuorovaikutushoito on strukturoitu, olennaiseen keskittyvä, julkisessa terveydenhoidossa toteutettava
interventio. Kirjoittaja kuvaa tärkeän, uuden
hoitomallin. Toisessa artikkelissa kirjoittaja
kuvaa vanhempainohjausta yksittäistapauksen kautta. Vanhempainohjaus on vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ohjausta. Se on toimiva ja lupaava menetelmä.

kirSi räiSänen
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Lapsuudessa traumatisoituneen asiakkaan
itsereflektiotoiminnot ensimmäisen
psykoterapiavuoden aikana
Anna Hurskainen

Tämän työn tarkoituksena on tutkia lapsuudessa traumatisoituneen asiakkaan itsereflektiotoimintoja ja niiden muutosta ensimmäisen
psykoterapiavuoden aikana. Työ pohjautuu
yhden asiakkaan litteroituihin terapiaistuntoihin. Arviointimenetelmänä käytettiin MAS(Metacognition Assessment Scale) asteikon
Itsereflektio-osuutta (Semerari ym., 2003).

distuksesta ja paniikkioireista dissosiatiivisiin oireisiin tai syömishäiriöihin. Monilla
asiakkailla on lisäksi univaikeuksia, painajaisia ja jatkuvaa stressiä. Yksittäisen asiakkaan
oirekuvassa saattaa olla vaihtelua ja useiden
oireiden päällekkäisyyttä tai peräkkäisyyttä.
Kliinisen kokemukseni mukaan lapsuudessaan
traumatisoituneiden asiakkaiden oireet voivat
olla keskenään erilaisia, mutta itsereflektiotoiminnoissa ja tunnemaailmassa on jotain samankaltaisuutta. Olen pohtinut, miten vahva
yhteys lapsuusajan traumatisoitumisella on

Kiinnostus aiheeseen on syntynyt kliinisessä
asiakastyössä traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa, joiden oirekuva on moninainen.
Oireet voivat vaihdella masennuksesta, ah-
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itsereflektiotoimintojen kehittymiseen. Olen
myös miettinyt, voiko itsereflektiotoimintojen
onnistuminen olla tilannesidonnaista. Voiko
esimerkiksi ydinuskomuksen aktivoituminen
vaikuttaa siihen, onnistuuko asiakas itsereflektiotoiminnoissa?

vahingollisiin toimintatapoihin ihmissuhteissa (Hakanen, 2007; Young, Klosko & Weishaar,
2012; Young, 2014).
Kliinisen kokemukseni mukaan metakognitiivisten toimintojen, erityisesti itsereflektiokyvyn vahvistuminen, vaikuttaa merkittävästi
lapsuudessa traumatisoituneen asiakkaan
eheytymiseen oirekuvasta riippumatta. Tässä
työssä haluankin tutkia, ovatko nämä kliinisessä työssä syntyneet oletukset tutkimuksellisesti tosia ja mitattavia. Haluan myös tutkia,
muuttuvatko lapsuudessa traumatisoituneen
asiakkaan itsereflektiotoiminnot ensimmäisen psykoterapiavuoden aikana.

Kliinisessä työssä minulle on muodostunut
näkemys, että useissa tapauksissa seurauksena lapsuusajan traumatisoitumista vaikuttaisi
olevan vahva uskomus siitä, että kaikesta pitää selvitä yksin ja koska tahansa voi tapahtua mitä tahansa. Näin ollen mihinkään ei voi
luottaa ja aina on oltava varuillaan. Näiden
uskomusten aktivoituessa lapsena traumatisoituneen asiakkaan ajattelussa ja tunnekokemuksen ilmaisussa näyttäisi tapahtuvan jokin
muutos tai jumiutuminen. Vaikuttaa siltä, että
lapsuudessa traumatisoituneen asiakkaan itsereflektiotoiminnot voivat vaihdella toimintaa
ohjaavan ydinuskomuksen aktivoituessa.

Tämän työn tarkoituksena on vastata kysymyksiin:
1. Millaisia olivat lapsuudessa traumatisoituneen asiakkaan itsereflektiotoiminnot terapian alkuvaiheessa?

Kliinisessä työssä tekemääni havaintoa tukevat aiemmat tutkimukset, joissa todetaan
dissosiaatio-oireista kärsivillä ja tunne-elämältään epävakailla asiakkailla olevan puutteita metakognitiivisissa toiminnoissa (Hakanen, 2007; Liotti, 2002; Toskala & Hartikainen,
2005). Edellä mainitut oireet puolestaan ovat
usein yhteydessä lapsuusajan traumatisoitumiseen. Kognitiivis-konstrukstivistisen persoonallisuusteorian mukaan lapsuusaikana
kehittyy tunneperäisiä ydinskeemoja (Reviere, 1996; Young, 2014). Ne kehittyvät varhaisten kokemusten seurauksena persoonallisuuden ydinminän alueelle. Mikäli varhain
syntyneet skeemat ovat haitallisia ja ristiriitaisia, ne voivat johtaa aikuisuudessa epätarkoituksenmukaiseen ajatteluun, ajatusvääristymiin, huonoihin selviytymiskeinoihin ja

2. Muuttuiko lapsuudessa traumatisoituneen
asiakkaan suhde omiin psyykkisiin prosesseihinsa reflektiivisemmäksi ja integroituneemmaksi ensimmäisen psykoterapiavuoden aikana?
3. Vähenivätkö epäonnistumiset itsereflektiotoiminnoissa ensimmäisen psykoterapiavuoden aikana?

lApSuuSAJAn TrAuMATiSoiTuMinen
Yleisesti käytetyn määritelmän mukaan trauma on stressaava, yllättävä ja ennakoimaton
tapahtuma, joka on normaalin inhimillisen
kokemuspiirin ulkopuolella. Tämän määritelmän piiriin kuuluu itseen tai läheisiin kohdistuva vakava uhka, joka kohdistuu elämään

12

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

tai fyysiseen koskemattomuuteen (Herbert,
2007; Herbert & Wetmore, 2008; Kuusela &
Siltanen, 2008; Levine, 1997). Jo yksittäinen
traumaattinen tapahtuma voi horjuttaa ihmisen tasapainoa ja aiheuttaa monia vaikeuksia
(Herbert, 2007; Herbert & Wetmore, 2008).
Yksittäisen traumakokemuksen kohdalla puhutaan tyypin 1 traumasta.

kohtelun seurauksena lapsen kyky omien tunteiden, ajatusten ja kokemusten havainnointiin ja tunnistamiseen jää heikoksi. Tunne
omasta minuudesta ja kyky reflektiivisyyteen
voi olla vaurioitunutta, minkä seurauksena
kokemukset, uskomukset ja tuntemukset jäävät monilta osin representoitumatta. Tämä
voi ilmetä myöhemmin puutteellisena kykynä käsitellä asioita mielessä eli puutteellisina
metakognitiivisina taitoina (Heikkilä-Kari &
Mannila, 2000; Reviere, 1996; Toskala & Hartikainen, 2005).

Lapsuudessaan traumatisoituneet ihmiset
ovat usein kokeneet toistuvan, pitkittyneen
trauman. Tällöin puhutaan kompleksisesta
traumasta eli tyypin 2 traumasta. Lapsuudessaan traumatisoituneet ihmiset ovat eläneet
turvattomissa oloissa esimerkiksi puutteellisen hoidon, väkivallan, vanhempien päihteiden käytön tai seksuaalisen hyväksikäytön
vuoksi (Kennerley, 2009). Tällöin lapsen kiintymyssuhdemalli on turvaton (Kuusela & Siltanen, 2008; Kuusinen 2000).

Aiemmissa tutkimuksissa itsereflektiotoimintoja on tarkasteltu mm. epävakaan persoonallisuushäiriön ja syömishäiriön hoidossa. Tässä
työssä tarkastellaan lapsuudessaan traumatisoituneen asiakkaan itsereflektiotoimintoja
ensimmäisen psykoterapiavuoden aikana.

MeTAkogniTiiviSeT ToiMinnoT JA

Varhaislapsuudessa kehittyy lapsen kyky ymmärtää, että ihmisillä on erilaisia mielensisäisiä syitä, joilla heidän käyttäytymistään voi
selittää. Tämä lapsuudessa syntynyt mielenteoria on pohja metakognitiivisten toimintojen kehittymiselle. Sen avulla lapsi voi jo
varhain reagoida toisten ihmisten tunteisiin
ja toiveisiin, vaikka hän ei vielä pystyisikään
ymmärtämään omaa toimintaansa. (Hakanen, 2007; Kuusinen, 2000; Siegel, 2015).

iTSereflekTio

Käsitteen metakognitiiviset toiminnot on
alun perin ottanut käyttöön kehityspsykologian tutkija John Flavell. Flavellin mukaan
metakognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan
niitä ihmisen kognitiivisia prosesseja, joilla hän tarkkailee ja kontrolloi kognitiivista toimintaansa (Flavel, 1979). Tässä työssä
metakognitiivisten toimintojen käsite pohjautuu Antonio Semerarin työryhmän kehittämään metakognitiivisten toimintojen
malliin (Semerari ym., 2003). Semerarin ym.
mukaan metakognitiiviset toiminnot koostuvat useista erillisistä ja osittain toisistaan
riippumattomista osista. Semerari työryhmineen on kehittänyt psykoterapiassa tapahtuvien muutosten arviointiin MAS (Metacog-

Lapsuuden traumatisoituminen voi heijastua
moninaisina häiriöinä aikuisuudessa, kuten
masennuksena, ahdistuksena, syömishäiriönä, päihteiden käyttönä, sosiaalisena vaikeutena tai erilaisina pelkotiloina (Kennerley,
2009). Lapsuuden traumatisoituminen voi
aiheuttaa sen, etteivät traumaattiset asiat integroidu omaan minäkokemukseen. Huonon
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nition Assesment Scale)-asteikon. Asteikon
avulla arvioidaan kolmea osa-aluetta: itsereflektiota, toisen mielen ymmärtämistä ja
psyykkisen olotilan hallintaa (Juselius, 2012;
Semerari ym., 2003). Tässä työssä keskitytään
tutkimaan itsereflektion osa-aluetta.
Itsereflektio voidaan määritellä taidoksi tiedostaa, arvioida, integroida ja säädellä omia
mielensisäisiä prosesseja (Semerari ym.,
2003). Itsereflektion rinnalla käytetään myös
käsitettä refleksiivisyys, jolla kuvataan ihmisen mielen sisäisten tilojen havainnointia ja suhdetta omiin todellisiin tunteisiin ja
kokemuksiin (Toskala & Hartikainen, 2005).
Psykoterapian yhtenä tehtävänä pidetään
yleisesti asiakkaan itsereflektiotoimintojen
vahvistumista. Erityisesti psykoterapia voi
tukea niiden itsereflektiotoimintoalueiden
kehittymistä, jotka asiakkaan omassa kehityshistoriassa ovat jääneet puutteellisiksi.
MAS-asteikossa itsereflektiotoiminnot on jaoteltu eri luokkiin. Näitä ovat perusluonteinen taso, eritteleminen, representaatioluonteen ymmärtäminen, muuttujien välisten
suhteiden selittäminen ja integraatio. Perusluonteisella tasolla ihminen tunnistaa, että
hänellä on ajatuksia ja tunteita, jotka voivat
vaikuttaa hänen mielen sisäisiin toimintoihinsa. Perusluonteinen taso on mukana aina,
kun ihminen tekee ylempitasoisia toimintoja. Ylemmillä tasoilla itsereflektiotoiminnot
ovat kehittyneet siten, että ihminen pystyy
perusluonteisen tason lisäksi erittelemään
ajatusprosessejaan ja tunnetilojaan sekä ymmärtämään, että ne ovat luonteeltaan subjektiivisia, eivätkä ne suoraan aiheuta muutosta
ulkoisessa todellisuudessa. Korkeimmilla tasoilla ihminen pystyy kuvaamaan mielen-

sisäisiä toimintojensa ja käyttäytymisensä
välisiä syy-seuraussuhteita ja arvioimaan pidemmällä ajalla tapahtuneita muutoksia (Semerari ym., 2003).

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMä
Terapia-asiakas
Kari oli terapiaan tullessaan 35-vuotias. Hänellä oli diagnosoitu toistuva masennus ja
dissosiaatiohäiriö. Ensitapaamisella Kari kertoi kärsineensä usean vuoden ajan masennuksesta ja ahdistusoireista sekä epämääräisistä
oloista ja oireista, jotka nyt oli diagnosoitu
traumaperäisiksi dissosiaatio-oireiksi. Aiemmin Karilla oli ollut useita lyhyempiä hoitosuhteita, mutta ei varsinaista psykoterapiaa.
Kari oli ydinperheen kahdesta lapsesta vanhempi. Karin ollessa lapsi molemmilla vanhemmilla oli päihdeongelma, isä raitistui Karin
ollessa noin 10-vuotias. Kari koki, että lapsuuden muistot olivat sirpaleisia eikä hän saanut
lapsuudestaan kokonaiskuvaa. Muistot olivat
lyhyitä katkelmia, jotka eivät tuntuneet yhdistyvän mihinkään. Isän raitistumisen jälkeen
Kari muisti vanhempien riitojen lisääntyneen.
Koulussa Kari koki olevansa erilainen ja hän
joutui kiusatuksi. Lapsuuden ja nuoruuden
muistojen päällimmäinen tunnekokemus olikin pelko ja jatkuva varautuminen uhkaan.
Tuon tunteen kanssa Kari oli kokenut eläneensä koko ikänsä. Elämä oli ollut jatkuvaa
selviytymistä.
Karin ollessa nuori aikuinen hänen äitinsä kuoli. Samana vuonna Kari sairasti itse vakavan
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sairauden, josta toipui. Näiden tapahtumien
myötä Kari kertoi ajautuneensa tilanteeseen,
jossa oli tekemässä itsemurhaa. Tilanteeseen
havahtuminen sai hänet hakemaan apua. Tämän Kari koki ensiaskeleeksi siihen, että hän
lopulta päätyi psykoterapiaan.

Nauhoitetut istunnot jaettiin neljään kolmen
kuukauden pituiseen jaksoon. Jokaisesta jaksosta valittiin analysoitavaksi yksi istunto.
Analysoitavaksi valitut istunnot olivat sellaisia, joilla asiakas viittasi lapsuuteensa tai nuoruuteensa tai asiakkaan puheessa nousi toistuvasti esiin selviytymisen teema. Joissakin
tutkimusjaksoissa edellä mainitut valintakriteerit täyttäviä istuntoja oli useampia, jolloin
analysoitava istunto valittiin satunnaisesti
arpomalla. Analyysiyksiköksi määriteltiin
asiakkaan yksi puheenvuoro terapeutin kahden puheenvuoron välissä. Translitteroidusta
tekstistä analysoitavaksi poimittiin kaikki ne
asiakkaan puheessa olevat ilmaisut, joilla hän
viittasi omiin kognitiivisiin toimintoihinsa.

Terapian alkaessa Kari oli parisuhteessa pitkäaikaisen naisystävän kanssa. Hän opiskeli
yliopistossa, mutta opinnot olivat pitkittyneet. Opintojen viivästymisen Kari koki epäonnistumisena, joka osaltaan ylläpiti oireita.
Arkielämästä Kari selvisi näennäisesti hyvin,
joskin jatkuva turvattomuuden tunne aiheutti ylimitoitettua selviytymisen varmistelua.
Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että Kari kuljetti jatkuvasti mukanaan reppua, jossa oli ensiapulaukku, avaruushuopa, kääntöveitsi yms.

Menetelmä

Aineisto

Aineisto analysoitiin käyttämällä MAS-asteikon Itsereflektio-osuutta (Semerari ym.,
2003), sen suomennettua versiota (Juselius,
2012). MAS-asteikko jakautuu kolmeen pääluokkaan: 1) itsereflektio, 2) toisen mielen
ymmärtäminen ja 3) hallinta. Itsereflektiotoiminnot luokitellaan MAS-asteikossa viiteen
tasoluokkaan. Tasoluokituksessa ei-sanalla ilmaistaan itsereflektion epäonnistumista. Tarkemmin näitä itsereflektiotasoja tarkastellaan
eritellen tulosten yhteydessä.

Tämän työn tutkimusaineisto koostui yhden
terapia-asiakkaan ensimmäisen terapiavuoden terapiaistunnoista, jotka litteroitiin sanatarkasti. Ensimmäinen nauhoitettu istunto
sijoittui noin kahden kuukauden päähän asiakkaan ensikäynnistä. Nauhoitusta edeltävät
käynnit määriteltiin asiakkaan kanssa tutkimuskäynneiksi. Varsinaisen psykoterapiatyöskentelyn voidaan siis katsoa alkaneen samaan
aikaan nauhoitusten aloittamisen kanssa.

1. Perusluonteinen taso (IR1, IR1ei, IR2, IR2ei)

Aineiston analyysissä käytettiin MAS-asteikkoa (Semerari, 2003; Juselius, 2012). Tutkimukseen osalllistunut asiakas käytetty antoi
kirjallisen luvan istuntojen nauhoittamiseen
tätä tutkimusta varten. Asiakkaan nimi ja
muut yksilöivät tiedot on muutettu siten, ettei asiakas ole tunnistettavissa.

2. Eritteleminen (IR3, IR3ei, IR4, IR4ei)
3. Representaatioluonteen ymmärtäminen
(IR5, IR5ei, IR6, IR6ei)
4. Muuttujien välisten suhteiden ymmärtäminen (IR7, IR7ei)
5. Integraatio (IR8, IR8ei, IR9, IR9ei)
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Perusluonteinen taso (IR1 + IR2, IR1ei +
IR2ei)

Aineisto luokiteltiin luotettavuuden vahvistamiseksi kolme kertaa. Luokittelukertojen
tuloksia verrattiin keskenään. Kahden viimeisen luokittelukerran tulokset vastasivat
toisiaan ja analyysi tehtiin niiden perusteella. Ensimmäisen luokittelukerran poikkeavuudet verrattuna kahteen jälkimmäiseen
luokittelukertaan eivät olleet merkittäviä.
Voidaan olettaa, että eroavaisuuksiin vaikutti
se, ettei mittaristo ollut ennestään tutkijalle
tuttu. Tutkimuksessa käytetty MAS-analyysi
on myös luonteeltaan sellainen, että joissain
tapauksissa on vaikea määritellä eroa kahden IR-luokan välillä. Erityisesti tämä vaikeus
tuli esiin asiakkaan kommenteissa, joissa hän
käytti metaforia ja mielikuvia ilmaistessaan
ajatuksiaan ja tunteitaan. Tällöin oli vaikea
ymmärtää, liittyikö ilmaisun epämääräisyys
todelliseen tunnistamisen vaikeuteen vai oliko kyseessä verbaalisen ilmaisun ongelma.
Näissä tilanteissa luokittelussa huomioitiin
pidemmät keskustelujaksot sekä tutkija-terapeutin käsitys asiakkaan mielentilasta ja
tavasta ilmaista asioita.

Perusluonteisen tason onnistumiseksi merkitään ilmaisut, joissa henkilö tiedostaa, että
hänellä on ajatuksia ja tunteita (IR1). Onnistuminen merkitään myös silloin, kun henkilö
tiedostaa, että hänen tunteensa ja ajatuksensa
ovat hänen omiaan ja hän tuo yleisellä tasolla
esiin, että muut voivat epäsuorasti vaikuttaa
hänen omiin mielensisäisiin toimintoihinsa
(IR2). Perusluonteisen tason epäonnistumisia
ovat ilmaisut, joissa henkilö ei lainkaan viittaa mielen tapahtumiin (IR1ei). Perusluonteisen tason epäonnistumista on myös se, kun
henkilö näkee mielen tapahtumat ulkoisina
tosiasioina, joihin muut voivat suoraan vaikuttaa (IR2ei).
Perusluonteisen tason itsereflektiotoimintojen määrä oli korkeimmillaan terapian alussa. Useimmissa merkinnöissä asiakas kuvasi
oloaan tai tunnettaan yleisellä tasolla, tai kun
hän ei kyennyt erittelemään tunnetta tai ajatusta tarkemmin.

TulokSeT

Asiakas: On sellanen olo, et on joku rauha
pohjalla. (IR1)

Nauhoitetuista istunnoista translitteroitiin
ja analysoitiin neljä istuntoa. Analysoitujen
istuntojen havainnot esitettiin itsereflektiotasoittain: perusluonteinen taso (IR1 + IR2),
eritteleminen (IR3 + IR4), representaatioluonteen ymmärtäminen (IR5 + IR6), muuttujien välisten suhteiden ymmärtäminen
(IR7) ja intergraatio (IR8 + IR9). Kullakin tasolla eriteltiin onnistumiset ja epäonnistumiset (Kuva 1 ).

A: Lähin ulos kävelemään. Pää oli ihan tyhjä
ajatuksista, mut sit rupes naurattaa. Sitä kesti
pari sekunttia ja sit rupes itkettää, sitten taas
naurattaa. Mietin, et mikä ihme mulla on?
(IR2)

Ensimmäisellä analysoidulla kerralla asiakkaan puheessa oli muutama viittaus, josta tuli
vaikutelma, että asiakkaan oli vaikea erottaa
omia kokemuksia ulkoisista tosiasioista. Tällaiset kommentit merkattiin perusluonteisen
tason epäonnistumisiksi.
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Kuva 1. Itsereflektiotoimintojen muutokset ensimmäisen psykoterapiavuoden aikana. Pystyakseli kuvaa itsereflektiotoimintojen määrää ja vaaka-akseli analysoituja psykoterapiaistuntoja.
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Asiakas: Oli yks juttu, itseasiassa seuraavana
päivänä. Ku silloin sanoin että tuli se rauhallinen hetki ja mulle tuli olo, et ihan ku 3D näkö
olis tullu takaisin. Seuraavana päivänä oli
sama juttu, mut se oli vaan sen päivän taas. Se
on jännä juttu. Onko sekin joku suojareaktio,
et kun se otetaan pois niin syvyysnäkö häviää? Se eristää minua ympäröivästä. Siinä on
vaan niin hirvittävän iso ero. Jännä juttu.

ajattelin, että oon epäonnistunut elämässä.
No sitten tuli mieleen kaks vaihtoehtoo: luovuttaminen, joka itessään on epäonnistuminen ja se tekee siitä niinku syklin, tai toinen
vaihtoehto, et mie korjaan tän. (IR3)
A: Tajus siinäkin, miten mustavalkoisesti lapsi ajattelee asiat oikeesti. Et on vaan hyviksiä
ja pahiksia. Tuo ei ookkaan pahis vaan hyvis,
niin tuo toinen on sitten pahis ja manipuloi
sitä. (IR3)

Terapeutti: Onko sun omassa olossa eroa silloin?

A: On yhtä aikaa niinku tosi levollinen ja seestynyt olo ja silti on entistä väsyneempi.
Mutta se johtuu siitä, että kun tässä on tätä
käsittelemistä niin paljon. Se vie voimia aikansa. (IR4)

A: On, tai siis joo. 3D näkö tulee vain silloin,
kun on rauhallinen olo. (IR2ei)

Terapian alun jälkeen perusluonteisen tason
merkinnät laskivat jokaisella analysoitavalla
kerralla.

T: Sä kerroit huomannees nyt, et humpsahdit sinne teinimoodiin. Miten se vaikutti sun
olemiseen siinä tilanteessa?

Eritteleminen (IR3 + IR4, IR3ei + IR4ei)

A: Kaikki itsevarmuus ja itsetuntemus hävisi
täysin. Olin arka poika, joka ei tienny miten
päin olla ja mitä tehdä. Oli semmonen niinku,
hirmu arka ja pelokas olo. Semmonen syrjäänvetäytyvä. Niinku mulla oli aina teininä
niissä tilanteissa. (IR4)

Eritteleminen onnistuu, kun henkilö kykenee
tunnistamaan ja erittelemään ajatuksiaan ja
ajatusprosessejaan (IR3) ja kun hän kykenee
tunnistamaan ja erittelemään tunnetilojaan
(IR4). Tunnetilan kuvaukseksi hyväksytään
myös ilmaisut, joissa henkilö kuvaa tunnetilaansa kielikuvan tai fyysisen olotilan kautta.
Erittelemisen tason epäonnistumisia ovat ilmaisut, joissa kuvaus on puhtaasti käyttäytymisen kuvausta tai kun ilmauksesta ei käy
ilmi ajatusprosessin (IR3ei) tai tunneprosessin (IR4ei) kohdetta.

Erittelemisen tason onnistumisia (IR3 + IR4)
oli koko tutkimusjaksolla lukumääräisesti
eniten. Jo ensimmäisellä tutkimuskerralla
asiakas onnistui hyvin erittelemisen tasolla. Kolmannella ja neljännellä analysoidulla
istuntokerralla tämän tason onnistumisten
merkinnät ovat vähäisempiä sen vuoksi, että
asiakas onnistui itsereflektiossaan korkeammilla tasoilla.

Tämän tason merkintöjä tuli jokaiselle tutkimusjakson analysoitavalle istunnolle. Alusta
saakka psykoterapia-asiakas pystyi tunnistamaan ja erittelemään ajatuksiaan ja tunnetilojaan.

Epäonnistumisia erittelemisen tasoilla (IR3ei
+ IR4ei) esiintyi ensimmäisellä ja toisella analysoidulla istunnolla lukumääräisesti saman
verran. Kolmannella istunnolla tämän tason
epäonnistumisia oli enää yksi ja viimeisellä
analysoidulla kerralla ei enää yhtään.

A: Mut siis ajatuksen idea menee suunnilleen
silleen, et ku tuli mitättömyyden tunne, niin
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A: Rupesin sit jo miettimään, et nyt tää pitää
pistää poikki et mun pitää tehdäkin jotain tänään enkä voi vaan seisoo täällä itkemässä.
(IR3ei)

A: Sitte miulta kysyttiin, et mitäs sie oot tekemässä? Mie vastasin, et no mie opiskelen.
Sitte se mies ihmetteli, et ku oot ton ikäinen
niin milloin oot aloittanu opiskelut? Ootko
ollu töissä? Mie vastasin, et en. Se mies katto minua ja sanoi: sie et oo ollu päivääkään
töissä vielä? Mie sanoin että en. Mies katto
minua. Se laukas miussa niinku reaktion, ihan
helvetin voimakkaan reaktion suoraan sanottuna. Siis tuli sellainen olo, tai miun pää sano
mielessä et mie tiesin täsmälleen mitä se mies
ajattelee. Et toi on tollanen luuseri, joka ei oo
päivääkään tehny töitä. Se on vaan ankkurina
täällä yhteiskunnassa. Siitä ei oo mihinkään.
Sen jälkeen mie tajusin kyllä heti, et tää on
niin tarkasti rajattu ajatus, pystyn niin tarkasti sanomaan, mitä tuo toinen ajatteli, et tää on
nyt miun oma ajatus itsestäni. (IR5)

A: Tyttöystäväkin huomatutti, että mie tietyissä tilanteissa tai siis et mulla puskee niinku teinimoodi päälle. Että mie käyttäydyn
ihan erillä tavalla kun mie normaalisti käyttäydyn. Et mulla tulee enemmän semmonen
teinipojan käyttäytyminen ja mie en oo huomannu ite itessäni mitään erilaista. (IR4ei)

Poikkeus asiakkaan erittelemisen tason itsereflektiotoiminnoissa on toisella tutkimuskerralla. Tällä istunnolla asiakkaan
onnistumiset tasoilla IR3 + IR4 ovat koko tutkimusjaksolla alimmillaan. Kun taas epäonnistumisia erittelemisen tasoilla on lukumääräisesti eniten (Kuva 1).

A: No se on se, että ei tähdätä niin korkealle,
vaan lasketaan rimaa alaspäin niin ettei tuu
sitä epäonnistumisen riskiä. Mut se aiheuttaa taas sen ongelman, et silloinhan mie oon
niinku saa tehtyä jotakin asiaa, millä mie korjaan kaiken tän menetetyn ajan ja
epäonnistumisen, niin silloinhan mie oon
edelleen epäonnistuja. Ja mie tiiä, et tää kuulostaa epäloogiselle mut näin mie sen silloin
ajattelin mielessäni. Mie sanoin sen ääneen ja
sillä hetkellä kun mie sen sanoin, tuli mieleen
et tässä miun ajatuksessa on nyt joku ristiriita. (IR5)

Representaatioluonteen ymmärtäminen
(IR5 + IR6, IR5ei + IR6ei)
Representaatioluonteen ymmärtämisen tasolla henkilö tiedostaa, että hänen ajatuksensa ja kokemuksensa ovat subjektiivisia. Hän
tiedostaa oman taipumuksensa tietyntyyppiseen ajatteluun ja pystyy arvioimaan sitä
kriittisesti. (IR5). Tämän tason onnistumisista
on myös, kun henkilö tiedostaa, että mielentapahtumilla on todellisuudessa vain rajallinen vaikutus (IR6).

Muutoksia representaatioluonteen ymmärtämisen tasolla ei tutkimusjaksolla juurikaan
tullut. Ensimmäisellä analysoidulla kerralla
tämän tason onnistuneita kirjauksia oli viisi
ja viimeisellä tutkimuskerralla kahdeksan.
Samoin kuin erittelemisen tasolla, myös representaatioluonteen ymmärtämisen tasolla
toisen tutkimuskerran merkinnät olivat koko
tutkimusjakson alhaisemmat (Kuva 1).

Representaatioluonteen
epäonnistumista on, kun henkilö ei ole lainkaan pohtinut
vaihtoehtoista näkökulmaa tai hän on haluton edes harkitsemaan oman näkökulmansa
suhteellisuutta (IR5ei). Tämän tason epäonnistumista on myös, kun henkilöllä on maagista ajattelua (IR6ei).
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Epäonnistumisia representaatioluonteen ymmärtämisen tasolla esiintyi vain kolmannella
tutkimuskerralla ja silloinkin merkintöjä oli
ainoastaan yksi.
T: Ymmärränkö nyt oikein, et sie korvaat
mennyttä?
A: Niin.
T: Se pulmahan siinä tulee, et kun me ei voida
sinne menneeseen palata. Me ei voida tehdä
niitä asioita siellä menneessä uudestaan. Miten se mitä sie teet nyt niin korvaa sen?
A: Tässä on vähän niinku sama idea, et jos on
poissa töistä sairauden takia niin mie teen
jatkossa enemmän töitä että mie korvaan sen
työn mikä mulla on jääny tekemättä. Se idea.
(IR5ei)

Tulokset osoittavat, että asiakas työskenteli
representaatioluonteen ymmärtämisen tasolla terapian alusta alkaen.

Muuttujien välisten suhteiden
selittäminen
Muuttujien välisten suhteiden selittämisen
tason onnistumiseksi kirjataan puheenvuorot, joissa henkilö kuvaa mielensisäisten
toimintojensa ja käyttäytymisensä välisiä
yhteyksiä (IR7). Epäonnistumiseksi tällä tasolla merkataan, kun henkilö ei pysty havaitsemaan syitä omille mielentiloilleen tai
käyttäytymiselleen. Tai henkilön antamat selitykset ovat epämääräisiä ja stereotyyppisiä
(IR7ei).

yksitoista ja epäonnistuneita kolme (Kuva
1). Ensimmäisen terapiavuoden loppupuolella asiakas alkoi pohtia syyseuraussuhteita ja
nähdä mielensisäisten toimintojensa vaikutuksia omaan toimintaansa.
A: … sit siinä on vielä toinen asia, mikä on liittynyt tähän raporttien palauttamiseeen.
Hei, nyt mie tajusin toisenkin liitoksen! Edellisestä terapiakerrasta. Et miten suhtautuu se,
jolle mie palautan sen, se professori tai kuka
se nyt on, niin miten se suhtautuu? Et rupeeko tulemaan mitä takaisin? Se on ollu pelko.
Nyt mie vasta tajusin sen, et täähän liittyy
siihen samaan pelkoon ku edellisellä kerralla
se auktoriteetti, joka tulee sanomaan mulle
ilman että mie voin sanoa vastaan. (IR7)
A: Se on jännä juttu sinänsä. Tää on se itseään
ruokkiva ilmiö, että kun dissosiaatio aiheuttaa itsessään turvattomuutta, koska elämänhallinta menee huonommaksi. Sinänsä huono
rinki. (IR7)
Epäonnistumiseksi tällä tasolla merkattiin
ne puheenvuorot, joissa asiakas ei löytänyt
selityksiä mielentilansa ja käyttäytymisensä
välillä tai selitykset olivat stereotyyppisiä.
Näissä merkinnöissä oli kuitenkin näkyvissä
asiakkaan yritys löytää yhteyksiä ajatustensa,
tunteidensa ja toimintansa välillä.
A: Tässä on vaan ristiriitana se, et mitä enemmän näitä havaintoja tekee ja niinku nytkin
oon ollu läsnä koko ajan ja silti on hirmu hermostunut olo. Tänä aamuna kun heräsin niin
lakana oli solmussa miun alla, et yöllä olin
pyöriny ihan hirveesti. Mie oon ihmetelly, et
tää on vähän ristiriitainen kuvio, mut eiköhän
se selviä siitä jossain välissä. (IR7ei)

Tämän tason merkintöjä tuli esiin vasta viimeisellä tutkimuskerralla. Neljänneltä analysoidulta istunnolta onnistuneita syy-seuraussuhteiden interventioita havainnoitiin
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Integraatio

män on läsnä, tietoinen, rauhottunut, vähän
uhkia.. niin pitäis olla rauhottunut ja tavallaan rauhallisempi olo. Niinku silleen, et
pohjaviiva on rauhallisempi. Sit kuitenkin on
hirvee semmonen tärinä ja oon hermostunut.
Se on jotenkin vaan omituinen ristiriita. Ja
sitten viime yönä oli jotenkin semmosia painajaisia. Muistan niistä kaks. Toinen oli semmonen, et mie olin jotenkin taantunu lapsen
tasolle ja mie tiedostin sen, että oon taantunu
lapsen tasolle ja tää ei oo normaalia ja mie haluun pois tästä, mut mie en voi sille mitään.
Ja minua ärsytti se minun oma reaktiomainen
käytös, joka oli ku lapsella. Omituinen painajainen.

Integraatio on itsereflektioluokituksen korkein taso. Tällä tasolla henkilö pystyy muodostamaan eheän kertomuksen siitä, mitä
hänen mielessään on tapahtunut yksittäisessä tilanteessa (IR8). Integraation onnistumista on sekin, kun henkilö pystyy muodostaan
johdonmukaisen kertomuksen mielensisäisistä tapahtumista pidemmän ajan kuluessa.
Tällä tasolla kuvaus sisältää vertailua siitä,
miten asiat olivat ennen ja miten ne ovat nyt
(IR9).
Integraation epäonnistumista on, kun henkilön kuvaus omista mielentiloistaan tai vuorovaikutuksen tapahtumista on pirstaleinen tai
ristiriitainen (IR8ei). Tai kun henkilön kertomus on hämmentävä ja kertomuksen perusteella on vaikea ymmärtää yhteyksiä tapahtumien ja mielentilojen välillä (IR9ei).

T: No mitä sä ajattelet tuosta unesta?
A: No siis. Musta tuo on jotenkin tietynlaista
pelkoo omaa dissosiaatioo kohtaan. (IR8)
T: Eiks tää oo sitä, et sä oot koko ajan enemmän toimijana itse siinä omassa elämässä?
A: Joo, niimpä! Se oikeestaan ruokkii sitä selviytymistä. Kun ennen tunsi olevansa ihan
tuuliajolla, et niinku asiat ei ollu omassa hallinnassa, et oli niinku jossain laivassa tuuliajolla ja pitää vaan yrittää selviytyy mut mitään et pysty omalle tilanteelles tehdä. Nyt
oon huomattavasti enemmän läsnä, se helpottaa kummasti. (IR9)

Integraation tason työskentelyä asiakkaan
puheessa alkoi näkyä neljännellä eli viimeisellä tutkimuskerralla. Onnistuneita IR8 tai
IR9 merkintöjä oli viimeisellä analysoidulla
istunnolla kaikkiaan kahdeksan. Epäonnistuneeksi yritykseksi merkattiin yksi puheen
katkelma. Onnistuneissa katkelmissa asiakas
pohti pääosin terapian aikana tapahtuneita
muutoksia omissa mielentoiminnoissaan.

Integraatiotason epäonnistumiseksi kirjattiin
puheenvuoro, joka oli asiayhteydestä irrallinen ja itsessään ristiriitainen.

T: Sanoitko äsken, että mitä enemmän teet
havaintoja niin sitä enemmän on hermostunut olo, sanoitko niin?

A: Joo, nyt tuli mieleen toinen asia. Aamulla
ku kävin kahvilla niin kuulu joululaulu. Mulle on aina ollu joulu ahdistava. Ensimmäistä
kertaa tuli semmonen lämmin jouluinen olo ja
mä muistin, et eihän tää oo ollu aina ahistava.
Et ku muistan suurin piirtein mihin kohtaan
lapsuutta tunne menee niin, onhan siitä joulusta nautittu pitkän aikaa. (IR8ei)

A: Niin, joo, tavallaan. Et mitä enemmän on
niinku, no esim. nuo havainnot mitä mie äsken sanoin ja se, että on koko ajan enemmän
läsnä ja todellisuus on koko ajan lähempänä,
mutta silti on semmonen hermostunut olo
ollu viime aikoina. Ku luulis, et mitä enem-
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pohDinTA
Työn tarkoituksena oli tutkia lapsuudessaan
traumatisoituneen asiakkaan itsereflektiotoimintoja. Tavoitteena oli löytää vastauksia
kysymyksiin: 1. Millaisia olivat lapsuudessa
traumatisoituneen asiakkaan itsereflektiotoiminnot terapian alkuvaiheessa? 2. Muuttuiko lapsuudessa traumatisoituneen asiakkaan suhde omiin psyykkisiin prosesseihinsa
reflektiivisemmäksi ja integroituneemmaksi
ensimmäisen psykoterapiavuoden aikana? 3.
Vähenivätkö epäonnistumiset itsereflektiotoiminnoissa ensimmäisen psykoterapiavuoden aikana?
Tutkimus osoitti, että lapsuudessa traumatisoituneen psykoterapia-asiakkaan suhde
omiin psyykkisiin prosesseihin muuttui reflektiivisemmäksi ja integroituneemmaksi ensimmäisen psykoterapiavuoden aikana. Asiakkaan itsereflektiotoiminnot vahvistuivat ja
syvenivät. Tutkimuksessa tämä tuli näkyviin
siinä, että terapian edetessä asiakas siirtyi
korkeammille itsereflektiotoimintojen tasoille. Tulokset osoittavat myös, että epäonnistumiset itsereflektiotoiminnoissa vähenivät
tutkimusjakson aikana.
Terapian alkuvaiheessa asiakas työskenteli
pääosin erittelemisen tasoilla (IR3 + IR4). Erittelemisen tason onnistumisia ja epäonnistumisia havainnoitiin lukumääräisesti eniten
psykoterapian ensimmäisillä analysoiduilla
kerroilla. Näillä istuntokerroilla myös perustason (IR1 + IR2) merkintöjen määrät olivat
korkeimmillaan. Terapian alussa asiakas oli
tietoinen omista ajatuksistaan ja tunteistaan
sekä pystyi pääosin tunnistamaan ja erittelemään ajatus- ja tunneprosessejaan. Ensim-

mäisellä tutkimuskerralla asiakas onnistui
myös joitain kertoja representaatioluonteen
ymmärtämisen tasolla (IR5 + IR6).
Erittelemisen (IR3 + IR4) ja representaatioluonteen ymmärtämisen tasolla (IR5 + IR6)
asiakas työskenteli vaihtelevasti koko tutkimusjakson ajan. Huomioitavaa on, että näiden
tasojen työskentely oli alimmillaan toisella
analysoidulla kerralla. Muuttujien välisten
suhteiden selittämisen (IR7) ja integraation
(IR8 + IR9) tasoille merkintöjä tuli vasta tutkimusjakson viimeisellä analysoidulla istuntokerralla. Viimeisellä analysoidulla kerralla
asiakas onnistui kuvaamaan mielensisäisten
toimintojensa syy-seuraussuhteita.
Tutkimus osoitti, että asiakkaan itsereflektiotoiminnot siirtyivät tutkimusjakson aikana korkeammille tasoille. Terapian alkaessa
asiakkaan itsereflektiotoiminnot näyttäytyivät perusluonteisella ja erittelemisen tasoilla (IR1 – IR4). Kolmannella analysoidulla istuntokerralla asiakas onnistui erittelemisen
tasolla (IR3 + IR4). Asiakas siirtyi tutkimaan
syy-seuraussuhteita ja pyrki oman ajattelun
kriittiseen arviointiin. Tämä tuli esiin representaatioluonteen ymmärtämisen tason (IR5
+ IR6) onnistumisina sekä epäonnistuneena
yrityksenä. Viimeisellä analysoidulla kerralla asiakkaan itsereflektiotoiminnoissa oli
nähtävissä selkeästi jo useita integraation tason (IR8 + IR9) onnistumisia. Alempien tasojen merkinnät sen sijaan olivat jääneet hyvin
vähäisiksi.
Tutkimuksesta kävi ilmi, että terapian alusta alkaen asiakas oli tietoinen ajatuksistaan,
tunteistaan ja kokemuksistaan. Hän pystyi
pääsääntöisesti kuvaamaan ja erittelemään
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kognitiivisia prosessejaan. Hän myös tunnisti, etteivät kaikki hänen kokemuksensa ja
ajatuksensa vastaa täysin todellisuutta. Tämä
tuli selkeästi esiin pohdinnoissa, joissa asiakas
tunnisti tarpeensa varautua jatkuvasti mahdolliseen uhkaan ja varmistaa selviytymistä,
vaikkei todellisuudessa ollut mitään vaaraa.
Jatkuvan varautumisen ja selviytymisen varmistelun asiakas toi esiin heti terapian alkaessa. Hän kertoi kokevansa, ettei mihinkään
uskalla luottaa ja koska tahansa voi tapahtua
mitä tahansa. Tämä kokemus konkretisoitui
asiakkaan toiminnassa muun muassa siten,
että terapian alkaessa hän kuljetti mukanaan
jatkuvasti reppua, jossa oli ensiapulaukku,
avaruushuopa, kääntöveitsi yms.

tyjä toistuvia malleja omassa ajattelussaan.
Neljännellä ja viimeisellä tutkimuskerralla
asiakkaan reflektiotoiminnoissa oli selvästi
nähtävissä korkeampien itsereflektiotasojen
työskentelyä. Hän kuvasi muutoksia ja syyseuraussuhteita. Hän myös pystyi muodostamaan eheän kertomuksen havainnoimistaan
muutoksista psykoterapian aikana. Voidaankin todeta, että asiakkaan itsereflektiotoiminnoissa oli nähtävissä selkeää integroitumista psykoterapian edetessä.
Tutkimustulokset osoittivat, että toisella analysoidulla istunnolla asiakkaan itsereflektiotoiminnot olivat heikoimmillaan. Erityisesti
tämä tuli esiin erittelemisen tasolla. Tulos
oli mielenkiintoinen ja herätti kysymyksen,
miksi asiakkaan kyky ajatusten ja tunteiden
erittelemiseen näyttäytyi toisella tutkimuskerralla heikompana kuin terapian alussa?
Tutkimus ei suoraan antanut vastausta tulosten herättämän kysymykseen, vaan etsin vastauksia tarkastelemalla litteroitujen
istuntojen asiasisältöjä. Nousiko asiakkaan
kerronnasta esiin jotain, joka voisi selittää
poikkeaman juuri toisella analysoidulla istuntokerralla?

Tutkimuksessa litteroidut psykoterapiaistunnot analysoitiin MAS-menetelmän avulla. Menetelmänä MAS oli tähän tutkimukseen sopiva. MAS:n avulla voitiin havainnoida suoraan
psykoterapia-asiakkaan itsereflektiotoimintoja ja niiden muutoksia. Menetelmä antoi
siis hyvin vastauksia tutkimuskysymyksiin.
Tutkimusjakso oli asiakkaan ensimmäinen
psykoterapiavuosi. Tutkimuksessa asiakas
onnistui korkeimmilla itsereflektiotasoilla
vasta viimeisellä analysoidulla istuntokerralla. Tutkimuksellisesti olisikin ollut mielenkiintoista seurata asiakkaan prosessia pidempi ajanjakso, mutta tässä tutkimuksessa se ei
ollut mahdollista.

Toisella analysoidulla istuntokerralla asiakkaan perusluonteisen ja erittelemisen tason
onnistumiset olivat heikoimmillaan. Myös
epäonnistumisia itsereflektiotoiminnoissa
oli eniten tutkimusjakson tällä istuntokerralla. Sisällöllisesti istuntoa tarkastellessa tällä
istuntokerralla asiakas puhui arkielämän tapahtumista, joissa hän oli kokenut olevansa
puolustuskyvytön ja avuton. Puhuessaan hän
viittasi lapsuuden ja nuoruuden kokemuksiin,
muttei tavoittanut yhteyksiä. Kerronta sisälsi
epämääräisiä muistoja ja irrallisia tunteita.

Tutkimus toi kuitenkin esiin sen, että psykoterapia vahvisti asiakkaan itsereflektiotoimintoja. Tutkimusjakson alussa asiakas
työskenteli pääosin perusluonteisella ja erittelemisen tasoilla. Kolmannella analysoidulla
istunnolla asiakkaan kriittisyys omaa ajattelua kohtaan vahvistui ja hän alkoi nähdä tiet-

23

MUUTOS

PSYKOTERAPIASSA

Lapsuudessa traumatisoituneen asiakkaan itsereflektiotoiminnot ensimmäisen
psykoterapiavuoden aikana
Hurskainen, Anna

Tällä istuntokerralla psykoterapia-asiakas
kertoi naisystävän kommentoineen hänen
käytöksensä äkillistä muutosta arkipäivän
tilanteissa. Naisystävä oli havainnoinut, että
asiakkaan käytös muuttui teinipojan käytökseksi aina silloin, kun asiakas oli tekemisissä
lapsuuden perheenjäsentensä kanssa. Aluksi
tämä naisystävän havainto hämmensi asiakasta, mutta myöhemmin asiakas alkoi itsekin havainnoida näitä minätilan muutoksiaan. Tällä istuntokerralla asiakkaan kerronta
oli jäsentymätöntä ja itsereflektiotoiminnot
tutkimuskerroista kaikkein heikoimmat. Tämän istunnon jälkeen asiakas alkoi kuitenkin
havainnoida itsessään dissosiatiivisia minätilan muutoksia. Uskaltaisinkin sanoa, että
vaikka asiakas oli tällä kerralla poikkeuksellisen jäsentymätön, oli tällä istunnolla jatkoa
ajatellen iso merkitys.
Terapian alkaessa asiakas toi esiin vahvan uskomuksen, että hän ei selviä. Psykoterapian
myötä asiakas enenevässä määrin pohti omaa
turvattomuuden kokemustaan ja pelkoa, ettei
selviä. Tämä selviytymisen teema osoittautuikin kantavaksi teemaksi koko psykoterapiatyöskentelylle. Selviytyminen ja lapsuuden turvattomuuden kokemukset toistuivat
asiakkaan puheessa koko tutkimusjakson
ajan. Niistä myös kumpusivat merkittävimmät oivallukset asiakkaan terapiaprosessissa.
Terapian edetessä asiakas tavoitti itsessään
eri moodeja, joihin hän oman kokemuksensa
mukaan humpsahteli. Laukaisevana tekijänä
moodin tai minätilan vaihdokselle asiakas
löysi tunnekokemuksen ja ydinuskomuksen
aktivoitumisen. Tunnekokemukset nousivat
asiakkaan lapsuudesta ja nuoruudesta. Aluksi ne olivat epämääräisiä tuntemuksia, joihin asiakas reagoi saamatta kiinni, mihin ne

liittyivät. Tunnekokemuksen aktivoituessa
asiakkaan uskomus, ettei hän selviä, vahvistui ja asiakas valmistautui johonkin uhkaan.
Tutkimuksessa nämä minätilan muutokset
tulivat esiin lähinnä itsereflektiotoimintojen
epäonnistumisina.
Tutkimusaineistoa tarkastellessani tein
johtopäätöksen, että tunnistamattoman
tunnekokemuksen ja sen myötä nousseen
ydinuskomuksen aktivoituessa asiakkaan itsereflektiotoiminnot heikkenivät yllättävän
paljon. Tämä tutkimuksen esiin nostama ilmiö tuki aiempaa kliinisessä työssä tekemääni havaintoa, että lapsuudessa traumatisoituneen asiakkaan itsereflektiotoiminnot voivat
vaihdella toimintaa ohjaavan ydinuskomuksen aktivoituessa.
Terapian edetessä asiakas tavoitti lapsuuden
tunnekokemuksiin liittyviä muistoja koko
ajan enemmän. Tutkimusjakson lopulla hän
onnistui integroimaan näitä kokemuksia,
tunteitaan, ajatuksiaan ja toimintaansa yhtenäiseksi kertomukseksi. Tutkimuksessa tämä
tuli esiin siinä, että viimeisellä analysoidulla
kerralla asiakas onnistui korkeimmilla itsereflektiotasoilla. Tällä istuntokerralla hän
pohti itsessään tapahtuneita muutoksia psykoterapian aikana. Asiakas löysi hyvin syyseurausyhteyksiä omassa ajattelussaan ja toiminnassaan. Hän myös pystyi vertailemaan,
miten hänen kognitiiviset prosessinsa ovat
muuttuneet ja muuttumassa psykoterapian
aikana.
Itsereflektiotoimintojen vahvistumisesta oli
merkittävä apu asiakkaalle. Asiakas onnistui
integroimaan kokemuksiaan ja rakentamaan
elämänhistoriaansa uudestaan, nyt parem-
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man itseymmärryksen varassa. Tämän myötä asiakkaan arki alkoi helpottua. Jatkuva
uhka oli poissa ja maailma alkoi näyttäytyä
turvallisempana. Ensimmäisen psykoterapiavuoden aikana myös asiakkaan repusta oli
hävinnyt aiemmin aina mukana kulkenut pelastautumisvarustus.
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Huonouden kokemuksen äärellä

- huonouden kokemuksen metakognitiivinen hallinta
Susanna Juselius

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella yhden terapia-asiakkaan suhdetta huonouden
kokemukseen toisen psykoterapiavuoden aikana. Lisäksi tarkoituksena on arvioida, millaisilla metakognitiivisen hallinnan keinoilla
asiakas pyrkii säätelemään omaa psyykkistä tilaansa huonouden kokemuksen aktivoiduttua.

mallia. Molemmat käsitteellistämismallit sisältävät ajatuksen minuuden organisoitumisesta vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.
Niissä nähdään, että lapsuusajan kokemukset
luovat tunneskeemoja, jotka värittävät kokemusta itsestä.
Metakognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan
Semerarin ym. (2003) määrittelemää käsitettä, jolla viitataan laaja-alaisesti metakognitiivisiin prosesseihin. Metakognitiivinen hallinta on näiden toimintojen yksi osa-alue. Sillä
tarkoitetaan ongelmallisen psyykkisen tilan

Huonouden kokemuksen teoreettisina käsitteellistämismalleina käytetään Greenbergin
ja Paivion (1997) kuvailemaa maladaptiivisen
häpeän mallia ja Guidanon (1991) määrittelemää depressiivisen merkitysorganisaation
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tai vuorovaikutustilanteen säätelyä hyödyntämällä ymmärrystä mielen toiminnoista.

huonouDen kokeMuS priMAAriSen MAlADApTiiviSen häpeän JA DepreSSiiviSen MerkiTySorgAniSAATion näkökulMASTA

Greenbergin ja Paivion (1997) mukaan primaarisella maladaptiivisella häpeällä tarkoitetaan lapsuusaikaisten kokemusten myötä henkilölle sisäistynyttä käsitystä itsestä
arvottomana tai ei-hyväksyttävällä tavalla
virheellisenä. Primaarinen maladaptiivinen
häpeä voi ilmetä terapiassa kroonisena itsetunnon mataluutena, arvottomuuden ja
huonommuuden kokemuksina sekä itsensä vähättelyn ja halveksunnan tuottamana
kroonisena masennuksena. Muita primaarisen maladaptiivisen häpeän merkkejä ovat
toistuva ja korostunut tietoisuus itsestä, negatiivisen arvioinnin pelko ja nolostuminen.
Primaariseen maladaptiiviseen häpeään sisältyy kokemus itsestä huonona tai pahana.
Primaarisen maladaptiivisen häpeän käsite
pohjautuu tunnepainotteisen psykoterapian
käsityksiin tunteista ja haitallisten tunneskeemojen kehittymisestä. Tunnepainotteisessa terapiassa tunteet jaetaan primaarisiin
adaptiivisiin ja maladaptiivisiin tunteisiin,
sekundäärisiin tunteisiin ja instrumentaalisiin tunteisiin (Greenberg & Paivio, 1997). Primaariset adaptiiviset tunteet ovat tilanteessa
aktivoituvia välittömiä reaktioita. Ne ovat
tilanteeseen nähden adekvaatteja tunteita,
jotka auttavat toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Primaariset maladaptiiviset
tunteet ovat myöskin tilanteessa aktivoituvia
välittömiä tunnereaktioita, mutta ne eivät

tue selviytymistä rakentavalla tavalla, vaan
pikemminkin haittaavat selviytymistä. Ne
ovat yliopittuja reaktioita, jotka perustuvat
aiempiin kokemuksiin. Usein nämä maladaptiiviset tunteet ovat seurausta traumaattisista kokemuksista. Sekundaariset tunteet ovat
reaktioita tilanteessa aktivoituneille primaarisille tunteille tai ajatusprosesseille. Niiden
seurauksena henkilö voi toimia tilanteen
kannalta epätarkoituksenmukaisella ja haitallisella tavalla. Sekundääriset tunteet voivat
toimia suojana kipeiltä primaarisilta tunteilta. Jos sekundaariset tunteet ovat reaktioita
ajatusprosesseille, niin yleensä kyse on maladaptiivisen tunneskeeman aktivoimasta ajatusprosessista. Instrumentaalisilla tunteilla
tarkoitetaan tunteen ilmaisua pyrkimyksenä
vaikuttaa toiseen ihmiseen. Instrumentaalisessa tunteessa voi olla kyse tietoisesta reaktiosta tai se voi tapahtua automaattisesti, eitietoisena reaktiona (Goldman & Greenberg,
2015; Greenberg & Paivio, 1997).
Tunneskeemalla tarkoitetaan Greenbergin ja
Paivion (1997) mukaan yksilön tapaa jäsentää
kokemuksiaan. Tunneskeemat pohjautuvat
sekä yksilön ominaisuuksiin, mm. hänelle
biologisesti tyypillisiin reagointitapoihin että
yksilön kokemuksiin vuorovaikutuksesta ympäristönsä kanssa. Tunneskeemojen nähdään
tuottavan integroidun kokemuksen itsestä
ja maailmasta. Nähdään, että merkittävä osa
”koodauksesta” tapahtuu ei-kielellisellä tasolla ja liittyy enemmän tekemiseen ja olemiseen kuin käsitteelliseen tietämiseen. Tunneskeemat ohjaavat vuorovaikutusta itsen
ulkopuolisen maailman kanssa. Ne vaikuttavat siihen, mihin henkilö kiinnittää huomiota ja miten hän kokee itsensä ja suhteensa
maailmaan. Tunneskeemat ohjaavat tietoista
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ajattelua ja käyttäytymistä sanattomalla, hiljaisella tasolla. Tunneskeemat tuottavat asioille tunnesävyn, mikä ohjaa päätöksentekoa
ja valintoja. Greenberg (2010) näkee tunteet
keskeiseksi tekijäksi minuuden rakentumisessa ja organisaatiossa.

virheelliseksi, tyhmäksi, laiskaksi, kykenemättömäksi tai itsekkääksi. Lapsuusajan kaltoin kohtelun seurauksena henkilölle on voinut sisäistyä häpeää tuottava käsitys itsestä
likaisena, ei rakastettavana tai arvottomana.
Guidano (1991) on eritellyt neljä keskeistä
merkitysorganisaatiota (depressiivinen, foobinen, syömishäiriöinen ja obsessiivinen),
joissa kussakin korostuu yksilön kokemushistorian perusteella merkityksellinen kokemusalue. Tässä työssä keskitytään depressiiviseen merkitysorganisaatioon, jonka
Toskala ja Hartikainen (2005) ovat nimenneet
menetyksen, pettymyksen ja vaille jäämisen
merkitysorganisaatioksi siihen sisältyvän perusmerkityksen ja sitä edustavien kokemusten mukaisesti.

Maladaptiivisten tunneskeemojen kehittyminen on Goldmanin ja Greenbergin (2015)
mukaan seurausta varhaisista kokemuksista, joissa lapsen tunnekokemukseen on yhdistynyt vanhemman ei-optimaalinen tai
ongelmallinen reaktio. Minuuden nähdään
organisoituvan maladaptiivisen tunneskeeman tuottaneen tunteen ympärille. Tunneskeeman funktiona on hallita kyseistä vaikeaa
tunnetta. Maladaptiivinen tunne on usein
alun perin ollut selviytymistä auttava, mutta
myöhemmin elämässä se on alkanut haitata
sopeutumista.

Merkitysorganisaatiolla Guidano (1991) tarkoittaa yksilön tiedonprosessoinnin tapaa,
jonka mukaisesti hän järjestää ympäristöstä
ja omasta itsestä tulevaa tietoa pyrkien ylläpitämään eheää kokemusta minuudestaan.
Merkitysorganisaatio on kehittynyt yksilön
kokemushistorian myötä. Erityisen merkityksellisiä ovat kiintymyssuhteisiin liittyvät
kokemukset varhaislapsuudessa. Nämä kokemukset ovat tuottaneet sanattomia prosessointitapoja, ns. ei-kielellisiä järjestämissääntöjä ja tunneskeemoja, jotka vaikuttavat
tiedon prosessointiin tiedostamattomalla
tasolla. Merkitysorganisaatiolle tyypillinen
prosessointitapa tulee esille yksilön tavassa
tulkita, selittää ja jäsentää kokemistaan ja
olla suhteessa itseensä ja muihin. Tämä tiedonprosessoinnin tapa vaikuttaa myös siihen, mitä informaatiota yksilö poimii jatkuvasta tietovirrasta.

Primaarinen maladaptiivinen häpeä kehittyy
häpäisyn kokemusten seurauksena, esimerkiksi jos lapsi on joutunut kokemaan, että tietyt tunteet, mieliteot tai käyttäytymistavat
eivät ole hyväksyttäviä. Näiden kokemusten
seurauksena kyseiset tunteet tai kyseisenlainen käyttäytyminen herättävät myöhemmin
automaattisesti häpeän tunteen. Intensiivinen häpeä, jonka perustana on kokemus
omasta perustavanlaatuisesta viallisuudesta,
aktivoituu jos henkilö havaitsee epäonnistumisia (Goldman & Greenberg, 2015; Greenberg & Paivio, 1997).
Greenbergin ja Paivion (1997) mukaan maladaptiiviseen häpeään kytkeytyvä käsitys itsestä riippuu siitä, millaisia henkilön varhaiset häpeän kokemukset ovat olleet. Henkilö
voi kokea itsensä esim. hävettävällä tavalla
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Guidanon (1991) määrittelemässä depressiivisessä merkitysorganisaatiossa tietoista
minäkuvaa sävyttää itsen näkeminen negatiivisessa valossa, huonona ja kelpaamattomana. Henkilön itsearvostus on matala ja hän
on herkkä tuntemaan häpeää siitä, millainen
hän on. Mäntymaan (2009) mukaan depressiivisessä merkitysorganisaatiossa henkilö
voi nähdä itsensä myös pahana tai pahansuopana. Depressiivinen merkitysorganisaatio
syntyy menetysten kokemusten seurauksena. Kyseessä voi olla vanhemman konkreettinen menetys tai vanhemman laiminlyövä ja
hylkäämisen kokemuksia tuottava tapa olla
vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Menetyksen ja vaille jäämisen kokemusten myötä
lapsi alkaa olla välttelevällä tavalla suhteessa
vanhempiinsa suojatakseen itseään kivuliailta tunteilta, joita nämä kokemukset hänelle
tuottavat. Kokemus vaille jäämisestä aktivoi
Guidanon mukaan toisaalta surun ja avuttomuuden tunteita, toisaalta vihaisuutta.
Vaille jäämisen seurauksena lapsi kokee Guidanon (1991) mukaan yksinäisyyttä, mihin
liittyy myös kokemus siitä, että täytyy pärjätä omillaan. Lapsi kokee, ettei hän ole rakastettava tai arvokas, minkä seurauksena hänen minäkuvastaan muodostuu negatiivinen.
Samalla henkilö kokee olevansa itse puutteellisuutensa vuoksi syypää hylkäämisen
kokemuksille. Hän kokee, että hänen täytyy
ponnistella korjatakseen puutteitaan. Myös
tässä ponnistelussa henkilö kokee olevansa
omillaan. Itsen näkeminen muiden silmin
henkilönä, joka puutteellisuutensa vuoksi
hylätään, herättää häpeän tunteita ja tekee
henkilön herkäksi kritiikille, halveksunnalle ja hylkäämisen kokemuksille. Mäntymaan
(2009) mukaan henkilöllä, jolla on depressii-

vinen merkitysorganisaatio, herää herkästi
vastuun ja syyllisyyden tunteita epäonnistumisten tai menetysten seurauksena.
Guidanon (1991) mukaan ns. prosessiulottuvuudet vaikuttavat siihen, millä tavoin merkitysorganisaation mukainen prosessointi
tapahtuu. Prosessiulottuvuuksiksi hän määrittelee joustavuuden vs. joustamattomuuden, integroivuuden vs. integroimattomuuden ja abstraktiuden vs. konkreettisuuden. Jos
henkilö joutuu ylläpitämään eheää minuutta
joustamattomalla, integrointia välttelevällä
tai konkreettisella prosessoinnin tavalla, niin
sitä suuremmalla todennäköisyydellä henkilöllä ilmenee psyykkisiä oireita.
Guidanon (1991) minuuden organisoitumisen
teorian pohjana on näkemys minuudesta jaettuna kokevaan minään (ns. I-minuus) ja kokemusta selittävään minään (ns. Me-minuus).
Kokevan minän ydinrakenteet rakentuvat
varhaislapsuuden kiintymyssuhteissa. Selittävä minuus viittaa tietoiseen minäkäsitykseen.
Jos kokevan minän kokemuksen ja selittävän
minän tarjoaman selityksen välillä on katkos,
kokemus koetaan hahmottumattomana ja käsittämättömänä. Tämä katkos on seurausta
esim. siitä, että kokemusta tai tietoa ei voida
minuuden eheyttä uhkaamatta integroida
omaan itseen kuuluvaksi. Tällaisessa tapauksessa kokemus voidaan selittää esim. ulkoisista
tekijöistä johtuvaksi tai informaatio torjutaan.

MeTAkogniTiivinen hAllinTA
Metakognitiivinen hallinta on Semerarin
ym. (2003) mukaan yksi metakognitiivisen
toiminnan osa-alue. Metakognitiivisen toiminnan muut osa-alueet ovat oman mielen
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ymmärtäminen eli itsereflektio ja toisen
mielen ymmärtäminen. Semerarin ym. malli
perustuu oletukseen, että metakognitiivinen
toiminta koostuu useista erillisistä ja jossakin
määrin toisistaan riippumattomista toiminnoista. Tämän ns. modulaarisen hypoteesin
näkökulmasta voidaan ajatella, että henkilön
taidot metakognitiivisen toiminnan eri osatoiminnoissa voivat olla eritasoiset. Henkilö
voi siis onnistua jonkin osatoiminnon mukaisessa toiminnassa ja epäonnistua toisessa.

cione ym., 2008; Semerari ym., 2003). Termi
metakognitio on alun perin otettu käyttöön
kehityspsykologian alalla (Flavell, 1979). Semerarin ym. (2003) mukaan Wellsin ja Purdonin (1999) metakognition määritelmä kattaa
metakognitiivisen toiminnan mallin keskeiset piirteet. Kyseisen määritelmän mukaan
metakognitiossa on kyse siitä tiedonprosessointiin liittyvän systeemin aspektista, joka
monitoroi, tulkitsee, arvioi ja säätelee tiedonprosessoinnin sisältöjä ja prosesseja.

Semerarin ym. (2003) mukaan metakognitiivisen toiminnan modulaariselle hypoteesille
vaihtoehtoinen näkökulma on ns. unitaarinen hypoteesi, jonka mukaan ajatellaan, että
on olemassa yksi yksittäinen mentalisaatiotoiminto. Tällöin henkilön ymmärrys mielen sisäisistä toiminnoista asettuisi johonkin
kohtaan jatkumolla, jossa toisen ääripään
muodostaa yksinkertainen ymmärrys mielen
tapahtumista ja toisen ääripään puolestaan
kyky ymmärtää mielen toimintoja monimutkaisella tasolla. Semerari työryhmineen on
kehittänyt modulaariseen hypoteesiin pohjautuvan Metacognition Assessment Scale
(MAS) -mittarin metakognitiivisten toimintojen arviointiin (Carcione ym. 2000; Semerari
ym. 2003). Unitaariseen hypoteesiin pohjautuvia mittareita ovat Semerarin ym. (2003)
mukaan Assimilation of Problematic Experiences Scale (APES) (Stiles, Meshot, Anderson
& Sloan, 1992) ja Reflective Function (RF) Scale (Fonagy, Steele, Steele & Target, 1997).

Metakognitioon ja mentalisaatioon viittaavia
termejä on useita. Osin ne ovat toisiinsa nähden päällekkäisiä, osin johonkin tiettyyn metakognition aspektiin keskittyviä (ks. esim.
Allen, Fonagy & Bateman, 2008; Dimaggio &
Lysaker, 2010). Sekä mentalisaation (mentalizing: Allen, Fonagy & Bateman, 2008) että
metakognitiivisen toiminnan käsitteet kattavat laaja-alaisesti mielen tapahtumien ymmärtämisen ja säätelyn. Mentalisaation käsite sisältää Choi-Kainin ja Gundersonin (2008)
mukaan seuraavat komponentit: oman ja toisen mielen ymmärtämisen prosessit, implisiittisen ja eksplisiittisen mentalisaation sekä
huomion ajatus- ja tunnesisältöihin tai niihin
liittyviin prosesseihin. Näistä ensimmäinen
ja kolmas komponentti sisältyvät myös metakognitiivisen toiminnan malliin. Eksplisiittinen mentalisaatio tarkoittaa Choi-Kainin ja
Gundersonin mukaan tietoista ja harkittua
mielentapahtumien tarkastelua sekä tämän
tiedon käyttöä. Implisiittinen mentalisaatio
viittaa heidän mukaansa intuitiiviseen, eitietoiseen mielen toimintojen ymmärryksen
käyttöön esim. vuorovaikutuksessa. Edellä
mainituissa MAS-mittaria koskevissa artikkeleissa ei ole eroteltu eksplisiitistä ja implisiittistä metakognitiivista prosessointia.

Metakognitiivisten toimintojen malli pohjautuu teorioihin mentalisaatiosta, kiintymyssuhteen vaikutuksesta mentalisaatioon,
mielen teoriasta (Theory of Mind, ToM), metakognitiosta ja metarepresentaatiosta (Car-
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Tässä työssä tarkastellaan hallinnan osaaluetta, joka tarkoittaa ongelmallisen psyykkisen tilan, ahdingon tai kärsimyksen aiheuttajien säätelyä erilaisia strategioita
käyttämällä. Hallintaan liittyy tietoisuus itsestä prosessoimassa stressaavaa tilannetta
tai ahdingon kokemusta. Hallinnan osio on
jaettu perusluonteiseen tasoon ja kolmeen
eriasteista reflektiivistä kykyä edellyttävään
hallinnan tasoon (Carcione, ym., 2008, 2011;
Semerari ym., 2003).

rovaikutuksen ongelmien ratkaisussa. Psykoterapian myötä tämän vaikeuden havaittiin
vähenevän merkittävästi.
Edellisen pohjalta muotoilemani tutkimuskysymykset ovat:
1. Millaisena asiakkaan suhde huonouden kokemukseen ilmenee terapiaistuntojen keskustelussa: mitä asiakas kertoo huonouden
kokemuksesta neljällä noin neljän kuukauden välein sijoittuvalla istunnolla toisen
psykoterapiavuoden aikana?

Tutkimuksissa on havaittu, että psyykkisiin
häiriöihin liittyy puutoksia metakognitiivisissa prosesseissa ja vastaavasti toipumisen
yhteydessä niiden on havaittu kohentuvan
(Dimaggio & Lysaker, 2010). Matala itsearvostus ja negatiiviset käsitykset itsestä ovat tyypillisiä masennuksessa, joten masennukseen
liittyvän metakognitiivisen toiminnan arviointi voi antaa viitteitä myös siitä, millainen
metakognitiivisten toimintojen profiili voisi
liittyä krooniseen huonouden kokemukseen.

2. Mitä metakognitiivisen hallinnan keinoja
asiakas käyttää huonouden kokemuksen
säätelyssä?

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Terapia-asiakas ja tutkimusaineisto
Terapia-asiakas oli kolmekymppinen nainen,
joka hakeutui Kelan psykoterapiaan kroonisen masennuksen vuoksi. Asiakas koki, että
lapsuusajan kokemukset olivat vaikuttaneet
hänen itsetuntoonsa. Hän kertoi kokevansa
herkästi itsensä hyvin huonoksi. Asiakas antoi luvan terapiaistuntojen nauhoittamiseen
ja niiden käyttöön tässä työssä.

Ladegaard, Larsen, Videbech ja Lysaker
(2014) tutkivat ensi kertaa masentuneiden
metakognitiivisia toimintoja. He havaitsivat,
että masennuspotilaat pystyivät hyödyntämään toiseen henkilöön tukeutumista hallinnan keinona. Sen sijaan potilaat eivät pystyneet säätelemään alakuloista mielialaansa
muuttamalla näkökulmaansa käsillä olevaan
ongelmaan. Carcione ym. (2008) tarkastelivat
tapaustutkimuksessaan tunnepainotteisesta
terapiasta hyötynyttä masennuspotilasta. He
havaitsivat, että tutkimushenkilöllä ilmeni
eniten haasteita hallinnan osa-alueessa. Terapian alussa asiakas ei pystynyt hyödyntämään metakognitiivista ymmärrystä oman
ongelmallisen mielentilan säätelyssä tai vuo-

Tutkimusaineistona käytettiin psykoterapiaistuntojen nauhoituksia, jotka litteroitiin.
Analysoitavaksi valittiin neljä istuntoa vuoden mittaiselta ajanjaksolta. Ensimmäinen
analysoitu istunto sijoittui noin 13 kuukauden päähän psykoterapian aloituksesta. Kyseinen istunto valittiin aloitusistunnoksi,
koska asiakkaan istunnolla raportoimasta
ajankohtaisesta huonouden kokemuksesta
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Metacognition Assessment Scale

muodostui istunnon keskeinen teema. Muut
kolme istuntoa valittiin siten, että väliä edelliseen istuntoon oli noin neljä kuukautta. Istunnot ajoittuivat terapian kulkuun siis seuraavasti: ensimmäisen analysoidun istunnon
kohdalla terapian alusta oli kulunut noin 13
kuukautta, toisen kohdalla noin 17 kuukautta, kolmannen kohdalla noin 21 kuukautta ja
neljännen kohdalla noin 25 kuukautta. Neljän
kuukauden aikavälin lisäksi valintakriteerinä
oli se, että huonouden kokemus oli jollakin
tavalla esillä istunnolla.

Aineiston käsittelyssä käytettiin hallinnan
osiota Metacognition Assessment Scale (MAS)
– mittarista (Semerari ym., 2003). Hallinnan
osio koostuu perusluonteisesta tasosta sekä
kolmesta eri asteista metakognitiivista ymmärrystä edellyttävästä hallinnan tasosta.
Hallinnan perusluonteisella tasolla prosessoidessaan henkilö näkee mielentilaansa tai
vuorovaikutukseen liittyvän ongelman sellaiseksi, joka on mahdollista ratkaista. Tällöin
koodataan H1. Jos henkilö lisäksi kykenee
esittämään jonkin oletuksen tai ennakoinnin
ongelman syntymekanismista, onnistuu hän
perusluonteisen tason toisessa aspektissa.
Tällöin koodataan H2. Perusluonteisen tason
koodeja ei käytetä, jos asiakas pyrkii prosessoimaan ongelmaa jollakin hallinnan keinolla.

Huonouden kokemuksen analysointi
Huonouden kokemuksen sanallistamisen
osalta huomiota kiinnitettiin siihen, missä
määrin huonouden kokemus oli asiakkaan
kertomuksen perusteella ollut aktivoituneena käyntien välillä ja missä määrin se oli läsnä
kyseisellä istunnolla. Terapiakeskusteluista
pyrittiin myös löytämään huonouden kokemuksen aktivoinut tilanne tai tekijä. Lisäksi
tarkasteltiin, mitä asiakas kertoi huonouden
kokemuksesta: millä sanoilla hän sitä kuvaili,
mitä perusteluita hän sille esitti ja miten hän
kertoi toimineensa sen seurauksena.

Ensimmäisen tason hallinnan keinot eivät
vaadi juurikaan metakognitiivista tietoa ja
reflektiivisyyttä. Ensimmäisen tason hallinnan keinoja ovat elimistön tilaan vaikuttaminen esimerkiksi lääkityksellä (H3),
ongelmallisen tilan aiheuttavan tilanteen
vältteleminen (H4) sekä tuen ja avun hakeminen toisilta (H4).

Sanallistamisen osalta tarkasteltiin erityisesti
ilmaisuja, jotka sopisivat primaarisen maladaptiivisen häpeän tai depressiivisen merkitysorganisaation malleihin. Näitä olivat itsen
kokeminen huonoksi, pahaksi, arvottomaksi,
ei-rakastettavaksi, jollakin tavalla vialliseksi, hävettäväksi tai puutteelliseksi. Lisäksi
poimittiin negatiiviset ja itseä vähättelevät
tai matalaan itsearvostukseen ja itsetuntoon
viittaavat ilmaisut.

Toisen tason hallinnan keinot edellyttävät ensimmäistä tasoa enemmän reflektiivisyyttä.
Toisen tason hallinnan keinoja käyttäessään
henkilö pyrkii toimimaan tietoisesti tietyllä
tavalla tai tietoisesti välttelemällä haitallista toimintaa (H5). Konkreettisen toiminnan
lisäksi toisen tason hallinta voi ilmetä tietoisena pyrkimyksenä ajatella tietyllä tavalla tai
välttää ajattelua, joka lisäisi ja ylläpitäisi epämiellyttävää psyykkistä tilaa (H6).
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Kolmannen tason hallinnan keinot vaativat
korkeaa reflektiivisyyttä ja ymmärrystä ihmisen mielen toiminnoista. Esimerkiksi henkilö
tunnistaa ongelmallisen psyykkisen tilansa
taustalla olevia uskomuksiaan ja pystyy ottamaan etäisyyttä ja kyseenalaistamaan niitä
(H7). Henkilö prosessoi myös kolmannen tason hallinnan keinoksi luokiteltavalla tavalla,
jos hän käyttää vuorovaikutukseen liittyvän
ongelman ratkaisussa avuksi tietämystään
toisen mielen toiminnasta (H8). Kolmannen
tason hallinnan keinoksi luokitellaan myös
oman rajallisuuden hyväksyminen kypsällä,
itsensä hyväksyvällä tavalla (H9).
Tässä työssä hallintakeinon luokittelussa on
tasoluokituksen lisäksi käytetty kolmea eri
koodia: onnistumista, epäonnistumista ja
prosessointia. Prosessoinnin koodi ei sisälly
MAS-mittariin, vaan se on otettu tässä työssä
käyttöön niihin tilanteisiin, joissa hallinnan
keinon lopputulos ei ollut joko istunnolla tai
istunnon siinä vaiheessa havaittavissa. Prosessoinniksi koodattiin myös kohdat, joissa
asiakas suunnitteli tietyn hallinnan keinon
käyttöä tulevaisuudessa.

TulokSeT
Istuntojen välillä ilmeni vaihtelua siinä, missä määrin asiakas koki itsensä huonoksi. Ensimmäisellä ja kolmannella asiakas kertoi
kokevansa itsensä sillä hetkellä huonoksi. Kokemuksellisesti huonouden kokemus oli siis
läsnä kahdella istunnolla analysoidusta aineistosta. Huonouden kokemuksen oli kummassakin tapauksessa aktivoinut riitatilanne
yhden tai useamman läheisen ihmisen kanssa. Kahdella muulla käynnillä huonouden
kokemusta tarkasteltiin etäämpää. Toisella

analysoidulla käynnillä asiakas kertoi käynnille saapuessaan olevansa hyvillä mielin.
Hän tunnisti kuitenkin ennakoivansa, että
voisi kokea itsensä huonoksi eräässä tulevassa sosiaalisessa tilanteessa. Neljännellä käynnillä asiakas kuvasi suhteensa huonouteen
muuttuneen niin, että hän piti itseään ensisijaisesti ihan hyvänä ihmisenä, mutta että
ajatukset huonoudesta joissakin tilanteissa
edelleen aktivoituivat.
Asiakkaalla ilmeni myös metakognitiivisen
hallinnan keinojen käytössä vaihtelua eri
käynneillä (TAULUKKO 1). Kun kaikkien neljän käynnin tulokset huomioidaan, niin huonouden kokemuksen säätelyssä koodattiin
hallinnan keinojen käyttöä kaikilta kolmelta
hallinnan tasolta. Eniten koodauksia oli kolmannen tason hallinnan keinojen käytöstä.
Kaikki hallinnan onnistumiset ilmenivät kolmannen tason hallinnan keinoissa. Epäonnistumiskoodit sijoittuivat käynteihin, joilla
huonouden kokemus oli läsnä (ensimmäinen
ja kolmas käynti). Järjestyksessä toisella käynnillä käytettiin pelkästään prosessoinnin
koodeja, koska terapiakeskustelu kohdistui
tulossa olevaan tilanteeseen ja siinä mahdollisesti heräävään huonouden kokemukseen ja
suunnitelmaan sen säätelemiseksi. Hallinnan
onnistuminen tai epäonnistuminen ei siis ollut
tiedossa. Neljännellä käynnillä kaikki hallinnan koodit olivat kolmannen tason onnistumisia. Seuraavaksi tarkastelen tuloksia erikseen
kunkin istunnon osalta.

Ensimmäinen istunto (13 kk)
Huonouden kokemus oli ensimmäisen analysoidun istunnon pääteema. Paikoin huonouden kokemus ilmeni asiakkaan puheessa
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TAulukko 1. hAllinnAn kooDien lukuMäräT käynneiTTäin JA TASoluokiTTAin.
A: kaikis yhteyksissä, (asiakkaan nimi) kukaan
ei pidä sinusta. Noi on mun frendejä, ei sun.
Nii mun tulee tosi paha fiilis siitä ni sit mä
loppujen lopuks olin niitten kaikkien kolmen
kanssa niin ku tiiätsä sanaharkas [..].

lähes ehdottomana totuutena, itsen kokemisena puutteellisena, kelpaamattomana ja
ei-rakastettavana. Huonouden kokemus oli
asiakkaan mukaan aktivoitunut riidasta
muutaman läheisen ihmisen kanssa kanssa.
Seuraavassa katkelmassa asiakas kuvaa kokemustaan riidan aikana.

Riitatilanteessa asiakas kuvasi joutuneensa muut vastaan hän -tilanteeseen, jossa hän
oli kokenut ulkopuolisuutta ja yksinäisyyttä
ja jäämistä vaille toisten tukea. Toiset olivat
kritisoineet häntä. Vaikka asiakas oli pystynyt
näkemään, ettei kritiikki ollut kohtuullista ja
perusteltua, niin toisten mielipide oli asiakkaan omaa näkemystä merkityksellisempi itseä koskevan käsityksen määrittelyssä. Asiakas näki virheiden tekemisen työssä ja riitaan

Asiakas: [..] mul tuli se olo että ne kaikki kolme käänty mua vastaan siinä sit loppujen lopuks, kun kukaan, kun ne on molemmat niin
ku (nimi) vanhempii kavereita..
Terapeutti: nii
A: ja kun (nimi) hokee mulle koko ajan
T: ymmm
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liittyvän vihaisen käyttäytymisensä perusteluksi itsen näkemiseksi huonoksi. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi hän piti myös perusteltuna sitä, että muut pitävät häntä huonona.
Tällä ensimmäisellä istunnolla koodattiin ensimmäisen ja kolmannen tason hallinnan keinojen käyttöä (TAULUKKO 2).
Riitatilanteessa asiakkaan pääasiallinen hallintapyrkimys oli muodostunut ensimmäisen
ja kolmannen tason keinojen yhdistelmästä.
Tässä ensimmäisen tason keino oli toiselta
tuen hakeminen ja kolmannen tason keino
vuorovaikutustilanteessa toisen näkökulmaan vaikuttaminen siten, että toinen olisi
nähnyt hänen käyttäytymisensä ymmärrettäväksi ja suhtautunut häneen myönteisemmin. Kolmannen tason hallinnan keinoksi
koodattiin myös asiakkaan pyrkimys vaikut-

taa vuorovaikutuksen keinoin siihen, ettei läheisen kanssa syntyisi uutta konfliktia, minkä
seurauksena hän jälleen kokisi itsensä huonoksi. Tuen hakemisen lisäksi ensimmäisen
tason hallintakeinoksi luokiteltiin tilanteesta
poistuminen. Edellä mainitut hallintapyrkimykset eivät auttaneet riitatilanteen ratkaisussa eivätkä asiakkaan huonouden kokemuksen vähentymisessä, joten ne koodattiin
epäonnistuneiksi. Alla yksi näyte riitatilanteen hallinnan kolmannen tason epäonnistumisesta.
A: [..] Se et ku se ei ymmärrä vaik mä yritän
sille kuinka sanoa, et älä tuo niit vanhoja asioita aina esille.
T: ymm ymm
A: Alä jankkaa niistä, koska se ainoastaan
lannistaa mua. Ja, ja tulee semmonen olo, et

TAulukko 2. hAllinnAn kooDien lukuMääräT enSiMMäiSellä iSTunnollA TASoluokiTTAin
(SuluiSSA lukuMäärä käynnillä TApAhTuneen hAllinnAn oSAlTA).
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A: Totta kai se on, koska ensinnäkin niitä oli
kolme ihmistä siinä. Ja niin ku. Ja tiiät sä, kyllä
kolme ihmistä jotka on, niinku tiiät sä, pitää
jonku toisen puolta, ni kylhä ne on. Niinku
tiiät sä. Se niinku demokratiassakin menee
sillai, et enemmistö on tiedät sä oikeessa, tai
enemmistö päättää.

mun on turha yrittää, koska mä en kuitenkaan
onnistu. Koska toi, että mä oon silloin tehnyt
näin ja sä vaan aina sitä jankkaat mulle uudestaan ja uudestaan, niin osottaa vaan sen, että
mä oon ihan surkee.

Asiakas kertoi kokevansa itsensä huonoksi
myös terapiaistunnolla. Terapiaistunnon prosessoinnissa ilmeni pyrkimyksiä kolmannen
tason hallintakeinojen käyttöön. Kolmannen
tason hallinnassa koodattiin istunnolla yksi
epäonnistuminen, joka liittyi siihen, ettei asiakas saanut kyseisessä kohdassa terapeutin
avulla etäisyyttä ehdottomana ilmenneeseen
näkemykseen itsestä huonona. Seuraava katkelma on kyseisestä tilanteesta:

Ylläolevassa terapiakeskustelussa ilmennyt
kolmannen tason hallinnan epäonnistuminen ajoittui terapiakäynnillä hetkeen, jossa
asiakas näki huonouden olevan lähes ehdoton
totuus itsestä. Myöhemmin istunnolla asiakas
käsitteli teemaa sekä kriittisestä näkökulmasta että etäisyyttä ottaen. Tällöin kolmannen
tason hallinta koodattiin joko prosessoinniksi tai onnistumiseksi. Prosessointi ilmeni
pohdintana siitä, että itsessä ja läheisessä on
kummassakin huonoja puolia, ja että hänen
huonot puolensa voisivat olla samalla tavoin
hyväksyttäviä kuin läheisen huonot puolet.
Vaikka asiakkaan puheessa oli itseä ymmärtävä sävy, jäi hallinnan onnistuminen epävarmaksi. Kolmannen tason hallinnan onnistumiseksi koodattiin asiakkaan kommentti,
että itsen voi hyväksyä tietynlaisena. Onnistumiseksi koodattiin lisäksi hänen havaintonsa, ettei huonous ole koko totuus itsestä
eikä matala mieliala väistämättä ole hänen
kohtalonsa. Kolmannen tason onnistumiseksi luokiteltiin myös seuraavassa katkelmassa
ilmenevä mittasuhteiden saaminen huonouden kokemuksen aktivoineeseen asiaan.

A: Ja sit toiset on sillee, et miks sä ajattelet
noin, miks sä ajattelet aina noin, miks sä oot
marttyyri ja miks sä ajattelet noin. Mitä muutakaan mä ajattelisin jos mä käyttäydyn noin
ihmisii kohtaan ja tiiäk sä sillee. Et mä vaan
oletan et kaikkien pitää mennä mun sääntöjen mukaan. Ja tiiäksä et näin. Et totta kai mä
oon se paska ihminen, mähän oon paska.
T: Nyt mää putosin kärryiltä, et millä perusteella?
A: No ihan siis sillä perusteella, et mä en kerta
kaikkiaan osaa käyttäytyä ihmisten kanssa.
T: Mä huomaan olevani hyvin hämmentynyt,
kun mä mietin sitä, mitä sä kerroit siitä miten
ne muut ihmiset käyttäyty siellä.
A: Mut siis.
T: Täs on jotenki jotenki niinku se, et me keskustellaan kaikenlaisist tilanteista. Niin mä
huomaan, et toistuva ilmiö on se, et että tota,
et sä suhtaudut hyvin kriittisesti omaan käyttäytymiseen. Mutta sitte että käyttäytypä ne
muut millä taval hyvänsä, niin se on ikäänku
ihan ok.

A: Sai ehkä vähän oikeisiin mittasuhteisiin
taas asioita tai, tai se että..
T: niin
A: No, niit on taas suurennellu tossa. Ku kauhean usein tuntuu siltä että sit on niin yksin.

37

PSYKOTERAPIASSA

MUUTOS

Huonouden kokemuksen äärellä: huonouden kokemuksen metakognitiivinen hallinta
Juselius, Susanna.

Toinen istunto (17 kk)
Toiselle analysoidulle istunnolle asiakas tuli
hyvällä tuulella. Terapiaistunnon aikana asiakas huomasi huonouteen liittyviä ajatuksia.
Asiakas oli perumassa osallistumistaan sosiaaliseen tilaisuuteen, koska tilaisuutta koskevat suunnitelmat olivat muuttuneet alkuperäisestä. Asiakas näki perumisen ensisijaisesti
perustuvan siihen, millainen hän on ihmisenä
ja mitä hän sen vuoksi pitää mielekkäänä. Asiakas havaitsi, että perumiseen saattoi sisältyä
myös ennakkoajatus, että hän kokisi itsensä
huonoksi kyseisessä tilaisuudessa:
A: .. että mitä mä osaan tuua siihen keskusteluun tai tiäksä ni. Ni ihan varmasti se, se niinku se että, tiäksä..
T: joo
A: .. mä oon huonompi kuin noi.
T: joo, joo
A: Ni kylhän se on. Se tilanne mihin mä en haluu joutuu.

Istunnolla tutkittiin ajatuksia, uskomuksia
ja tunnereaktioita, joita asiakas ennakoi sosiaalisessa tilanteessa aktivoituvan. Seuraavassa katkelmassa asiakas kuvaa kokevansa
epäonnistumista sen vuoksi, että huonouden
kokemus estäisi häntä menemästä kyseiseen
tilaisuuteen.
A: Totta kai se sit harmittaa hirveesti. Ja sit
niinku että. Et kylhän nyt niinku on semmonen olo sitten että. No, että tiäksä, et jos mä
nyt en mene tonne sen takia, että tiäksä mä
kuvittelen, että mä oon huono. Niin sit mä
oon niinku epäonnistunut tai sillai että. [..] Et
se on jonkunnäköinen epäonnistuminen sitten tässä kaikessa.

Asiakas perusteli huonoutta sillä, että muut
seurustelevat ryhmätilanteessa häntä sujuvammin. Hän näki, että kyseiset tilanteet
ovat ”normaaleille” ihmisille helpompia kuin
hänelle. Hän arvioi, ettei hän osaisi toimia kyseisenlaisissa tilanteissa. Asiakas kuvasi myös
huolta ulkopuoliseksi jäämisestä ja siitä, että
hänet koettaisiin epäkiinnostavaksi. Asiakas
puhui itsestään vuorovaikutustilanteen osallistujana vähättelevään sävyyn. Hän myös arveli, että hän saattaisi huonouden kokemuksen seurauksena käyttäytyä töykeällä tavalla.
Toisella istunnolla asiakkaan hallinnan keinoja arvioitiin onnistumisten tai epäonnistumisten sijasta prosessoinnin näkökulmasta,
koska huonouden kokemus kohdistui tulossa
olevaan sosiaaliseen tilanteeseen tai sosiaalisten tilanteiden teemaan yleisesti. Istunnolta koodattiin hallinnan prosessointia kaikilla
kolmella hallinnan tasolla (TAULUKKO 3).
Ensimmäisen tason hallinnan prosessoinniksi
koodattiin asiakkaan suunnitelmat välttää tilanteita, jotka mahdollisesti aktivoisivat huonouden kokemusta. Istunnon lopulta koodattiin ensimmäisen tason prosessoinniksi myös
asiakkaan suunnitelma pyytää ystävältä tukea sekä itse sosiaaliseen tilanteeseen että tilanteen herättämien ajatusten prosessointiin.
Toisen tason hallinnan prosessoinniksi koodattiin asiakkaan sanallistamat suunnitelmat
toimia tietyllä tavalla, jotta hän joko ei joutuisi kokemaan itseään huonoksi tai jotta myönteinen käsitys saisi vahvistusta. Kolmannen
tason hallinnan prosessoinniksi koodattiin
huonouden kriittinen tarkastelu, huonouden
kokemuksen ja oman persoonallisuuden välisen suhteen pohdinta ja suunnitelma testata
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TAulukko 3. hAllinnAn kooDien lukuMäärä ToiSellA iSTunnollA TASoluokiTTAin.
A: … miten huono mä oon. (nauraen)

huonouden käsitystä käytännössä lähipäivinä. Kolmannen tason prosessoinniksi koodattiin myös istunnon kohta, jossa asiakas puhui
itsestään ensin hyväksyvään sävyyn, mutta
jossa hän havaitsi olevansa tekemässä päätelmää, että hänestä paljastuu huonous, jos
toinen tutustuu häneen paremmin. Tässä asiakas sai reflektiivistä etäisyyttä mielessä pilkahtaneeseen negatiiviseen uskomukseensa:

T: nii (nauraen)
A: Mutta tota (nauraen), nii, mut et siis. Se, et
ei kysymys ei voi olla siitä sitten että, et mä
oon, niinku että mä en ois mukavaa seuraa ja
näin mutta [..] Mut sit joku just tommonen tilanne mis on enemmän ihmisii, ni sit se vaan
tulee se semmonen ulkopuolisuuden tunne.

Kolmas istunto (21 kk)

A: [..] Niinku sen mä nyt ymmärrän tässä vaiheessa jo

Kolmannella analysoidulla istunnolla asiakas
kertoi huonouden kokemuksen olevan läsnä
istunnon aikana. Huonouden kokemus oli seurausta riidasta läheisen kanssa. Asiakas perusteli huonoutta toisen kommenteilla, jotka hän
laajensi yleisemmäksi mielipiteeksi itsestään.
Asiakas puhui itsestään vähättelevällä tavalla,
pahimmillaan piti itseään kelpaamattomana.
Hän näki kritiikin aiheelliseksi, koska on tehnyt virheitä käytännön asioissa. Nämä virheet
olivat myös perustelu itsen näkemiselle huonoksi. Alla katkelma, joka kuvaa terapiaistunnolla läsnä ollutta huonouden kokemusta.

T: ymm
A: .. et ei oo kysymys siitä, etteikö ihmiset tykkäis minusta
T: ymm
A: .. tyyppinä. Se, se. Niinku selkeesti joo. Ainakin siihen asti, kun ne sit tutustuu kunnolla
minuun ja näkee, että mä oon ihan (naurahtaa)
T: (nauraen) Huomaak sä tässä niinku?
A: (nauraen) Aa, joo, taas täällä mennään.
T: (nauraen) Hyvin jo että tota sulla, ihmiset
tykkää sust kunnes… (yhteistä naurua)

A: Ois paljon helpompaa jos ois joku muu ihminen joka.. joka olis sitte järkevämpi ja

A: …kunnes ne näkee, et mimmonen mä oon
oikeasti…

T: Nii, mis.. mihin sä nyt viittaat?

T: nii, nii
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A: No oonhan mää (huokaa), jos kaikki muutki
on sitä mieltä kerran niin (huokaa).

A: Itseeni, et jos mä oisin joku muu ihminen
ja sit mä en olis näin paska. (itkuisella äänellä,
huokaa)

T: Mitä, milt sust just nyt tuntuu?

T: nii (lähes kuiskaten)

A: Tosi, tosi huonolta (naurahtaen) ihmiseltä, että (niiskaisee). Et sit jos. No. Jos mä vaan
vuosi toisensa jälkeen pilaan (nimi) elämän
ja teen siitä noin huonoo (itkuisella äänellä).
(huokaa) Niin oonhan mä vittu ihan ihmishirviö kyllä että.

A: (ottaa nenäliinan) Ku ei sit kuitenkaan koskaan kelpaa. (huokaa)
T: Et jotenki ku mä kuuntelen tota mitä sä puhut et niinkun. Et sä järjellä näät että se mitä
(nimi) vaatii, ni se on. Se ei oo niinku..
A: (niiskaisee)
T: .. reiluu eikä realistista. Mut sit kuitenkin
kun se, et se jotenki herättää hyvin voimakkait tunteita. Ja niiden mukana tulee sit se sellanen, että mä oon jotenki vääränlainen.

Kolmannella käynnillä koodattiin hallintakeinojen käyttöä kaikilla kolmella tasolla (TAULUKKO 4.).
Ensimmäisen ja toisen tason hallintakeinoja
asiakas oli käyttänyt viime aikoina tai hänellä

TAulukko 4. hAllinnAn kooDiT TASoluokiTTAin kolMAnnellA iSTunnollA (SuluiSSA
lukuMäärä käynnillä TApAhTuneen hAllinnAn oSAlTA).
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oli suunnitelmana käyttää niitä lähitulevaisuudessa. Ensimmäisen tason hallintakeinoksi koodattiin lääkityksen nosto aiemmalle
tasolle huonouden kokemuksen aiheuttaman
mielialan laskun myötä. Toisen tason hallintakeinoiksi luokiteltiin asiakkaan mainitsema pyrkimys toimia tietyllä tavalla riitatilanteiden ja niiden herättämän huonouden
kokemuksen välttämiseksi. Seuraavassa katkelmassa asiakas kertoo pyrkimyksestään
välttää virheitä, jottei toinen hermostuisi.

littää sille rauhallisesti, että. Että kun mä tarviin niinku aik.. Niinku mä oon sellanen ihminen, että mä joudun paniikkiin, jos mun pitää
tehdä jotain tiiätsä kauheel kiireellä. Jotain
ihan tosta vaan.
T: niin
A: Vaan että mä tarviin sitä aikaa siihen, et mä
saan rauhassa miettiä sitä, pohtia sitä asiaa.
Mut ku se on ite semmonen, että kaikki itsestään selvää. Tiiätsä, kaikki menee vaan näin ja
näin ja näin.
T: joo

A: [..]Ku mä oon kokeillut sitä useesti. Tai kokenut sen tilanteen useasti, et mä teen sitten ohjeiden mukaan. [..] Mut ku mä en oo. En osaa lukee sitä sieltä sen päästä, ni sit se suuttuu siitä.

A: Niin sit niinku. Kauheen semmost. Sit se et
jos mä pyydän siltä apua tai niinku jonkun näköstä näkemystä että mitä luulet, että jos tän
asian tekee näin.

T: mitä sä aattelet siitä, et hän odottaa, et sä
osaat lukee hänen ajatuksia?

T: nii

A: En mä edes tiedä vittu enää mitään ajatella mistään, koska. Kun mä teen mitä tahansa,
yritän mitä tahansa niinku toimia, ni mä saan
huudot kuitenki.

A: Nii sit siin helposti tulee se, kauheen semmonen huuto.

Asiakas toi ilmi myös puolien pitämistä, mikä
tässä tapauksessa tarkoitti oman näkökulman
puolustamista. Edellä mainitut kolmannen
tason hallinnan pyrkimykset eivät vaikuttaneet vuorovaikutukseen asiakkaan toivomalla tavalla. Läheinen ei muuttanut toimintatapaansa eikä lieventänyt mielipidettään,
jolloin asiakas jäi alakynteen toisen mielipiteeseen nähden. Tällöin oman mielen sisällä
tapahtuva huonouden säätely ei onnistunut,
vaan asiakas piti toisen tarjoamaa itseä mitätöivää näkökulmaa totena.

Tässä katkelmassa toisen tason hallinnan
keinon käyttö arvioitiin epäonnistuneeksi,
koska toimintatapa ei tuottanut toivottua tulosta, eli se ei estänyt läheisen hermostumista
ja itsessä aktivoituvaa huonouden kokemusta. Asiakas myös suunnitteli myötäilevänsä
toista välttääkseen tulevaisuudessa ristiriitatilanteita ja niiden aiheuttamaa huonouden
kokemusta. Koska kyse oli suunnitelmasta,
käytettiin prosessoinnin koodia.
Riitatilanteessa asiakas oli yrittänyt säädellä
huonouden kokemusta kolmannen tason hallinnan keinoilla pyrkien vaikuttamaan vuorovaikutukseen ja siihen, että läheinen ymmärtäisi, miten tämän toiminta vaikuttaa häneen:

Terapiaistunnolla huonouden kokemuksen
säätelyyn pyrittiin kolmannen tason hallinnan keinoilla, ja tämä säätely koodattiin joko
prosessoinniksi tai onnistumiseksi. Prosessointi ilmeni vaihtoehtoisten näkökulmien
ja kriittisen etäisyyden hakemisena, läheisen

A: Nii, mä on ihan oikeesti niinku yrittäny se-
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T: nii nii aivan

tarjoaman näkökulman kyseenalaistamisena
ja itsen hyväksymisen pohtimisena. Kolmannen tason hallintakeinon onnistumisen seurauksena asiakas sai etäisyyttä alkuperäiseen
näkökulmaan. Myös huonouden kokemukseen kytkeytyvä alakuloinen mieliala helpottui. Istunnon edetessä asiakas alkoi nähdä
toisen mielipiteen kyseenalaisena ja oman
näkökulmansa pätevämpänä, kuten seuraavasta katkelmasta tulee ilmi.

A: … mihin pohjaan kaiken…
T: joo joo
A: … itestäni.
T: joo
A: Et sen takia on niinku jotenki…
T: Aika aika, hiuka hämmentävää. (nauraen)
A: nii (nauraa)

T: Mitä sä täl hetkel ajattelet silleen tästä huonoudesta?

T: Et mult on viety jotain aika oleellista. (naurua)

A: No. No. Tällä hetkel ajattelen, että en mä
voi olla niin huono.

A: Elämältäni putosi pohja… (nauraen)

T: Joo

T: nii (nauraen)

A: Että. Ei se voi pitää paikkansa, että mä vaan
pilaan kaiken.

A: … kokonaan (nauraen).. niin
T: Onks sul, miten sä koet, et onks tullu sit
joku uus pohja?

Neljäs istunto (25 kk)
Neljännellä käynnillä asiakas oli hyvällä tuulella ja hän kertoi näkevänsä itsensä myönteisessä valossa. Kertomansa mukaan asiakas
ei kokenut huonoutta istunnon aikana. Istunnolla asiakas pohti ajankohtaista suhdettaan
huonouden kokemukseen ja kertoi muuttuneesta minäkäsityksestään:
A: [..] Tavallaan, että kaikki mitä mä oon luullu itestäni… (nauraa)
T: nii
A: … tähän asti, niin ei ookaan niiku, selkeesti
niinku sillai selkeetä. Että mä oon, mä oon ajatellu, et hei mä oon paska ihminen.

A: No kyl mä, kyl niinku, kyl mul nyt on alkanut just olee se semmonen. Semmonen että
mä oon ihan hyvä ihminen. (naurahtaen)

Asiakas kertoi, että viime aikoina huonouden
kokemus oli aktivoitunut silloin, kun hänelle
oli muistunut mieleen jokin virhe, jonka hän
oli aiemmin tehnyt työssä tai arjen asioissa.
Asiakkaan kuvaamat keinot huonouden säätelyssä vastasivat kolmannen tason hallinnan
keinoja (TAULUKKO 5). Hän kuvasi havaitsevansa, kun huonouden kokemus aktivoituu.
Hän kertoi löytävänsä vaihtoehtoisia näkökulmia ja kriittistä etäisyyttä, jotka auttoivat häntä näkemään, ettei uskomus itsestä huonona
ole paikkansa pitävä.

T: nii nii joo

A: Et ku ei oo enää sitä niinku selkeesti sitä
sellasta ”mähän oon ihan paska tyyppi”

A: Niinku alkaa käymään ilmi, et mä en ookaan paska ihminen (asiakkaan ja terapeutin
naurua) .. et mihin mä nyt pohjaan…

T: ymm
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TAulukko 5. hAllinnAn kooDiT nelJännellä iSTunnollA.
A: Et päivittäiset asiat todistaa vaan sitä ja
kaikki todistaa vaan sitä. Vaan ainoastaan sit
tulee noist niinku menneisyyden asioista voi
tulla just se ”mähän oon ihan paska tyyppi”
(kuiskaten). Ja nyt mä ajattelen tätä, niin mä
tajuan et mä oon paska tyyppi.

kokemus kertoi siitä, millainen hän on. Asiakas viittasi siis huonouteen ikään kuin tosiasiana itsestä. Neljännellä istunnolla asiakas
ei enää puhunut huonouden kokemuksesta
itseä määrittelevänä tosiasiana, vaan joissakin tilanteissa aktivoituvana tunteita ja ajatuksia sisältävänä kokemuksena.

T: joo
A: Mut sit mä, niinku oli viimeks puhetta..

Kahdella istunnolla asiakas sekä kuvasi kokevansa huonoutta että piti sitä minuuttaan
määrittävänä tosiasiana. Voidaan nähdä, että
primaari maladaptiivinen häpeä oli tällöin
aktivoituneena (Greenberg & Paivio, 1997).
Yhdellä istunnolla maladaptiivinen tunne ei
ollut läsnä, mutta maladaptiivinen tunneskeema oli nähtävissä asiakkaan puheessa.
Asiakas kommentoi huonoutta asiana, joka
voisi paljastua itsestä toisille. Asiakas myös
toivoi, että hän voisi välttää huonouden kokemuksen aktivoitumisen. Huonous ilmeni
ikään kuin piilossa olevana tosiasiana itsestä.

T: joo
A: .. ni pääsen siitä eroon sillai, et hei, että tää
on vaan nyt tää tilanne mitä mä ajattelen. Ni
mul oli silloin paha olla ja sit niinku sen takii
mä ajattelen. Et nyt täl hetkellä mä en oo nyt
paska ihminen.

pohDinTA
Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli,
millaisena asiakkaan suhde huonouden kokemukseen ilmeni terapiaistuntojen keskustelussa: mitä asiakas kertoi huonouden
kokemuksesta neljällä noin neljän kuukauden
välein sijoittuvalla istunnolla toisen psykoterapiavuoden aikana. Pelkistetysti voidaan todeta, että analysoiduista istunnoista kolmella
ensimmäisellä asiakas koki, että huonouden

Kolmella ensimmäisellä käynnillä ilmennyt
näkemys huonoudesta ikään kuin tosiasiana itsestä sopii sekä Greenbergin ja Paivion
(1997) primaariseen maladaptiiviseen häpeään että Guidanon (1991) depressiiviseen

43

PSYKOTERAPIASSA

MUUTOS

Huonouden kokemuksen äärellä: huonouden kokemuksen metakognitiivinen hallinta
Juselius, Susanna.

merkitysorganisaatioon sisältyviin huonouden kokemuksen kuvauksiin. Kummassakin
mallissa nähdään, että tällainen huonouden
kokemus on kehittynyt lapsuusajan kiintymyssuhdekokemusten seurauksena. Maladaptiivisen häpeän mallissa nähdään, että
epäonnistumisen kokemukset aktivoivat viallisuuden kokemusta ja häpeää (Goldman &
Greenberg, 2015; Greenberg & Paivio, 1997).
Tämä ilmiö oli havaittavissa istunnoilla, joilla
huonouden kokemus oli aktivoitunut riitatilanteen seurauksena. Näillä istunnoilla asiakas perusteli olevansa huono, koska hän oli
tehnyt virheitä. Ulkopuolelta tarkasteltuna
asiakkaan mainitsemat virheet vaikuttivat
normaaleilta arjen sattumuksilta. Toisena
perusteluna hän piti läheiseltä tullutta kritiikkiä huolimatta siitä, että kritiikki oli ollut
kohtuutonta. Nämä perustelut sopivat myös
depressiivisen merkitysorganisaation malliin, jossa itsessä koetut puutteet tekevät henkilön haavoittuvaiseksi kritiikille ja luovat
uhan hylätyksi tulemiselle (Guidano, 1991).
Neljännellä käynnillä asiakas kuvasi suhteensa huonouteen muuttuneen. Huonouden kokemus ei enää tarkoittanut minuutta määrittelevää tosiasiaa, vaan se oli tiettyyn hetkeen
rajautuva kokemus, jota oli mahdollista säädellä. Tilalle oli tullut näkökulma, että itseä
voisi pitää ihan hyvänä ihmisenä. Hän kuvasi
hämmennystä siitä, etteivät päivittäiset asiat
enää tuekaan näkökulmaa, jonka mukaan hänen tulisi pitää itseään huonona. Asiakas oli
havainnut, että silloin tällöin muisto jostakin
menneestä hankalasta tilanteesta sai huonouden kokemuksen aktivoitumaan, mutta
hän sai siihen etäisyyttä ja pystyi näkemään,
että kyse ei ole itseä määrittelevästä tosiasiasta.

Näkisin, että edellä kuvattu muutos asiakkaan suhteessa huonouden kokemukseen on
selitettävissä kummankin käsitteellistämismallin avulla. Greenbergin ja Paivion (1997)
primaarisen maladaptiivisen häpeän mallin
näkökulmaan sopien huonouden kokemuksen merkitys asiakkaalle muuttui, samoin
kuin se, miten hän sitä tulkitsi ja millaisia
päätelmiä hän huonouden kokemuksen perusteella itsestään yksilönä teki. Greenbergin
ja Paivion mukaan maladaptiivisen tunneskeeman muuttumisen edellytyksenä on se,
että tunneskeema aktivoituu ja uusi adaptiivinen kokemus tulee assimiloiduksi siihen.
Muutosprosessin kannalta on tarpeellista,
että aktivoitunut tunneskeema tulee tietoisen tarkastelun kohteeksi, jolloin on mahdollista tavoittaa sellaisia tunteita ja tarpeita,
jotka eivät ole aikaisemmin olleet tiedostettuja. Asiakkaan ilmaisema vihaisuus toisen
käyttäytymistä kohtaan tai tuen tarpeen tiedostaminen ovat voineet olla tällaisia adaptiivisia mielensisältöjä. Greenbergin ja Paivion mukaan nämä uudet primaariset tunteet
tai tarpeet luovat pohjaa uusien vaihtoehtojen kehittymiselle maladaptiivisen skeeman tilalle. Adaptiiviset tunteet ja tarpeet
voivat olla pohja uudelle itsen arvostamisen
kokemukselle, jota tarvitaan tueksi, kun kyseenalaistetaan maladaptiivisen skeeman
dysfunktionaalisia uskomuksia. Edellä mainittuun sopien asiakas kuvasi, että mielessä
käy ajatus itsen näkemisestä huonona, mutta
hänen on mahdollista saada siihen etäisyyttä.
Uusi myönteinen käsitys itsestä oletettavasti
mahdollisti sen, että vanhoja uskomuksia oli
mahdollista kyseenalaistaa.
Guidanon (1991) merkitysorganisaation mallin mukaan muutosta voidaan kuvata selittä-
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vän minän selityksen muutoksena kokevan
minän kokemukselle. Huonouden kokemus
oli merkinnyt asiakkaalle totuutta itsestä, jolloin aktivoitunutta tunnekokemusta ei ollut
mahdollista integroida minuuteen kuuluvaksi. Neljännellä käynnillä huonouden kokemus
ei tarkoittanut totuutta itsestä, vaan tilanteessa läsnä olevaa mielen sisäistä kokemusta. Tällöin se oli mahdollista integroida minuuden kokemuksen piiriin.

että kolmella ensimmäisellä istunnolla metakognitiivinen hallinta kohdistui sellaiseen
huonouden kokemukseen, joka merkitsi
asiakkaalle totuutta itsestä. Neljännellä istunnolla asiakas puolestaan raportoi, millä
tavoin hän oli säädellyt sellaista huonouden
kokemusta, jonka hän näki ajatuksia ja tunteita sisältäväksi oman mielen tapahtumaksi,
ei siis itseä määritteleväksi totuudeksi.
Kahdella käynnillä läsnä ollut maladaptiivinen tunne oli aktivoitunut riidan seurauksena. Riidan aikana asiakas oli säädellyt huonouden kokemusta ensimmäisen ja kolmannen
tason hallinnan keinoilla. Ensimmäisen tason
hallinnan keinoiksi luokiteltiin tilanteesta
poistuminen ja tuen hakeminen toisilta. Kolmannen tason keinoiksi koodattiin asiakkaan
pyrkimykset vaikuttaa vuorovaikutukseen
niin, ettei toisen henkilön käyttäytyminen tai
mielipide aktivoisi tai voimistaisi huonouden
kokemusta. Teoreettisten mallien mukaan
huonouden kokemukseen kytkeytyy käsitys,
että on toisen ihmisen silmissä puutteellinen
(Greenberg & Paivio, 1997). Tästä näkökulmasta on ymmärrettävää, että hallinnan pyrkimyksessä korostui toiselta tuen hakeminen
ja toisen mielipiteeseen vaikuttaminen. Läheisen ihmisen mitätöivä ja epäreilulla tavalla kritisoiva käytös oli yhteensopiva maladaptiiviseen skeemaan sisältyvien uskomusten ja
sääntöjen kanssa.

Merkitysorganisaatioihin liittyvien prosessiulottuvuuksien kuvauksen näkökulmasta voidaan nähdä, että sekä integraatio että
joustavuus olivat lisääntyneet tarkastellun
terapiajakson aikana (Toskala & Hartikainen,
2005). Toskalan ja Hartikaisen kuvaaman
muutoksen mallin pohjalta voidaan päätellä, että muutosprosessin aikana huonouden
kokemukseen sisältyvä sanaton kokemus
oli tullut tietoisuuden piiriin. Sanattomaan
kokemukseen sisältyvä kokemus itsestä oli
mahdollista ilmaista sanallisina ajatuksina ja
uskomuksina omasta itsestä. Abstraktiokyvyn vahvistumiseen sopien oli mahdollista
havaita, että asiakas oli tullut tietoiseksi tunteista ja niiden merkityksestä sekä siitä, että
ongelmallisessa kokemisessa on kyse oman
mielen tapahtumasta. Asiakkaan kuvaus uudesta myönteisestä minäkäsityksestä sopii
myös Toskalan ja Hartikaisen näkemykseen,
että muutos on mahdollista vain, jos prosessin aikana kehittyy vaihtoehtoinen minäkuva, joka varmistaa minuuden jatkuvuuden
tunteen säilymisen.

Istunnolla aktiivisena ollutta huonouden kokemusta pyrittiin yhteisessä työskentelyssä
säätelemään kolmannen tason hallinnan keinoin. Paikoin kolmannen tason hallinnan keinot tarjoutuivat terapeutin puheenvuoroista
ja reaktioista, esimerkiksi kriittistä etäisyyttä
tarjoavista kysymyksistä tai kommenteista.

Toinen tutkimuskysymykseni oli, mitä metakognitiivisen hallinnan keinoja asiakas
käytti huonouden kokemuksen säätelyssä.
Edellä kuvatun perusteella voidaan todeta,

45

PSYKOTERAPIASSA

MUUTOS

Huonouden kokemuksen äärellä: huonouden kokemuksen metakognitiivinen hallinta
Juselius, Susanna.

Paikoin asiakas päätyi itse prosessoimaan
kolmannen tason hallinnan keinoilla. Toisen
tuen hakemista, eli ensimmäisen tason hallinnan keinoa, ei terapiaistunnoilta koodattu,
mutta sen voidaan ajatella sisältyneen implisiittisesti terapiaistuntoihin. Greenberg ja
Paivio (1997) pitävätkin maladaptiivisen tunneskeeman muutosprosessissa merkityksellisenä sitä, että henkilö saa toiselta tukea ja
vahvistusta uudessa adaptiivisessa tunnereaktiossa.
Ensimmäisestä kolmesta istunnosta yhdellä
maladaptiivinen tunne ei ollut läsnä, mutta
tässäkin hallinta kohdistui huonouteen totuutena itsestä. Hallinnan avulla asiakas pyrki välttämään huonouden kokemuksen aktivoitumisen. Tällöin asiakas pyrki käyttämään
ensimmäisen ja toisen tason hallinnan keinoja. Hän suunnitteli välttelevänsä huonoutta
aktivoivaa tilannetta tai toimivansa sellaisella tavalla, joka estäisi huonouden kokemuksen aktivoitumisen.
Hallinnan onnistumisten ja epäonnistumisen osalta voidaan todeta, että asiakkaan
käyttämät hallinnan keinot riitatilanteessa
eivät auttaneet vuorovaikutuksen tai huonouden kokemuksen säätelyssä. Läheinen ei
tarjonnut tukea tai korjannut kriittistä näkökulmaansa realistisemmaksi ja asiakasta
kunnioittavaksi. Asiakkaan mielessä säilyi
näkemys, että hänen on perusteltua pitää
itseään huonona. Hallinnan keinojen käyttö
koodattiin siis epäonnistuneeksi. Istunnolla
aktiivisena olleen huonouden kokemuksen
säätelyssä käytettiin kolmannen tason hallinnan keinoja, joiden hyöty kasvoi istunnon
loppua kohti. Aluksi asiakas ei pitänyt vaihtoehtoisia näkökulmia mahdollisina. Tällöin

hän piti huonoutta edelleen totuutena itsestä. Istunnon edetessä asiakas alkoi miettiä
vaihtoehtoisia näkökulmia, mutta oli niiden
suhteen epävarma. Istunnon lopulla maladaptiivinen tunne väistyi ja asiakas alkoi pitää vaihtoehtoisia näkökulmia mahdollisena.
Tällöin hallinta koodattiin onnistuneeksi.
Hallinnan epäonnistumisen ja onnistumisen lisäksi tässä työssä päädyttiin tarkastelemaan sellaista hallinnan pyrkimystä, josta
ei sillä hetkellä ollut nähtävissä, onnistuuko
huonouden kokemuksen säätely hallinnan
avulla vai ei. Koodiksi merkittiin tällöin prosessointi. Tämä prosessoinnin koodi ei sisälly
alkuperäiseen MAS-mittariin. Prosessoinnin
koodin avulla hallinnan keinojen koodaus oli
mahdollista myös toisella istunnolla, jossa
hallinta kohdistui tuleviin tilanteisiin tai yleiseen suunnitelmaan huonouden kokemuksen
säätelemiseksi.
Neljännellä käynnillä asiakkaan suhde huonouden kokemukseen oli muuttunut sellaiseksi, ettei se enää määritellyt koko minuutta
tai ollut totuus itsestä. Tämä oli vaikuttanut
myös siihen, miten hän sääteli huonouden
kokemusta hallinnan keinoin. Asiakas kuvasi
säädelleensä istunnon ulkopuolella ajoittain
aktivoituvaa huonouden kokemusta kolmannen tason hallinnan keinoilla. Toisin kuin riitatilanteissa, nyt hän ei pyrkinyt hallinnalla
vaikuttamaan vuorovaikutukseen, vaan hän
hyödynsi oman mielen ymmärtämistä hallinnan apuna. MAS:n itsereflektion osa-alueen
näkökulmasta voidaan todeta, että asiakas
oli hallinnassaan hyödyntänyt kaikkia itsereflektion tasoluokkia: tunteiden ja ajatusten
erittelyä, oman mielen sisällön representaatioluonteen ymmärtämistä, muuttujien vä-
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listen suhteiden hahmottamista sekä oman
mielen tapahtumien integrointia loogisesti
eteneväksi kertomukseksi (esim. Semerari
ym. 2003; tasoluokkien suomennos: Hakanen,
2007). Tämä oli tarkastelluista neljästä käynnistä ainoa, jolla asiakas kuvasi huonouden
kokemuksen hallinnan onnistuneen istunnon
ulkopuolella.

alaa kolmannen tason hallinnan keinoilla.
Ensimmäisen tason keinolla, eli toisen tuella,
mielialan säätely oli onnistunut. Nämä tulokset ovat linjassa tässä työssä havaitun kanssa.
Aluksi asiakas pyrki säätelemään huonouden
kokemusta toisen tuella, mutta toisen epävalidoivan suhtautumisen vuoksi säätely ei
onnistunut. Huonouden kokemuksen säätely
oli kuitenkin mahdollista terapiaistunnoilla.
Tässä työssä tehtiin vastaava havainto kuin
edellä mainitussa tapaustutkimuksessa, eli
asiakkaan kyky hyödyntää hallintaa huonouden ja sen myötä mielialan säätelyssä vahvistui terapian myötä.

Koska sekä primaarisen maladaptiivisen häpeän että depressiivisen merkitysorganisaation mallit korostavat aiemmin ei-sanallisen
tai ei-tiedostetun kokemuksen ja mielensisällön tulemista tietoisuuteen ja ymmärrystä, että kyse on omasta mielensisäisestä
kokemuksesta, on johdonmukaista, että kolmannen tason hallinnan keinot toimivat ensimmäisen ja toisen tason hallinnan keinoja
paremmin. Hallinnan onnistumisen suhteen
merkitykselliseksi osoittautui se, että hallinta kohdistui huonouden kokemukseen oman
mielen tapahtumana. Huonouden kokemuksen hallinta puolestaan ei onnistunut silloin,
kun huonous ilmeni minuutta määrittävänä
tosiasiana.

Tämän työn rajoituksena oli ensinnäkin se,
että tulokset perustuvat vain yhden henkilön tekemään istuntojen analyysiin ja MASmittarin hallinnan koodaukseen. Tulosten
luotettavuutta voi lisäksi heikentää se, että
tässä työssä käytettiin hallinnan prosessoinnin koodia, joka ei sisälly alkuperäiseen
MAS-mittariin.
Tapaustutkimusasetelman
seurauksena on epävarmaa, olisivatko tässä
työssä tehdyt havainnot huonouden kokemuksen hallinnasta yleistettävissä muihin
terapiaprosesseihin.

Tämän työn tuloksia tarkasteltiin myös suhteessa tutkimuksiin hallinnasta masennuksen
yhteydessä, joskin huonouden kokemuksen
metakognitiivinen hallinta voi erota alakuloisen mielialan hallinnasta. Masennuspotilailla on havaittu vaikeutta metakognitiivisen
hallinnan hyödyntämisessä mielialan säätelyssä. Carcionen ym. (2008) tapaustutkimuksessa asiakkaalla havaittiin pulmia metakognitiivisen hallinnan käytössä terapian alussa.
Nämä pulmat helpottuivat terapian myötä.
Ladegaardin, Larsenin, Videbechin ja Lysakerin (2014) tutkimuksessa masennuspotilailla
ilmeni puolestaan vaikeutta säädellä mieli-

Avoimeksi jäi se, millä tavoin muutokset huonouden kokemuksessa tai hallinnassa kytkeytyvät toisiinsa. Voidaan pohtia, auttoiko
hallinnan vahvistuminen asiakasta saamaan
uudenlaista suhdetta huonouden kokemukseen. Tai mahdollistiko muuttunut suhde
huonouden kokemukseen sen, että asiakas
pystyi käyttämään hallinnan keinoja tehokkaammin. On myös mahdollista, että kyse
oli rinnakkaisista tai erillisistä prosesseista.
Edellä esitettyjen teoreettisten mallien näkökulmasta on kuitenkin oletettavaa, että
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itsereflektion vahvistumisella oli jokin rooli
sekä huonouden kokemuksen että hallinnan
muutoksessa.
Tämän työn keskeisin havainto oli se, että
huonouden kokemuksen metakognitiivinen
hallinta onnistui siinä vaiheessa, kun asiakkaan suhde huonouden kokemukseen muuttui. Aluksi huonouden kokemus oli määritellyt asiakkaan käsitystä itsestä. Tällöin hallinta
kohdistui huonouden kokemukselta suojautumiseen. Kun asiakas havaitsi huonouden
kokemuksen itsessä aktivoituvaksi mielen
sisäiseksi kokemukseksi, joka ei merkinnyt
totuutta itsestä, niin sen metakognitiivinen
hallinta oli mahdollista. Tehokkaimmaksi
huonouden kokemuksen hallinnan keinoksi osoittautui oman mielen ymmärtämisen
hyödyntäminen. Terapiaistunnolla asiakas
hyötyi lisäksi yhteistyösuhteesta tulevasta
tuesta.
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Body Staging –menetelmä
itsereflektion edistäjänä
Mervi Koivisto

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella Body
Staging -menetelmää välineenä herättää, tavoittaa ja jäsentää ongelmallisen kokemuksen
rakentumista kehollisesta kokemuksesta mielensisäiseksi. Toisin sanoen työssä tutkitaan,
edistääkö menetelmä itsereflektiota.

akkaitteni voi olla vaikea sanallistaa omaa
kokemustaan, jolloin refleksiivisyyden rakentaminen alkaa jokseenkin ”alkutekijöistä”.
Kun fyysinen minuus käsitetään prereflektiivisenä minuutena (Toskala & Hartikainen,
2005), keholliset työmenetelmät tarjoavat
väylän päästä kuitenkin rauhassa tutkimaan
ja työstämään mielensisäistä maailmaa ajatuksineen, tunteineen ja yksilöllisine merkityksenantoineen. Kun kehollinen kokemus
nähdään tunteiden representaationa (Nummenmaa, Glerean, Hari & Hietanen, 2013), kehollinen työskentely tarjoaa alustan ihmisel-

Psykoterapeuttina tapaan asiakkaita, jotka
ovat traumatisoituneita ja/tai kärsivät persoonallisuushäiriöstä. Heillä ilmenee usein
vakaviakin metakognitiivisia puutteita (Semerari ym., 2003) ja itsereflektio on jo lähtökohtaisesti haastavaa (Fonagy, 1997). Asi-
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le tyypilliselle, automaattisesti tapahtuvalle
reflektiolle (Toskala & Hartikainen, 2005).

iTSereflekTio JA reflekSiiviSyyDen

Body Staging on refleksiivinen prosessimenetelmä, jota käytetään vakavien traumojen
ja dissosiatiivisen identiteettihäiriön hoidossa. Menetelmän avulla jumiutunut emotionaalinen prosessi tai kehitystapahtuma voi
käynnistyä uudelleen (Herbert, 2011). Kehollinen kokemus voi toimia siltana tunteisiin ja
edelleen yksilöllisiin merkityksenantoihin.
Menetelmän avulla voidaan tavoittaa hyvinkin varhaisiin kehitysvaiheisiin liittyvää
ns. syvätason tietoa, joka ei välttämättä yllä
refleksiivisyyden piiriin tai ole edes sanallistettavissa (Toskala & Hartikainen, 2005).
Käyttökokemukseni perusteella menetelmää
voi käyttää psykoterapiassa sekä käsitteellistämisen ja terapian fokusoimisen että emotionaalisen työstämisen välineenä pitäytyen
asiakkaan lähikehityksen vyöhykkeellä.

Itsereflektiolla eli refleksiivisyydellä tarkoitetaan itseen kohdistuvaa ja usein tietoista
mielensisäisten tilojen tai prosessien havainnointia, tunnistamista ja suhdetta niihin.
Laajemmin ymmärrettynä reflektiivisyys
tarkoittaa myös muiden ihmisten tunnetilojen tunnistamista sekä edelleen sisäisten tilojen jakamista ja ilmaisua, mentalisaatiota.
Reflektiivinen minä reflektoi sekä tietoista,
kielellistä että ei-kielellistä psyykkistä tapahtumista ja muodostaa representaatioita tunteista, ajatuksista, uskomuksista ja haluista
(Kuusinen, 1998; Kilpeläinen & Koivisto, 2007;
Kuusinen & Wahlström, 2014). Taito suunnata huomio omiin mielensisäisiin prosesseihin
sekä tunnistaa, arvioida, ymmärtää, integroida ja säädellä niitä, rakentuu hierarkisesti eriytymättömältä tasolta eriytyneempien
tasojen kautta integroitumisen tasolle. Integraation tasolla itsereflektion käsite lähestyy
Toskalan ja Hartikaisen käyttämää refleksiivisyyden käsitettä (Semerari ym., 2003; Hakanen, 2007; Juselius, 2012).

rAkenTuMinen

Stilesin (2005) mukaan tapaustutkimuksen
keskeinen tehtävä on testata teoriaa ja tuottaa tuloksia, jotka heikentävät tai vahvistavat
sitä, ja parhaimmillaan tuottavat teoriaa laajentavaa tietoa. Tässä työssä haluan testata
konstruktiiviseen teoriaan pohjautuvaa ”käyttöteoriaani”. Työn aineisto koostuu yhden
terapia-asiakkaan yksittäisellä terapia-istunnoilla Body Staging -menetelmän avulla tuotetuista itsereflektioista. Tarkastelussani pyrin
tutkimaan menetelmän käytettävyyttä terapeuttisen muutosprosessin aktivoimisen tai
edistämisen välineenä. Terapeuttinen muutos
voi näkyä tunteen, merkitysorganisaatioiden
ja refleksiivisyyden tasolla (Toskala & Hartikainen, 2005). Tässä työssä olen kiinnostunut
erityisesti (ongelmallisen) kokemuksen saattamisesta refleksiivisyyden piiriin.

Refleksiivisyyden piiriin ulottuvassa kokemuksessa korostuu selkeä agenttisuuden
tunne (Toskala & Hartikainen, 2005), samoin
kuin itsereflektio-käsitteen integraatiotasolla (Hakanen, 2007). Refleksiivisyys on siis
lähtökohta agenttisuuden (toimijuuden) kokemukselle. Agenttisuudella tarkoitetaan
ihmisen mahdollisuutta sisällyttää itseensä
jokin kokemuksensa siten, että se on tunteensäätelyn piirissä eikä silloin uhkaa minuuden
kokemuksen eheyttä (Toskala & Hartikainen,
2005; Kilpeläinen & Koivisto, 2007).
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Fonagyn (1997) mukaan refleksiivisyyden kehitys on yhteydessä mielenterveyshäiriöiden
kehitykseen ja kiintymyssuhteen laatuun.
Turvallinen kiintymyssuhde muodostaa perustan metakognitiivisten kykyjen ja mentalisaation kehitykselle. Jo 3-5 vuotiailla on
havaittavissa vahva korrelaatio kiintymyssuhteen laadulla ja varhaisen mielen teorian
kehityksellä. Reflektiivinen vanhempi lisää
todennäköisyyttä lapsen turvallisen kiintymyssuhteen sekä mielen teorian kehitykseen.
Turvallinen kiintymyssuhde on voimavara,
vaikkakaan ei suoja psyykkistä häiriintymistä tai sairastumista vastaan (Sinkkonen, 2001;
Kilpeläinen & Koivisto, 2007; Kuusinen &
Wahlström, 2014).

ja oman mielen erillisyys mahdollistaa sen,
että lapsi voi ymmärtää toisen kognitioita ja
emootioita, ja ymmärtää erilaisten reaktioiden
johtuvan toisesta ihmisestä, ei itsestä. Turvallisesti kiintynyt lapsi selviää myös tilanteista,
joissa hänen tarpeitaan ei kohdata ja tyydytetä
adekvaatilla tavalla.
Turvallisessa kiintymyssuhteessa oma mieli
tulee riittävästi peilatuksi ja ymmärretyksi, ja
toisen mieltä voi ymmärtää. Kyky mentalisaatioon voi kehittyä suotuisasti. Turvattomassa
kiintymyssuhteessa peilaus jää puutteelliseksi. Toisen mielen ymmärtäminen saattaa olla
uhkaavuudessaan jopa mahdotonta, esimerkiksi kiintymyksen kohteen kaltoinkohdellessa lasta (Kuusinen & Wahlström, 2014).

Kyky mentalisoida on määräävä tekijä minän
organisaatiossa (Fonagy, 2006). Mentalisaatiokyky kehittyy vuorovaikutuksessa, suhteessa
keskimääräisesti kehittyneemmän mielen ja
vahvemmat itsesäätelykeinot omaaviin aikuisiin. Suotuisan kehityksen edellytyksiä ovat
hoitajan sensitiivisyys, hyväntahtoisuus ja riittävä samalla aaltopituudella oleminen. Lisäksi
hoitajan kyky reflektoida on lapselle tärkeää.
Reflektiivinen vanhempi kykenee ymmärtämään lapsen tunnetilaa ja välittämään tälle
varmuutta siitä, että hoitaja pystyy auttamaan
lasta tunnetilan hallitsemisessa (Sinkkonen,
2001; Kilpeläinen & Koivisto, 2007; Kuusinen &
Wahlström, 2014). Vanhemman suhtautuminen lapseen mielellisenä ja intentionaalisena
sisäistyy myös lapsen käsityksiksi itsestään.
Lapsen tunteet tulevat nimetyiksi ja merkityksellisiksi, kun vanhempi peilaa ja tulkitsee
niitä lapsen mieleen. Kun vanhempi reflektoi
lapsen mieltä, se vahvistaa myös sisäistä tunteen säätelyä (Kuusinen & Wahlström, 2014).
Fonagyn (1997) mukaan kyky erottaa toisen

Turvaton kiinnittyminen on yksi monista
patologian riskitekijöistä. Ristiriitaiset äidit
eläytyvät tunteisiin, mutta tempautuvat itsekin helposti niiden vietäviksi. Välttelevät
äidit ovat tunneilmaisuissaan varauksellisia
välittäen kuitenkin käsityksen, että tilanne
pystytään hallitsemaan. Kaoottiset, traumatisoituneet äidit eivät kykene auttamaan lasta
kummallakaan tavalla. Heidän reflektiivinen
funktionsa on siis hyvin heikko (Sinkkonen &
Kalland, 2001; Kilpeläinen & Koivisto, 2007).
Psyykkisissä häiriöissä refleksiivinen prosessointi on häiriintynyt yhdellä tai useammilla
keskeisillä kokemisen alueilla. Mitä vaikeammasta psyykkisestä häiriöstä on kyse, sitä laaja-alaisemmin häiriintymistä on tapahtunut.
Kokemus yhtenäisestä minuudesta horjuu tai
on kokonaisvaltaisesti uhattuna (Toskala &
Hartikainen, 2005).
Refleksiivisyyden vastakohta on reaktiivisuus. Reaktiivisessa suhteessa itseen tietoi-
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nen suhde omaan kokemukseen puuttuu.
Tällöin ihmiselle on ominaista vastaaminen
itsessä viriäviin tunteisiin ja merkityksenantoihin ikään kuin toimintaa sitovina pakkoina. Voimakkaat tunteet saattavat uhata minuuden jatkuvuuden ja eheyden kokemista,
ja näin kokemukset jäävät tunteensäätelyn
ulkopuolelle (Toskala & Hartikainen, 2005;
Kilpeläinen & Koivisto, 2007). Refleksiivisen
prosessoinnin ja mentalisaation vaikeudet
heijastuvat tapaan, jolla yksilö on vuorovaikutuksessa muiden kanssa, kykyyn ymmärtää
omaa mieltä ja tunteensäätelyyn (Kuusinen &
Wahlström, 2014).

iTSereflekTio JA TerApeuTTinen MuuToS
Erilaisissa teoreettisissa suuntauksissa psykoterapeuttinen muutos käsitteellistetään eri
tavoin. Yleisesti terapeuttisessa muutoksessa
nähdään olennaisena uusi ymmärrys itsestä,
uusi kokemus suhteessa olosta tai merkitysten muuttuminen (Wahlström, 2007). Kognitiivis-konstruktiivisessa psykoterapiassa
muutosta voidaan tarkastella kolmesta eri
näkökulmasta: refleksiivisyyden, merkitysorganisaatioiden sekä dialektis-konstruktiivisen teorian näkökulmasta (Toskala & Hartikainen, 2005).
Refleksiiviset prosessit palvelevat eheyden
kokemista. Näin ymmärrettynä refleksiivisyyden rakentuminen on yksi terapiaprosessin tavoitteista. Terapiassa refleksiivisyyden
lisääntymisen myötä yksilön on mahdollista
elää ongelmallinen kokemus itsessään. Reflektoiva suhde omaan kokemukseen mahdollistaa joustavan huomiokyvyn, avoimuuden
uudelle informaatiolle ja mahdollisuuden

ottaa vaihtoehtoisia näkökulmia samaan kokemukseen. Lisäksi refleksiivisyys vahvistaa
agenttisuuden kokemusta, tuottaa sisäisen
vapauden kokemusta sekä lisää merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemusta (Toskala
& Hartikainen, 2005; Kuusinen & Wahlström,
2014). Reflektiivisessä ja agenttisessa suhteessa itseen ihmisellä on mahdollisuus aktiivisesti vaikuttaa omaan kokemukseensa. Hän
pääsee halutessaan ulos omasta kokemuksestaan ja voi tarkastella sitä kuin ulkopuolelta käsin. Refleksiivisyyden lisääntymistä tai
vahvistumista kohti edetään vaiheittain (Toskala & Hartikainen, 2005; Kilpeläinen & Koivisto, 2007). Itsereflektion eli refleksiivisyyden kehittämistä pidetään monissa muissakin
psykoterapioissa keskeisenä tavoitteena, kun
työskennellään itsetuntemuksen lisääntymiseksi tai tunteiden säätelyn vahvistumiseksi
(Kuusinen & Wahlström, 2014).
Kehitysparadigman mukaan terapeuttinen
muutos tarkoittaa, että jumiutunut kehitystapahtuma käynnistyy uudelleen. Tällöin
muutos näyttäytyy alkuperäisen ongelman
laadullisena muutoksena, ei niinkään yksittäisten oireiden muutoksena (Leiman 1996,
2004). Terapeuttinen muutos edellyttää tunteiden aktivoitumista. Muutoksen laatu on
yhteydessä itsereflektion tasoon (Guidano,
1991) ja itsereflektion laatu taas siihen, kuinka paljon asiakkaan on mahdollista säädellä
ja kompensoida ongelmansa häiritsevyyttä
arjessaan (Kalska, 2014). Yksilön kehityksessä
kokemus itsestä ja tunteiden säätely rakentuvat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.
Voidaan ajatella, että se mikä kehittyy vuorovaikutuksessa, vaatii myös muuttuakseen
vuorovaikutuksellisen prosessin (Kuusinen
& Wahlström, 2014). Leimanin ja Stilesin
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(2001) mukaan terapeutin tehtävä on pysyä
asiakkaan lähikehityksen vyöhykkeellä, toisin sanoen alueella tai tasolla, joka asiakkaan
on mahdollista yltää ja saada käyttöönsä terapeutin avustamana. Asiakkaan omaa kehitystään ja oman mielensä muodostumista
koskevan itseymmärryksen lisääntyminen
tapahtuu psykoterapiassa sekä kokemuksellisella että tiedollisella tasolla (Kuusinen &
Wahlström, 2014).

(Herbert, 2011). Tällöin kehollinen kokemus
voi toimia siltana tunteisiin (Nummenmaa
ym., 2013) ja edelleen yksilöllisiin merkityksenantoihin, jotka on tarkoituksenmukaista
saada potilaan kokevan minuuden, refleksiivisyyden ja agenttisuuden piiriin. Kehollisen kokemuksen kautta voidaan tavoittaa
aiempiin, mahdollisesti hyvinkin varhaisiin
kehitysvaiheisiin liittyvää ’syvätason’ tietoa.
Sanattomalla tai esikielellisellä tasolla yksilön kokemukset eivät yllä refleksiivisyyden
piiriin (Toskala & Hartikainen, 2005; Siegel,
2015; Broom, 2010).

keholliSuuS kogniTiiviSeSSA
pSykoTerApiASSA

Keholliset työtavat tarjoavat yhden tavan
tutkia asiakkaan sanatontakin kokemusta
ja siihen liittyvän ongelman mielensisäistä
rakentumista. Aluksi asetutaan välittömän
kokemuksen (prereflektiivinen, fyysinen minuus) äärelle havainnoimaan sitä. Fokusointi
voimakkaiden sensoristen tai emotionaalisten tuntemusten havainnoimiseen voi avata muistipolkuja traumaattisiin muistoihin.
Seuraavia muita vaiheita ovat kokemuksen
tunnistaminen, symbolointi ja tulkinta. Havainnot kehollisista ja muista aistituntemuksista liitetään prosessin aikana nouseviin
mielikuviin. Uudenlainen asenne ja merkitys suhteessa kokemukseen voi syntyä, kun
mielikuvissa esiin nousevat tarpeet tulevat
kohdatuiksi. Edelleen pyrkimyksenä on edetä
niin, että avautuneet muistot voivat asteittain integroitua asiakkaan tietoisuuteen. Tällöin kokemuksen ’omistaminen’ ja integrointi
minuuteen sekä pyrkimys luoda säätelevä eli
agenttinen suhde kokemukseen tulevat mahdollisiksi (Toskala & Hartikainen, 2005; Herbert, 2011).

Perinteisessä kognitiivisessa psykoterapiassa
on muiden psykoterapioiden tapaan painotettu keskustelua ja itsereflektiota keskeisinä
työskentelyn välineinä. Viimeisen vuosikymmenen aikana mindfulness-pohjaiset, kehollistakin kokemusta hyödyntävät menetelmät
(Kabat-Zinn, 2010; Segal, Williams & Teasdale,
2013) ovat vakiinnuttaneet asemansa kognitiivisen psykoterapian kentässä. Kehoterapeuttisten menetelmien käyttö on edelleen
harvinaisempaa kuin soisi. Monet potilaat
saattaisivat hyötyä kehokeskeisestä työskentelystä (Kristmannsdóttir, 2014), joka voi tarjota implisiittisestä eksplisiittiseen etenevän
väylän (Toskala & Hartikainen, 2005; Herbert,
2011) terapeuttiselle muutostyöskentelylle.
Perinteisen eksplisiittisestä implisiittiseen
etenevä työskentelytapa voi olla liian haastavaa asiakkaille, joilla on (vakavan) puutteellinen kosketus, yhteys omiin tunteisiin ja/
tai (merkittäviä) ongelmia tunteensäätelyssä.
Esimerkiksi traumaattiset muistot ovat usein
niin fragmentoituneita, että niitä on vaikea
tai mahdoton hyväksyä tietoisuuden piiriin
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BoDy STAging –MeneTelMä
Body Staging on refleksiivinen prosessimenetelmä, jota käytetään osana kompleksisista
traumoista ja/tai dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä kärsivien asiakkaiden hoitoa. Menetelmää voidaan käyttää kun tavoitteena on
rakentaa 1) yhteyttä kehollisiin tuntemuksiin
tai tunteisiin tai 2) integraatiota minuuden
eri puolten välillä. Yksinkertaistaen tässä kehollisessa ja kokemuksellisessa harjoituksessa
pysähdytään havainnoimaan elämää haittaavaa oiretta tai kivuliasta kokemusta sellaisena
kuin se näyttäytyy kehollisina tuntemuksina.
Asiakasta autetaan ensin ilmentämään kokemustaan ja pysymään sen äärellä, kokemaan
haastavaa tuntemusta (Herbert, 2011).
Terapeutin suhtautuminen on validoivaa. Terapeutti rohkaisee asiakasta toimimaan sisäisen kokemuksensa ohjaamana (esim. liike).
Prosessityöskentelyn tavoitteena on vahvistaa
kokevaa minuutta ja edelleen itseohjautuvuutta. Kun asiakas on saanut kiinni tuntemuksistaan ja mahdollisesti sanallistanut ne, häntä
pyydetään siirtymään uuteen positioon ja havainnoimaan edellisessä positiossa esiin tullutta kokemusta ja sen herättämiä reaktioita
itsessä kehollisina tuntemuksina, tunteina ja/
tai ajatuksina, mielikuvina (Herbert, 2011).
Uudessa positiossa rakentuva kokemus on
(tarvittaessa ja mikäli mahdollista) edelleen
havainnoitavissa uudesta positiosta käsin ja
näin itsereflektioiden ketju jatkuu. Jos työskentelyssä tavoitetaan kohta, joka estää asiakkaan prosessin etenemistä, niin se määrittää, miten seuraavaa positiota lähdetään
rakentamaan ja miten työskentelyä jatketaan
(Herbert, 2011).

Herbertin (2011) mukaan menetelmää voidaan käyttää terapiassa silloin, kun työstettävä prosessi ’jumiutuu’. Menetelmä voi olla
vaihtoehto silloin, kun keskustelu tai prosessi
ei etene muista kognitiivisista interventioista
huolimatta tai keskittyminen kehollisiin tuntemuksiin tai tunteisiin saa asiakkaan pois tolaltaan. Työtapaa voi harkita myös silloin, jos
asiakas pystyy muodostamaan vain osittaisen
kuvan kokonaisuudesta suhteessa aistimuksiinsa ja kehollisiin tiloihinsa, tai asiakas ei
pysty muuttamaan traumaan perustuvaa
selviytymiskeinoaan. Jumiutunut prosessi
koetetaan saattaa uudelleen liikkeelle saattamalla asiakas uudelleen yhteyteen dissosioitujen muistojen tai minän puolien kanssa.
Menetelmän avulla voidaan myös tavoittaa
käsittelemättömiä traumoja ja tehdä korjaavaa työtä kiintymyssuhdeproblematiikkaan
liittyen. Tavoitteena on asiakkaiden tarpeiden kohtaaminen ja niihin korjaavalla tavalla
vastaaminen. Työskentely menetelmän sisällä on hyvin samansukuista kuin työskentely
mindfulness-pohjaisia työmenetelmiä käytettäessä (Hick & Bien, 2010).
Body Staging -menetelmää käytettäessä työskennellään ainoastaan alueilla, jotka tuntuvat turvallisilta ja tehdään tilaa asiakkaan kokemukselle sellaisena kuin se kulloisessakin
hetkessä näyttäytyy. Työskentely voidaan
keskeyttää milloin tahansa ja siihen voidaan
palata myöhemmin uudelleen. Menetelmää
käytettäessä terapeutin työskentely on asiakaslähtöistä. Terapeutti ei tulkitse, vaan validoi ja vahvistaa potilaan itsensä kuvaamaa
kokemusta ja tukee asiakasta pysymään kosketuksessa kokemuksensa kanssa. Työstettäväksi otetaan vain sellaista, mikä on asiakkaan tavoitettavissa. Näin toimien pysytään
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automaattisesti asiakkaan lähikehityksen
vyöhykkeellä, millä pysyttäytyminen on prosessia ohjaavan terapeutin tehtävä (Herbert,
2011; Leiman & Stiles, 2001). Työskentelemisen sisällöistä ja tavoista sovitaan ja neuvotellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Terapeutti
ja asiakas pyrkivät yhdessä luomaan tilan, jossa omaa prosessia voi käydä läpi turvallisesti.
Parhaimmillaan tämä tuottaa vaihtoehtoisia
selviytymiskeinoja sekä asennoitumisen ja
prosessoimisen tapoja, jotka tulevaisuudessa
edelleen vahvistavat yhteyttä ydinminuuteen
(Herbert, 2011; Greenberg & Paivio, 1993).
Menetelmää ei ole kuvattu tarkemmin kirjallisuudessa tai tutkimusartikkeleissa, joten
tässä työssä tarkastelen menetelmää terapiatyössä suhteessa kognitiivis-konstruktiivisen, tunnekeskeisen ja mindfulnesspohjaisen
terapian käsitteisiin.

Dialektis-konstruktiivisen näkökulman tai
tunnekeskeisen terapian (EFT) näkökulmasta tarkasteltuna menetelmän avulla voidaan
tavoittaa tunteita, jotka yhdistävät mielen,
ruumiin, ympäristön, kulttuurin ja käyttäytymisen. Tunteet muodostavat minuuden ytimen ja yhteyksiä sekä suhteessa itseen että
ympäristöön. Aktivoituvat tunteet itsessään
organisoivat kokemusta minuudesta ja sen
eheydestä. Tunteet voivat antaa tärkeää tietoa (itsestä) tehtäessä erilaisia valintoja tai
päätöksiä, kuitenkin ilman pakkoa mihinkään
(Greenberg & Paivio, 1993). Body Staging menetelmän käyttö eroaa emootiokeskeisestä työskentelystä terapeutin aktiivisuuden
suhteen. Terapeutti ei auta rakentamaan
minuuden eri puolten (positioiden) välistä
dialogia. Hän keskittyy kokemuksen ja edelleen tarpeiden tavoittamiseen, tunnusteluun
ja tunnistamiseen siten, että ne tulisivat asiakkaan prosessissa kohdatuksi korjaavalla
tavalla. Tavoitteena on asiakkaan minuuden
vahvistuminen siten, että tavoitetut tunteet
ja minän puolet voisivat integroitua ehyeksi
kokonaisuudeksi.

Kognitiivis-konstruktiivisen terapian käsittein tarkasteltuna menetelmän avulla asiakasta pyritään rohkaisemaan havainnoivaan
refleksiiviseen suhteeseen ongelmallisen kokemuksensa kanssa ja tavoittamaan sitä todellista tunnetta, jota hän kokee. Asiakasta
rohkaistaan validoimaan oma kokemuksensa
ja tavoittamaan tulkintoja, joita siihen liittyy.
Tunnetiedon ja siihen liittyvän käsitteellisen
tiedon (merkitykset) tavoittaminen mahdollistaa ongelman reformuloimisen sekä edelleen
vaihtoehtoisuuden rakentumisen suhteessa
ongelmalliseen kokemukseen. Työskentelyssä
yhdistyvät (minuuden tietoprosessien erilaiset tasot) välitön kokeminen ja siihen liittyvä
sensomotoriikka, käsitteellinen taso ja näiden
välimaastoon sijoittunut skematisoitunut tieto. Kaikkiin kolmeen tietoprosessin muotoon
sisältyy tietoista, ei-tietoista ja tiedostamatonta tietoa (Toskala, 2006).

Mindfulness-pohjaisten terapiakäytäntöjen
käsittein menetelmän avulla autetaan asiakasta tavoittamaan tietoinen ja hyväksyvä
suhde omaan kokemukseensa sellaisena kuin
se kulloisellakin hetkellä on. Terapeuttisessa työskentelyssä jäädään havainnoimaan
omia mielenliikkeitä tietoisesti ja hyväksyen
ja säilytetään sopiva etäisyys menettämättä
kuitenkaan kosketusta omaan tunteeseen,
kokemukseen (Kabat-Zinn, 1994; 2010; Segal,
Williams & Teasdale, 2013). Wallinin (2007)
mukaan hyväksyvä tietoisuus voi vahvistaa
tunteiden säätelyä, itsereflektiota ja kokemusta itsestä.

57

MUUTOS

PSYKOTERAPIASSA

Body Staging –menetelmä itsereflektion edistäjänä
Koivisto, Mervi

Tutkimuskysymykset ovat:
1.Edistääkö Body Staging -menetelmän käyttö itsereflektiota?
2. Miten itsereflektio ja psyykkisen prosessoinnin tasot näyttäytyvät terapiatunnin
aikana minuuden eri positioissa?
3.Tapahtuuko yksittäisen istunnon sisällä itsereflektioissa laadullista muutosta?

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMä
Asiakas Satu
Tutkielman aineisto oli ärtyneen paksusuolen oireyhtymästä, masennuksesta ja pakkooireisesta ahdistuksesta kärsivän nuoren
naisen, Satun, terapiakäynniltä. Skeemakartoituksessa terapian alussa tuli esiin vajavuuden, uhrautuvuuden, vaativuuden
ja hyväksynnän hakemisen skeemaa sekä
myös katastrofin pelkoa ja lievää oikeutuksen skeemaa. Primääriperheen kiintymyssuhdemallit olivat välttelevä ja ristiriitainen. Turvattomuudentunteet olivat olleet
tavallisia. Vanhempien ero, lähivanhemman
alkoholinkäyttö ja uusi, väkivaltainen parisuhde traumaattisine tapahtumineen olivat
vaikeuttaneet Satun itsenäistymiskehitystä.

Body Staging -menetelmä
Body Staging -menetelmää käytettiin 15.
terapia-istunnolla. Tutkimuskohteena ollut
terapiakäynti litteroitiin sanatarkasti kirjaten ylös silminnähden havaittavat keholliset

ja emotionaaliset muutokset Tässä istunnossa
pysähdyttiin elämää rajoittavan somaattisen
oireilun äärelle. Työskentelyn tavoitteena oli
asiakkaan somaattiseen oireeseen liittyvän
ongelmallisen kokemuksen ja sen mielensisäisen rakentumisen saattaminen itsereflektion piiriin (TAULUKKO 1).
Terapiakäynnillä Satu pysähtyi terapeutin
tukemana kuulostelemaan itseään. Kehon
kautta tuli mahdolliseksi kuvata omaa kokemusta. Pysähtymiselle ja kuulostelulle annettiin paljon aikaa. Työskentely antoi tilaa potilaan tunteille elää ja liikkua, kun terapeutti ei
tulkinnut, antanut merkityksiä tai määritellyt potilaan kokemusta, vaan Satu kuuli omat
sanansa terapeutin toistamana. Näin toimien terapeutille tuli mahdolliseksi tavoittaa
Satun tunteita ja kehon viestejä. Terapeutti
kykeni eläytymään Satun sisäiseen maailmaan ja tavoittamaan hänen suhtautumistaan omiin tunteisiin. Terapeutti havainnoi
vapautumisen ja pidättelyn vuorottelua sekä
sen heijastumista hengitykseen ja positioiden
vaihtumiseen. Oleellista oli, että Satu itse sai
kosketuksen kokemukseensa ja pääsi tarkastelemaan itseään eri näkökulmista.

Tutkimusmenetelmä (MAS)
Tutkimusmenetelmänä käytettiin MAS (Metacognition Assesment Scale)-arviointiasteikon Itsereflektio-osuutta (Semerari ym.,
2003). Hakasen (2007) mukaan MAS-menetelmä fokusoi eritasoisiin tiedonkäsittelyn
prosesseihin. Psyykkinen prosessointi on luokiteltu kolmeen pääluokkaan, jotka ovat 1)
itsereflektio, 2) toisen mielen ymmärtäminen
ja 3) hallinta. Pääluokkien sisällä on eroteltu
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TAulukko 1. BoDy STAging -MeneTelMän käyTTö vAiheiTTAin.
psyykkisen prosessoinnin kannalta hierarkkisesti eritasoisia alaluokkia, jotka etenevät
perusluonteisen tason toiminnoista kohti
vaativampaa metakognitiivista prosessointia
edellyttäviä toimintoja.

silö onnistuu tietyn tasoisissa toiminnoissa,
se kuvataan analyysissä IR-koodilla. Epäonnistumiset kuvataan IRei- koodilla (Hakanen,
2007; Juselius, 2012).
Perusluonteisella tasolla onnistuminen edellyttää, että yksilö tiedostaa tunteitaan ja ajatuksiaan, mutta kuvaa mielensä tapahtumia
yleisellä tai epämääräisellä tavalla (IR1) tai
tiedostaa mielensä erillisyyden muista ja näkee muiden voivan vaikuttaa hänen mielensä
toimintoihin vain epäsuorasti (IR2). Epäonnistumisesta on kysymys, kun yksilö ei viittaa

Itsereflektioon liittyvät toiminnot on jaettu
viiteen tasoluokkaan, jotka ovat perusluonteinen taso, eritteleminen, representaatioluonteen ymmärtäminen, muuttujien välisten suhteiden selittäminen ja integraatio.
Tasoluokat on edelleen jaettu yhdeksään alaluokkaan toimintojen tason mukaan. Kun yk-
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mielen tapahtumiin lainkaan (IR1ei) tai näkee mielen tapahtumat ulkoisina tosiasioina
tai sellaisina, joihin muut voivat suoraan vaikuttaa (IR2ei). Erittelemisen tasolla onnistumisen vaatimuksena on, että yksilö kykenee
tunnistamaan, nimeämään ja erottelemaan
ajatuksiaan(IR3) ja tunteitaan (IR4), joilla
olevan kohteen hän ilmaisee. Epäonnistuminen koodataan, kun yksilö kuvaa pelkästään

käyttäytymistä tai sitä, miltä hän näytti tietyssä tilanteessa tai kun kuvauksesta puuttuu
ajatusprosessin (IR3ei) tai tunneprosessin
(IR4ei) kohde. Representaatioluonteen ymmärtäminen tarkoittaa, että yksilö tunnistaa
ajatuksensa subjektiivisiksi uskomuksiksi
(IR5 ja IR5ei) sekä tiedostaa ajatusten ja tekojen erilaiset seuraamukset, ts. ajatus ei saa
aikaan samaa kuin teko (IR6 ja IR6ei). Muut-
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TAulukko 2. MAS-ASTeikon iTSereflekTio-oSuuDen kooDiT SeliTykSineen (JuSeliuS, 2012).
tujien välisten suhteiden selittäminen onnistuu, kun yksilö kykenee päättelemään, mitkä
tekijät vaikuttavat hänen psyykkiseen tilaansa tai käyttäytymiseensä (IR7 ja IR7ei). Integraation onnistumisen edellytyksenä on kyky
muodostaa looginen ja jäsentynyt kertomus
siitä, mitä omassa mielessä ja käyttäytymisessä jossakin tilanteessa tapahtui (IR8 ja IR8ei)
tai kyky kuvata mielen tapahtumien tai vuorovaikutuksen muutosta ajan kuluessa (IR9 ja
IR9ei). MAS-asteikon Itsereflektio-osuuden
sisällöt on kuvattu tarkemmin TAULUKOSSA
2 (Juselius, 2012).

Kehollisesta työskentelyotteesta johtuen
asiakas tuotti puhetta tavalliseen terapiakäynnillä käytyyn keskusteluun verrattuna
niukemmin. Body Staging on kokonaisuudessaan ohjattu kokemuksellinen itsereflektion
harjoitus. Silloin lähtöoletus on, että asiakas
tuottaa puhetta, joka viittaa hänen psyykkisiin prosesseihinsa. Asiakkaan kielelliset
ilmaukset otettiin tarkasteltavaksi kokonaisuudessaan ja analysoidut lauseet luokiteltiin
eritasoisiin hierarkisiin luokkiin. Kun Satun
tuottama puhe sopi kahteen tasoluokkaan, se
skoorattiin molempiin. Luokittelevaa analyysiä täydennettiin laadullisella kuvauksella.
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TulokSeT
Työskentely terapiaistunnon aikana
Työskentely käytettäessä Body Staging -menetelmää tuotti oiretason deskription lisäksi
kolme itsereflektiota, joita jatkossa tarkastellaan Positioina 1-4 (Kuva 1). Positiot on
nimetty pyrkimyksenä kuvata työskentelyssä tavoitettua prosessia eli sitä, miten suhde
omaan kokemukseen muuttuu ja nuolilla on
kuvattu itsereflektioita, toisin sanoen sitä,
mikä positio ja mistä positiosta käsin on reflektoinnin kohteena.
Alkutilanteessa eli ensimmäisessä positiossa
Satu asettui tavoittelemaan somaattiseen (vatsa)oireeseensa liittyvää tyypillistä kokemisen
tapaansa ja tavoitti fyysisiin tuntemuksiinsa
liittyvää tyypillistä huolta ajatuksineen ja pyr-

kimystään rauhoittaa vatsa (Positio 1, Oireileva minä). Reflektoidessaan somaattisesti oireilevaa itseään Satu tavoitti surua ja harmia, jota
oma oireisto toimintarajoitteineen herättää ja
joka saa vetäytymään kotiin (Positio 2, Surullinen minä). Surullinen minä herätti edelleen
surua ja toivetta muiden ymmärryksestä. Suruun alkoi sekoittua huolta, yksinäisyyden kokemusta ja neuvottomuutta, mutta myös orastavaa myötätuntoa, ymmärrystä itseä kohtaan
(Positio 3, Ristiriitainen minä).
Viimeisessä positiossa Satu reflektoi harjoitusta säilyttäen havainnoinnin piirissä kaikki
edeltävät positiot ja terapeutti osallistui keskusteluun edeltäviin positioihin verrattuna
aktiivisemmin. Satu kykeni tunnistamaan
haastavia kehollisia tuntemuksia ja tunteita
itsessään, luomaan aiempaa myötätuntoisemman suhteen vatsaoireilevaan itseensä,
tekemään tilaa itseymmärrykselle ja edelleen

kuvA 1. iTSereflekTioT BoDySTAging –TerApiAiSTunnollA.
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pohtimaan vaihtoehtoista tulkintaa ja toimimisen tapaa suhteessa omaan oireeseen (Positio 4, Agenttinen minä).

65, joista 43 kuvasi onnistumista ja 22 epäonnistumista itsereflektiotoiminnoissa. Potilaan onnistumiset ja epäonnistumiset laskettiin sisältöluokittain yhteen (Kuva 2).

Kun Satu pysähtyi kuulostelemaan itseään,
niin kehon kautta tuli mahdolliseksi kuvata
omaa kokemusta (Positiot 1-3). Yksittäisellä
terapiaistunnolla synnytettiin ja vahvistettiin uudenlaista suhdetta omaan kehoon ja
kehon kautta tunteisiin sekä edelleen ajatuksiin ja toimintayllykkeisiin. Istunnolla tavoitettiin myös jotain Satulle epätyypillistä ja
uutta, hänen omaa toimijuuttaan vahvistavaa
(Positio 4).

Itsereflektiotoiminnoissa onnistuminen oli
yleisintä perusluonteisella tasolla (onnistumiset 26, epäonnistumiset 7). Korkeammilla
itsereflektion tasoilla onnistumisten määrä
väheni merkittävästi. Oman mielen sisältöjen eritteleminen (onnistumiset 5, epäonnistumiset 5) ja representaatioluonteen ymmärtäminen (onnistumiset 5, epäonnistumiset 5)
oli vähäistä, ja onnistumisten ja epäonnistumisten lukumäärä samantasoista. Muuttujien
välisten suhteiden ymmärtäminen (onnistumiset 5, epäonnistumiset 0) ja integraatio toteutuessaan sujui onnistuneesti (onnistumiset 2, epäonnistumiset 0).

Muutos itsereflektioiden valossa
Itsereflektiotoimintoja arvioitiin MAS-arviointiasteikolla. Havaintoja kertyi yhteensä

kuvA 2. ASiAkkAAn iTSereflekTioToiMinnoiSSA onniSTuMiSTen JA epäonniSTuMiSTen
lukuMääräT TASoluokiTTAin.
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kuvA 3. iTSereflekTion JA pSyykkiSen proSeSSoinnin TASoJen näyTTäyTyMinen
TerApiAiSTunnon AikAnA.
Itsereflektiotoimintojen rakentuminen yksittäisen terapiaistunnon aikana oli epätasaista.
Onnistumiset ja epäonnistumiset vuorottelivat. Tässä tutkimuksessa kehollisen kokemuksen oletettiin edustavan psyykkistä kokemusta sen prereflektiivisellä tasolla. Tästä
johtuen luokitteluasteikkoon lisättiin arvo
0 kuvaamaan tilanteita, joissa silminnähden
pysähdytään kuulostelemaan omaa kokemusta ilman verbaalista vastinetta. Työskentelyn
aikana Satu pysähtyi tunnustelemaan kokemustaan prereflektiivisellä tasolla yhteensä
7 kertaa. Itsereflektiotoimintojen taso kasvoi
terapiaistunnon edetessä, mutta eteneminen
ei ollut suoraviivaista. Työskenneltäessä Surullisen minän ja erityisesti Ristiriitaisen minän positiossa yritykset itsereflektiotoimintojen ylemmille tasoille lisääntyivät. Samalla
epäonnistumiset suhteellisesti lisääntyivät.
Itsereflektiotoimintojen taso terapia-istun-

non lopussa, Agenttisen positiossa oli korkeampi kuin edeltävissä positioissa. Agenttisen
positiossa itsereflektiotoiminnoissa ei tapahtunut epäonnistumisia (Kuva 3).
Itsereflektiotoimintojen rakentuminen oli
vaihtelevaa ja epätasaista. Seuraavaksi tarkastelua syvennettiin poimimalla aineistosta
tarkemman tarkastelun kohteeksi ne kohdat, joissa itsereflektiotoiminnoissa tapahtui
muutos. Potilaan onnistumiset ja epäonnistumiset laskettiin yhteen tasoluokittain myös
eri positioissa ja ne on esitetty myöhemmin
kuvissa 4-7.

Oireileva minä
Oireileva minä (Positio 1) keskittyi somaattisiin tuntemuksiinsa yrittäen rauhoittaa ja
ratkaista niitä. Välillä Oireileva tavoitti mie-
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kuvA 4. ASiAkkAAn iTSereflekTioToiMinnoiSSA onniSTuMiSTen JA epäonniSTuMiSTen lukuMääräT TASoluokiTTAin oireilevAn Minän poSiTioSSA.
len toimintojen autonomisuuden. Välillä
mielen tapahtumat taas näyttäytyvät ulkoisina tosiasioina, johon kehollinen kokemus
tai muiden ymmärrys/ sen puuttuminen voi
vaikuttaa suoraan. Somaattisen tuntemuksen
äärellä Oireileva ei yltänyt erittelemisen tasolle. Tosin asiakasta ei tähän suuntaan tuettukaan, vaan pikemminkin tuettiin pysähtymään kehollisten tuntemusten, implisiittisen
tiedon äärelle. Itsereflektiotoiminnoissa onnistumiset (9) ja epäonnistumiset (7) vuorottelivat melko tasaisesti (Kuva 4)

Toisaalta pyrkimys oireenhallintaan pysähtymällä pohtimaan oiretta mahdollisesti selittäviä ulkoisia tekijöitä näkyi itsereflektiotoiminnoissa epäonnistumisena.
Asiakas: Sit tietenki tulee se… yleensä ne…turhautunut olo ja, kun sit tietää et se monesti on
et usean kerran joutuu käydä siellä vessassa…
… ja sit se on ehkä vähän … erityyppistä sillon
ku se on ruuasta johtuvaa ku mitä se on sitten kun se henkisestä johtuvaa et… Jos se on
jostain ruuasta… joku mikä ei oikeesti sovi…
et esimerkiks viinirypäleet on ollut, banaani,
jotku tämmöset… niin sillon siinon ollu voimakas se fyysinen kipu… läsnä… et… sillon
ihan oikeesti sattuu

Toisaalta perusluonteisella tasolla Oireileva
kykeni kuvaamaan kokemustaan tunnistavalla tavalla.

Kun terapeutti ohjasi asiakkaan huomion takaisin kokemukseen ja kertasi somaattisen
oireen mielensisäisen rakentumisen, niin itsereflektiotoimintojen taso palautui epäonnistumista edeltävälle perusluonteiselle tasolle ja edelleen prereflektiiviselle tasolle.

Asiakkaan ilme muuttuu kärsiväksi, surumieliseksi. Keho (erityisesti käsivarret) jännittyy,
hengitys kiihtyy, muuttuu pinnallisemmaksi.
Asiakas: Ajatuksena siit tulee ainakin usein se,
et mistä tää nyt johtuu… mikä tän aiheutti…
oonko, mitä mä oon syöny semmosta tai… …
stressaako, jäännittääkö mua joku…

Terapeutti: Että jollain tavalla tunnistat sen
semmosen epämiellyttävän tunteen vatsan
alueella ja josta tulee niin se sellanen halu
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rauhottaa, halu silittää ja jotenkin mieli jää
odottamaan urahdusta tai kurahdusta, joka
on merkki siitä, että… nyt on kiire vessaan.
Mieli jotenkin askartelee sen kanssa et onks
tää ruuasta vai onks tää nyt henkistä. Sä huomaat että kipu puuttuu… okei, henkistä sillon
ja tota niinniin ja sit miettii mistäs tää nyt
johtuu, onko tähän jokin syy… stressaanko
mä jotain, jännitänks mä jotain. Mieli käy ja
vaeltelee aikasempien kokemusten kans vastaavista tilanteista… … Tuntuu et se kokemus
on täs nyt tämmösenä?

Surullisen positiossa A sai kosketuksen suruun ja pysähtyi tunnustelemaan sitä itsessään. Tunteen eskaloituminen aktivoi ajatuksia pakottavista toimintarajoitteista, joita
omaan oireiluun liittyy ja itsereflektiotoiminnoissa tämä näkyi mielen toimintojen erittelemisen epäonnistumisena.
A: Tulee varmaan just se semmonen … surullinen ja ehkä… harmittava olo, koska… se mitä
sä … kuvailit se niin… niin tavallaan miten …
tuttua… ja tutulle kuulostavaa se oli … ja totuudenmukasta … … Se on just… niin iso osa
sitä elämää… ja … just niin rajottava sitten kun
se on päällä… … sillon just monesti tee mieli
tehdä mitään ja ei sit uskallakkaa välttämättä… just lähtee vaikkapa ulos tai tehä mitää
semmosta…

A: No ehkä… tunnen vaan vähän sellasta poltetta ja semmosta vatsassa…

Surullinen minä
Surullinen (Positio 2) minä tunsi adekvaattia
surua havainnoidessaan somaattisesti itseään.
Surun tunteen äärellä onnistumisten määrä itsereflektiotoiminnoissa suhteellisesti lisääntyi
(onnistumiset 7, epäonnistumiset 1), epäonnistumisten väheni. Mielen toimintojen eritteleminen vahvistui. Surullinen pyrki ymmärrykseen, mielen sisäisten muuttujien välisten
suhteiden selittämiseen (Kuva 5).

Surun validointi pysäytti Satun vain havainnoimaan tunnetta, jolloin itsereflektiotoiminnot palautuivat perusluonteiselle tasolle.
T: Että se saa surulliseksi…
(A: keho ja ilme jähmettyy, näyttää surumieliseltä, liikuttuneelta)
T: …tekee sen semmosen tutun ja totuudenmu-

kuvA 5. ASiAkkAAn iTSereflekTioToiMinnoiSSA onniSTuMiSTen JA epäonniSTuMiSTen lukuMääräT TASoluokiTTAin SurulliSen Minän poSiTioSSA.
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kaisen tilanteen, joka on ollu tosi iso osa sun
elämää nyt jo aika pitkään. Sä huomaat että
se rajoittaa tosi paljon ku se on päällä ja on jotenki johtanu siihen ettei oikein uskalla tehdä
mitään, liikkua kodin ulkopuolella… Millasia
tuntemuksia sä huomaat sun kehossa?

Epäonnistumiset itsereflektiotoiminnoissa
ilmenivät jäykkinä ja ehdottomina uskomuksina ” ..ei se ole sellaista terveen ihmisen
vatsakipua… vaan hallitsevaa … … siin on kai
kuiteski aika paljon yksin… ei, ei kun ei kukaan voi voi tehdä mitään” ja huonosti palvelevina, toimimattomina vaihtoehtoina ”…
että onko vaihtoehtona että jotakin vaippaa
tai jotain muuta niin eihän se niinku … eihän
se lohduta tai eihän se oo ratkasu mihinkään
et eihän semmosta elämää haluais”.

A: No ei ehkä muuta kuin se et kyyneleet koittaa tulla silmiin
T: alkaa ihan itkettään
A: Hmmm ( jää tunnustelemaan oloa, silmät
räpyttelee, ilme surumielinen, hengittelee
voimakkaammin ja syvään)

Kun Satu otti oman kokemuksensa todesta ”
siin on myös se olotila… et ei sillon tee mieli
olla missään ”, niin itsereflektiotoiminnoissa onnistuminen vahvistui. Ja edelleen, itseä
kohti suuntautuva myötätunto näyttäytyi itsereflektiotoiminnoissa onnistumisina ja pyrkimyksenä hierarkkisesti ylemmille tasoille ” no
mää sen ymmärrän… omasta kokemuksesta”.

Ristiriitainen minä
Seuraavaksi surukokemukseen alkoi sekoittua ristiriitaisia tunteita. Terapeutti validoi
Ristiriitaisen minän (Positio 3) tunteet ja
ajatukset sekä niiden välisiä yhteyksiä. Itsereflektiotoiminnoissa Ristiriitainen tavoitteli
hierarkkisesti ylempiä tasoja. Itsereflektiotoiminnoissa epäonnistumisten suhteellinen
osuus kasvoi (onnistumiset 10, epäonnistumiset 9) (Kuva 6).

Kun Satun kokemus rakentui ristiriitaiseksi,
adekvaattiin ja adaptiiviseen suruun liittyi
muita tunteita (hätä, yksinäisyydentunne,
neuvottomuus). Tällöin itsereflektiotoimin-

kuvA 6. ASiAkkAAn iTSereflekTioToiMinnoiSSA onniSTuMiSTen JA epäonniSTuMiSTen lukuMääräT TASoluokiTTAin riSTiriiTAiSen Minän poSiTioSSA.
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noissa epäonnistumiset lisääntyivät tai Satu
palasi reflektoinnissaan hierarkisesti alemmalle tasolle.

Terapeutti valpastui voimakkaasti Satun hädästä ja tavoitti oman olotilansa kautta ajatuksia, miten suunnata työskentelyä jatkossa.

A: ei välttämättä muut ihmiset ottas siitä niin
isoa stressiä… antas sille ehkä niin paljon huomiota… … (hengitys kiihtyy, sormeilee käsiä)

T: Jotenki se sellanen surullisuuden ja yksinäisyyden ja neuvottomuuden tai avuttomuuden
teema jotenkin nousee kauheen voimakkaasti pintaan... niin… ja siit tulee sellanen olo, et
mä ehkä haluaisin jatkaa samantyylisesti sen
kanssa tätä harjotusta eteenpäin… … …

T: Sun on jotenki helppo ymmärtää, miten
vaikeeta tolla surullisella Satulla on?
A: Hmm… ja siin on kans kuitenki aika paljo
yksin et… et ku ei kukaan oikein voi tehdä mitään
T: hmm… se Satu on aika yksin…
A: hmm
T: tilanteensa kans…
A: ei silleen just auta vaik muut sanois omista kokemuksistaan jotain … tai jotaki… vaikka sanois et ymmärtää tai… niin… sitä on sit
hankala uskoo et tietää oikeesti et mitä se on…
T: hmm… hmmm
A: ja sit ku siihen ei oo… mitään helppoo ratkasuu, ei oo… sillai mitään lääkettä tai… mitään, mikä poistais sen… helposti… tai ei oo
oikein mitään, mikä välittömästi auttais… siihen olotilaan
T: hmm

Agenttinen minä
Istunnolla tehtyä Body Staging -harjoitusta
reflektoitaessa terapeutti osallistui keskusteluun aiempaa aktiivisemmin. Terapeutti pyrki vahvistamaan Agenttisen minän (Positio
4) tuottamaa vaihtoehtoista ymmärrystä oireen representatiivisesta luonteesta. Itsereflektiotoiminnoissa epäonnistumisten määrä
väheni merkittävästi (onnistumiset 17, epäonnistumiset 0). Agenttinen ylsi itsereflektiotoiminnoissaan useammin hierarkkisesti korkeammille tasoille. Onnistumisia integraation
tasolla on kaksi (Kuva 7).
Agenttisen positiossa terapia-asiakas kykeni
tuettuna tavoittamaan ja oikeuttamaan itselleen tarpeita olla rauhassa sekä ottamaan
etäisyyttä sosiaalisiin paineisiin, oletettuihin

kuvA 7. ASiAkkAAn iTSereflekTioToiMinnoiSSA onniSTuMiSTen JA epäonniSTuMiSTen lukuMääräT TASoluokiTTAin AgenTTiSen Minän poSiTioSSA.
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itseen ulkopuolelta kohdistuviin vaatimuksiin. Agenttinen kykeni adekvaatilla tavalla
liittämään levon suomisen vaikeutta kehityshistoriaansa ja luomaan näin vaihtoehtoista
selitysmallia somaattiselle oireelleen.

voitettiin minuuden erilaisia ääniä (positiot)
ja menetelmän avulla oli mahdollista tavoittaa asiakkaan lähikehityksen vyöhykkeellä
olevia ja siten työstettävissä olevia asioita tai
teemoja. Lisäksi analyysin avulla tavoitettiin
tietoa asiakkaan refleksiivisten funktioiden
vaikeuksista tai puutteista, jotka saattavat
olla osaltaan ylläpitämässä asiakkaan ongelmia, vaikka eivät vielä asiakkaan tavoitettavissa olekaan. Menetelmällä näyttää olevan
käyttöarvoa paitsi terapeuttisessa työskentelyssä myös psykodiagnostisen arvioinnin ja
edelleen terapian suunnittelun tukena.

A: et tavallaan se keho saattaa… tavallaan luoda sellaisen reaktion et tulisi se … lepohetki”
… … … tuleeks siinä tavallaan sit se, onkse jotenki sit … ylirasittunut ku mä oon koko ajan
… koko elämän tavallaan suorittanu ja tehny
… et tuliko ny tavallaan stoppi … … … mut itellä on tavallaan vähän orpo olo myös kun ei oo
mitään, ku oon tottunu siihen että on … on jotain aina … työn alla … ja haluu olla tehokas ja
ahkera …

Tutkimushavaintojen perusteella voidaan
todeta, että käytettäessä Body Staging -menetelmää kyettiin etenemään prereflektiiviseltä tasolta hierarkisesti korkeammille
itsereflektiotoimintojen tasolle. Itsereflektiotoimintojen rakentuminen yksittäisen terapiaistunnon aikana näyttäytyi epätasaisena
onnistumisten ja epäonnistumisten vuorotteluna, etenemisenä hierarkkisesti alemmilta tasoilta kohti ylempiä tasoja. Työskentely
yksittäisen istunnon sisällä näyttäytyy siis samalla tavoin epätasaisena etenemisenä kuin
muutos kokonaisessa terapiaprosessissakin
(Toskala & Hartikainen, 2005). Epäonnistumiset, ´takapakit´ ovat usein merkki haastavien
tunteiden aktivoitumisesta ja näin edesauttamassa työskentelyn edistymistä. Siksi voisi
olla suotavaa, että yksittäisetkin terapiakäynnit mukailisivat yleisen terapeuttisen muutoksen suuntaviivoja.

Surun kokeminen ja sen myötä vahvistunut
myötätunto suuntautui Oireilevaa kohti. Ristiriitainen jäi edelleen osittain (yksinäisyyden ja erityisesti avuttomuuden kokemukset)
refleksiivisyyden, ts. reflektoivan minän havaitsemisen ja itsesäätelyn ulkopuolelle. Yksinäisyyden ja neuvottomuuden kokemusten
äärelle palaaminen jäi terapeutin mieleen.
Terapian tässä vaiheessa ´hätä´ jäi odottamaan otollisempaa työstämisen aikaa.

pohDinTA
Tässä työssä tarkoituksena oli tutkia, edistääkö Body Staging -menetelmän käyttö itsereflektiota kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, miten itsereflektio ja psyykkisen
prosessoinnin tasot näyttäytyvät terapiatunnin aikana eri positioissa ja tapahtuuko
yksittäisen istunnon sisällä itsereflektioissa
laadullista muutosta. Tutkimushavaintojen
perusteella Body Staging -menetelmää käytettäessä asiakkaan itsereflektiotoiminnoissa
tapahtui edistymistä. Työskentelyn aikana ta-

Tämä tutkimus vahvistaa, että Body Staging
-menetelmän avulla voidaan saattaa ja pitää
ongelmallinen kokemus itsereflektion piirissä
työskentelyn ajan. Pysähtyminen kehollisen
kokemuksen äärelle tuottaa automaattisesti
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reflektion, jonka sisällyttäminen havaitsemisen piiriin avaa työskentelyä eteenpäin emotionaaliselle ja edelleen kognitiiviselle tasolle
(Toskala & Hartikainen, 2005; Piironen, 2012).
Kun terapeutti pitää asiakkaan mielen mielessään ja suhtautuu häneen intentionaalisena ja aktiivisena toimijana, asiakkaan oma
kyky reflektoida ja toimijuuden tunne vahvistuvat (Kuusinen & Wahlström, 2014). Body
Staging -menetelmässä etuna korostuu se,
että sekä terapeutti että asiakas jakavat tilan,
jossa fokus säilyy asiakkaan mielen sisällä.
Rauhallinen, ehkä jopa hidas työskentelyote
helpottaa terapeuttia, joka validoinneillaan
johdonmukaisesti pyrkii tuottamaan kuulluksi tulemisen ja todesta ottamisen kokemusta
sekä vahvistamaan asiakkaan kokemusta itsestään tavoitteellisena toimijana, joka ohjautuu tarpeidensa suuntaisesti. Menetelmän
´sisällä´ työskentelemisen tavassa on jotakin
sellaista, minkä soisi siirtyvän paitsi muuhun
keholliseen työskentelyyn, niin omaan terapiassa työskentelemisen tapaan yleisemminkin. ´Touhuilemisen´ sijaan vähemmän näyttäisi terapiassakin olevan enemmän silloin,
kun tavoitellaan yhteyttä minuuden ytimeen.
Vaikka näyttää siltä, että Body Staging -menetelmä (tai kehollinen työskentely) edistää
itsereflektiota, niin tapaustutkimus ei vastaa
kysymykseen, mikä tai miten jokin hoidon
komponentti – tässä Body Staging -menetelmä – vaikutti saavutettuun lopputulokseen.
Sen sijaan tarkastelu tuotti tietoa siitä, miten
itsereflektiotoiminnoissa päästiin korkeammille tasoille ja siitä, millaiset psykologiset
tekijät ylläpitävät asiakkaan ongelmia (Eells,
2007). Body Staging –menetelmä fokusoi kokemukseen ja työskentelyssä toistuvasti palataan kokemuksen äärelle, jolloin itsereflek-

tiotoiminnoissa taso jää ´vaatimattomaksi´.
Menetelmän vaikuttava komponentti näyttäisi siis olevan kosketuksen saaminen ja säilyttäminen suhteessa omaan kokemukseen.
Ikään kuin kosketuksen saaminen sopivalta
etäisyydeltä itsessään organisoi kokemusta
minuudesta ja mahdollistaa itsereflektiotoimintojen edistymistä. Tämä puolustaa yleisemminkin kehollisten työtapojen käytettävyyttä osana psykoterapiaa. Työskentely
muistuttaa hyvinkin varhaista aikuisen ja
lapsen keskinäistä vuorovaikutusta, jolla on
keskeinen merkitys vakavasti traumatisoituneiden ja merkittäviä metakognitiivisia taitopuutteita omaavien asiakkaiden hoidossa.
Omassa terapiatyössäni kehollisten menetelmien käyttö on näyttäytynyt hyödyllisenä, ylipäätään terapeuttisen työskentelyn
mahdollistajana erityisesti silloin, kun asiakkaan on lähtökohtaisesti vaikea sanoittaa
tai symboloida kokemuksiaan. Satun terapiassa menetelmää hyödynnettiin tilanteessa,
jossa keskustelu tuntui juuttuvan oiretason
havainnointiin ja työskentely jäi älylliselle,
järkeilevälle tasolle. Käyttökokemusteni perusteella Body Staging -menetelmän avulla
on ollut mahdollista tavoittaa niitä tunteita ja
minuuden puolia, joiden äänet eivät tule tunnistetuksi ja kuuluviin sekä edelleen kehityshistoriallisia tekijöitä, joiden äärelle pysähtyminen terapiassa olisi tarkoituksenmukaista.
Tässä tutkimuksessa asiakkaan itsereflektion
piiriin tavoitettiin Oireilevan minän lisäksi
minuuden kolme erilaista ääntä - Surullinen
minä, Ristiriitainen minä ja Agenttinen minä
– sekä niihin liittyviä tunteita ja ajatuksia.
Tavoitettuaan omaan somaattiseen oireiluunsa liittyvää surua, asiakas kykeni luo-
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maan aiempaa myötätuntoisemman suhteen
somaattisesti oireilevaan itseensä, tekemään
tilaa itseymmärrykselle sekä edelleen pohtimaan vaihtoehtoista tulkintaa ja toimimisen
tapaa suhteessa omaan oireeseen. Toisin sanoen työskentely yksittäisen istunnon aikana
näyttäytyi kognitiivis-konstruktiivisen psykoterapian strategioiden mukaisena ja asiakkaan ongelmallinen kokemus tuli saatetuksi
refleksiivisyyden piiriin (Toskala & Hartikainen, 2005). Se, mitä työskentelyssä tapahtui,
tukee konstruktiivista teoriaa.

terapiaa suunnitellessa on tarkoituksenmukaista ja auttaa osaltaan pysymään nykyhetkisellä lähikehityksen vyöhykkeellä. Satun
terapiassa ajankohtaiseksi tulivat myötätunnon ja sallivuuden vahvistaminen niin, että
uskaltaa mukauttaa toimintaansa vointinsa
mukaan ja samalla pitää kiinni niistä asioista,
joita elämäänsä haluaa sisällyttää. Jotta tämä
tulee enenevästi mahdolliseksi, Satu tarvitsee
edelleen vahvistusta ja validaatiota omille
ajatuksilleen ja tunteilleen sekä tukea oman
ja toisen mielen erillisyyden tunnistamiseen
ja hyväksymiseen.

Body Staging -menetelmän avulla voi saada
tärkeää tietoa siitä, mihin ja miten terapiassa
on ajankohtaisesti tarkoituksenmukaista fokusoida. Agenttisuuden kokemuksen kautta
tuli tavoitettua se, mikä ajankohtaisesti oli asiakkaan tavoitettavissa. Työskentelyn kannalta on olennaista pysytellä asiakkaan lähikehityksen vyöhykkeellä ja pysähtyä työstämään
tavoitettua (Leiman & Stiles, 2001). Asiakkaan
agenttisuuteen nojaaminen on myös asiakasta kunnioittavaa ja suojelevaa, tasavertaista
tutkivaa yhteistyösuhdetta tukevaa. Työskentely terapiassa ´potilaan äänen´ suuntaisesti oletettavasti edistää muutosta asiakkaan
yksilöllistä prosessia mukaillen.

Kyetessään luomaan agenttisen suhteen somaattisesti oireilevaan itseensä, edelleen
ristiriitaisia tunteita kokeva minä jäi osittain
refleksiivisyyden (yksinäisyyden ja neuvottomuuden kokemukset) ulkopuolelle. Hajonta
itsereflektiotoiminnoissa (yhtäältä yritykset
yltää hierarkisesti itsereflektiotoiminnoissa
korkeammille tasoille, toisaalta samanaikaisesti lisääntyvät epäonnistumiset itsereflektiotoiminnoissa) oli suurinta haastavien
emootioiden ja kompleksisten tunteiden aktivoituessa. Refleksiivisyyden ulkopuolelle
jäävien tunteiden työn alle saaminen on olennaista, jotta asiakkaalla olisi mahdollisuus
saada ristiriitaisuudet paremmin ja pysyvämmin haltuunsa. Intuitiivisena oletuksena oli,
että Ristiriitaisen minän avulla voi olla mahdollista tavoittaa keskeisiä kehityshistoriallisia tekijöitä. Satun terapiassa on tavoitteena
jatkossa saattaa myös koettu ´hätä´ huolineen, yksinäisyyden ja neuvottomuudentunteineen refleksiivisyyden piiriin. Tämä mahdollistunee, kun itsereflektiotoiminnoissa
havaitut vaikeudet helpottuvat työskennellessä tavoitetulla lähikehityksen vyöhykkeellä. Terapeutin tehtävä on työskennellä

Psykodiagnostisesti mielenkiintoinen huomio oli, että tutkimuksen kohteena olleen
asiakkaan itsereflektiotoiminnoissa onnistuminen on yleisintä perusluonteisella tasolla,
kun taas korkeammilla tasoilla onnistumisten
määrä vähenee merkittävästi. Epäonnistumiset (oman mielen sisältöjen eritteleminen,
representaatioluonteen ymmärtäminen) antavat asiakaskohtaisesti spesifimpää tietoa
refleksiivisyyden tai metakognitiivisten taitojen puutteesta. Puutteiden huomioiminen
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itsesäätelyn vahvistumiseksi muilla keinoin,
säilyttää nyt ohitettu oman reflektionsa piirissä ja yrittää palata siihen myöhemmin uudelleen. Terapeutin tavoite on pyrkiä toistamaan nyt yksittäisellä istunnolla tavoitettua
positiivista refleksiivisyyden rakentumista
uudelleen ja uudelleen jaetuissa hetkissä, terapiasuhteessa. Näin tarkasteltuna Body Staging -menetelmä näyttäytyy käyttökelpoisena apuvälineenä myös psykodiagnostisessa
arvioinnissa ja terapian suunnittelussa. Sen
selvittämiseksi, kätkeytyykö tähän positioon
Satun psyykkisten ongelmien kannalta merkittäviä kehityshistoriallisia tekijöitä, sekä
terapiaa että tutkimusta on tarkoituksenmukaista jatkaa.

toon sopivaa tutkimusmenetelmää on hyvä
pohtia uudelleen. Sanattoman saattaminen
tutkittavaksi tieteen keinoin on haastavaa,
ymmärrykseni mukaan jopa jossain määrin
mahdotonta. Tutkimuksen tulokset suuntaaantavina kannustavat kuitenkin jatkamaan
pohdintaa ja tutkimusta kehollisen työskentelyn parissa.
Psykoterapia on aina yksilöllinen tapahtuma.
Tapaustutkimuksella voi saada olennaisia
vastauksia juurikin niihin kysymyksiin, joita
käytännön työssä tulee kohtaan (Eells, 2007).
Tämä työ lunastaa paikkansa antamalla tärkeää tietoa juuri Satun terapian eteenpäin
viemiseksi.

Ihmisen sanotaan ´kirjoittavan itsensä jokaiseen hetkeen´ ja tätä väittämää myös Eells
(2007) tukee puolustaessaan yksittäisten tapaustutkimusten asemaa psykoterapian tutkimuskentässä. Hänen mukaansa tapaustutkimuksista saatava tieto on yleistettävissä,
koska tutkimalla onnistumisia ja epäonnistumisia toivotun muutoksen saavuttamiseksi, tavoitetaan tärkeitä ilmiöitä. Näillä voi
olla informatiivista merkitystä sekä teorian
että hoidon kehittämisen näkökulmasta tarkasteltuna. Tämän tutkimuksen tulosta on
kuitenkin tarkasteltava suuntaa-antavana,
koska MAS osoittautui tutkimusmenetelmänä varsin haastavaksi. Verbaalisesti niukan
tutkimusaineiston analysointi oli vaikeaa.
Itsereflektiotasot näyttäytyivät monitulkintaisina. Reliabiliteetti ja validiteetti jäävät
näin ollen kyseenalaiseksi. Tämä tutkimus
vahvisti allekirjoittaneen käyttöteoriaa, joka
tullakseen yleistettäväksi vaatii jatkamaan
systemaattisempaa, mahdollisesti useampia
tapauksia kattavaa tutkimusta. Myös aineis-
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”Huumori on vuorovaikutuksen ja viestinnän
muoto, jonka tarkoitus on tehdä ihmisiä iloiseksi,
naurattaa ja purkaa jännitystä. Huumori voi kummuta ylemmyydestä ja vahingonilosta, yllättävästä vastakohtaisuudesta, tai sen tarkoituksena voi
olla tarjota huojennuksen tunne. Huumoria voi
käyttää muun muassa ihmissuhteiden ylläpitoon
tai oman olon parantamiseen” – Wikipedia

istunto, jossa asiakas ja terapeutti yhdessä
katsoivat asiakkaan elämää jälkiviisaina, huumorin pilke silmäkulmissa ja nauraen läpi
kyynelten. Yhteinen nauru ja hyvää tarkoittava huumori siivittivät terapeuttia ja hänen
asiakastaan elämänaikaisten vaikeiden asioiden, kokemusten ja tunteiden äärelle. ”Kahen
savolaisnaisen itkunsekasta ilosta hersyttelyä
ja elämän ihmettelyä”.

Tämän tutkimuksessa kohteena oli huumori
psykoterapiassa. Erityisesti tutkin huumorin
ilmenemistä kolmevuotisen psykoterapian
lopetusvaiheessa. Tutkimusaineistona oli pitkän psykoterapian kolmanneksi viimeinen

Huumori on aina ollut minulle tärkeä osa
työtäni psykoterapeuttina. Joidenkin asiakkaiden kanssa huumori on luonnollinen osa
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terapeuttista vuorovaikutusta. Toisaalta olen
ollut huolissani siitä, että terapiaistunnoilla
viljellyt vitsit, sutkautukset ja humoristisuus
ovat asiakkaan vaikeiden asioiden kohtaamisen välttelyä. Kokemukseni mukaan kuitenkin vitsailu ja hyväntahtoinen yhteinen
nauru oikealla hetkellä keventävät tunnelmaa ja luovat turvallisen ilmapiirin lähestyä
asiakkaan kokemia vaikeitakin asioita. Tutkimusaiheen valintaa on motivoinut myös aika
ajoin nouseva epävarmuus ja itsekriittinen
arviointini huumorin käyttämisestä psykoterapeutin työssä.
Tervettä huumorintajua pidetään yleisesti
osana hyvää mielenterveyttä. Huumori vähentää stressiä ja ahdistuneisuutta. Huumori
on siis terveysvaikutteista ja elämänmyönteistä (Martin, 2007). Vastaavasti huumorintajun puuttuminen voi olla merkki mielenterveyden häiriöstä. Kerkkäsen (2003) mukaan
negatiivinen muutos ihmisen olosuhteissa tai
terveystilassa voivat lamauttaa huumorintajua. Huumorintaju voi muuttua kyynisemmäksi, ironisemmaksi ja aggressiivisemmaksi.
Kun tilanne on korjaantunut, huumorintajulla on taipumus palautua ennalleen kunkin
ihmisen ominaiselle tasolle. Kerkkäsen tutkimuksen perusteella huumorin ja terveyden yhteys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen.
Hänen tutkimuksessaan huumorin merkitys
terveydelle osoittautui melko pieneksi. Huumorintaju oli pikemminkin yhteydessä terveysriskeihin. Kerkkäsen näkemyksen mukaan
populaarissa tiedonvälityksessä huumorin
myönteisiä terveysvaikutuksia liioitellaan ja
niillä perustellaan harhaanjohtavasti erilaisten huumori- ja naurukurssien parantavia
vaikutuksia (Kerkkänen, 2003).

Emootiokeskeisessä psykoterapiassa usein
työskennellään sellaisten ongelmien kanssa, joihin liittyy ilottomuus ja positiivisten
emootioiden puuttuminen. Näitä ovat traumaattiset kokemukset, posttraumaattiset
stressioireet ja depressio. Ihmiset kärsivät
tunteittensa niukkuudesta. Myönteisten tunteiden ja ilon kokemukset terapiassa ovat
palkitsevia ja ne auttavat ihmisiä voittamaan
pelkojaan, häpeää ja kärsimystä (Greenberg
& Paivio, 1997, 263). Myös psykoterapeutti
John Henden (2014) on tuonut esille, että psykoterapiassa huumorin käyttö mahdollistaa
vaikeittenkin asioiden ja traumaattisten kokemusten lähestymisen ja tutkimisen ja luo
tilaa uusille ajatuksille. Hyvää tarkoittava
ja yhdessä jaettu huumori vahvistaa yhteen
kuuluvuuden tunnetta ja luo hyvän lähtökohdan turvalliselle, tutkivalle terapeuttiselle yhteistyölle (Henden, 2014).
Huumoria psykoterapiassa on kuitenkin tutkittu vähän. Henden (2014) on pohtinut syitä
tutkimuksen vähäisyydelle. Hän arvioi, että
psykoterapeutit pitävät terapian tekemistä
vakavana asiana. Huumorin pelätään mitätöivän terapian arvoa, joten siitä ei pidäkään
kirjoittaa. Toisena syynä hän tuo esille, että
terapeutit unohtavat sellaiset terapiatyön tilanteet, joissa he ovat käyttäneet huumoria.
Hän esittää ajatuksen terapeuttien epävarmuudesta, itsesensuurista ja itsekriittisyydestä. Kun terapeutit yrittävät kirjoittaa psykoterapian huumorista, he saattavat päätyä
siihen, että juttu ei jälkikäteen kirjoitettuna
kuulostakaan yhtä hauskalta kuin se alun perin oikeasti oli.
Lopputyössäni huumoria tarkastellaan kognitiivisena prosessina sekä emotionaalisina
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reaktioina ja tunteina. Kun havaitsemme ja
koemme asioita humoristisesta näkökulmasta, kokemukseen yhdistyy emotionaalinen
tunne ja älyllinen reaktio. Huumori syntyy,
kun ihminen prosessoi ympäristöstä tai muistista tulevaa informaatiota ja hän luo havainnolleen uudenlaisen ja yllättävän verbaalisen
ilmaisun. Havainnon verbaali ilmaisu on kokemuksen jakamista toisen ihmisen kanssa.
Ilmaisu antaa kokemukselle muodon, joka havaitaan ja tunnistetaan huumoriksi. Yllättävä
ja odottamaton ilmaisu vaikuttaa leikkisältä.
Yllättävyys ja leikkisyys voivat vaikuttaa mielentilaan ja muuttaa mielentilan vakavasta
ilahtuneeksi. Huumori tuottaa uuden näkökulman ja päinvastaisen ulottuvuuden aiemmin jäykästi ja yksiulotteisesti ymmärrettyyn
kokemukseen. Nauru on huumorin aiheuttaman ilahtuneen emootion ilmaisu. Nauru
on tarttuvaa ja se liittää ihmiset positiivisten
tunteiden piiriin (Martin, 2007).

toisiamme huomaamalla toistemme tunnetiloja (Greenberg & Paivio, 1997).
Tunteet jaetaan primaarisiin adaptiivisiin ja
maladaptiivisiin, sekundaarisiin ja instrumentaalisiin tunteisiin. Primaarit adaptiiviset
tunteet ovat henkilön alkuperäisiä vasteita
ulkoiseen ärsykkeeseen. Niiden adaptiivisuus
on selkeä, kuten esimerkiksi pelko on seurausta uhasta, suru menetyksestä ja ilo onnistumisesta. Adaptiivisilla tunteilla on tärkeä
merkitys hyvinvoinnin ja elossa säilymisen
kannalta. Ne ovat hyödyllisiä ja auttavat sopeutumista. Tunne on siis adaptiivinen, jos
se sisältää eloon jäämiselle ja selviytymiselle
tärkeää informaatiota. Esimerkiksi pelko on
varoitus vaarasta. Tunteet ovat adaptiivisia
yksilönkehityksen kannalta. Esimerkiksi uteliaisuus motivoi uuden oppimista. Rakkauden tunne ja myötätunto ovat esimerkkejä
sosiaalisesti adaptiivisista tunteista. Rakkaus
yhdistää ja myötätunto herättää halun auttaa
toisia (Greenberg & Paivio, 1997).

TunTeiDen luokiTTelu

Myös primaarit maladaptiiviset tunteet ovat
tilanteissa välittömästi aktivoituvia tunteita.
Maladaptiiviset perustunteet ovat alun perin olleet adaptiivisia esimerkiksi silloin, kun
lapsi on oppinut pelkäämään läheisyyttä, jos
läheisyyteen on liittynyt laiminlyöntiä tai väkivaltaa. Maladaptiivisiksi muuttuneina ne
eivät tue tilanteista selviytymistä, vaan ovat
pikemminkin selviytymistä ja toimintaa haittaavia tunteita. Maladaptiiviset tunteet ovat
oppimisen tulosta ja usein niiden taustalla on
traumaattisia kokemuksia (Greenberg & Paivio, 1997).

Tunteet, emootiot, ovat nopeita automaattisia arvioita tilanteesta suhteessa yksilön
tarpeisiin ja päämääriin. Niiden tehtävä on
palvella sopeutumista. Tunteet organisoivat
sekä ajattelua että toimintaa. Tunteet muodostavat päämääriä ja prioriteetteja ja ne valmistavat tietynlaiseen toimintaan: Viha valmistaa hyökkäämään, rakkaus yhteistyöhön
ja suru lohdun ja avun hakemiseen tai vetäytymiseen. Monet tunteet liittyvät sosiaalisiin
tilanteisiin ja ihmissuhteisiin. Tunteet ja niiden ilmaisu kertovat toisille aikomuksistamme ja toimintavalmiudestamme. Tunteiden
näyttäminen vuorovaikutuksessa vaikuttaa
toisten ihmisten toimintaan. Ymmärrämme

Haitalliset ajatukset ja negatiivinen sisäinen
puhe liittyvät primaareihin maladaptiivisiin
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tunteisiin ja saavat ihmisen tuntemaan itsensä vialliseksi, pahaksi, huonoksi ja epävarmaksi. Maladaptiivinen tunne on vanha tuttu
tunne, joka ei muutu vaikka tilanne muuttuisikin (Karila, 2008). Henkilö on juuttunut
tunteeseen ja kokee sen ylivoimaiseksi. Maladaptiivisen tunteen kokeminen uudestaan
tuntuu aina yhtä pahalle, se tuhoaa ihmisen
yhteyttä muihin ja hänen sisäistä koherenssin tunnettaan (Toskala & Hartikainen, 2005).
Sekundaariset tunteet ovat reaktioita tilanteissa aktivoituneille primaarisille tunteille
ja kognitiivisille prosesseille. Toissijaiset tunteet palvelevat häpeällisten, kivuliaiden ja
pelottavien tunteiden välttämisessä. Sekundaarinen tunne voi toimia suojana ihmisen
hankalaksi kokemalta primaarilta tunteelta.
Esimerkiksi viha jää masennuksen alle tai
henkilö on vihainen välttääkseen surun kokemista. Ahdistuneisuus ja masennus voivat olla
sekundaarisia reaktioita suruun, epätoivoon
tai menetykseen. Nämä puolustusreaktiot
ovat maladaptiivisia ja voivat johtaa epätarkoituksenmukaiseen, jopa tuhoisaan käyttäytymiseen; ihminen toimii itsensä ja muiden
kannalta haitallisesti. Hän voi esimerkiksi
olla raivoissaan sen sijaan, että kokisi tuskallista surua (Greenberg & Paivio, 1997).
Instrumentaalisen tunteen avulla ihminen pyrkii vaikuttamaan toiseen ihmiseen.
Instrumentaalisia tunteita ihminen käyttää
saavuttaakseen tavoitteensa joko tietoisesti
tai automaattisesti. Instrumentaaliset tunteet ovat opittuja ja niitä käyttämällä voi ohjailla muiden tunnekokemuksia: Surun avulla saadaan myötätuntoa, tai vihalla alistetaan
ja hallitaan. Selviytymiskeinona instrumentaalinen tunne on ongelmallinen ihmiselle

itselleen, koska se etäännyttää häntä omista
tunteistaan ja myös toisista ihmisistä, eikä se
auta häntä tarpeiden täyttymisessä. Lisäksi
Greenberg ja Paivio (1997) ovat kuvanneet
ihmisen kompleksisia tunteita, joita ovat esimerkiksi mustasukkaisuus ja ylpeys. Nämä
viestivät siitä, kuinka tärkeitä tietyt ihmiset
ja tapahtumat ovat. Kompleksisiin tunteisiin
ei liity konkreettisia toimintapyrkimyksiä.
Tutkimustehtävänäni oli selvittää:
1) Millaisia tunteita asiakas ja terapeutti käsittelivät kolmevuotisen psykoterapian loppuvaiheessa?
2) Miten huumori ilmeni suhteessa asiakkaan
tunteisiin psykoterapian loppuvaiheessa?

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMä
Aineistona ovat kolme vuotta kestäneen Kelan kuntoutuspsykoterapian kolmanneksi
viimeisen istunnon kuvanauhoituksen litteraatio ja terapiamuistiinpanot. Istunnolla
tutkimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen
huumoriaan.

Terapia-asiakas Hanna
Hanna tuli terapiaan käytyään useita vuosia
kunnallisen puolen avohoitoyksiköissä vakava-asteisen masennuksensa vuoksi. Hän koki,
ettei ollut saanut apua ja hänen asenteensa terapian alussa oli, että ”tokkopa tästäkään mitään apua on”. Hannan oli vaikea luottaa auttaviin tahoihin, koska auttajat eri yksiköissä
olivat usein vaihtuneet ja hoito oli ollut pirstaleista. Terapian alussa Hanna toisti kysy-
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myksiäni ivalliseen sävyyn ikään kuin hän ei
olisi niitä ymmärtänyt. Koin työskentelyn hänen kanssaan hyvin haastavana. Valmistauduin istuntoihin rauhoittumalla ja hokemalla itselleni, että ”hyvä tästä tulee, ei hätää”.
Eräällä kerralla pitkään minua tuijotettuaan
Hanna tokaisi, että” sulla on kyllä niin paskaset lasit, että tokkopa mittään näät”. Hän tarkoitti minun lukulaseja. Räjähdimme yhdessä
samanaikaisesti nauruun, josta ei meinannut
loppua tulla. Yhteinen nauru vapautti tunnelman ja terapiatyöskentely saattoi käynnistyä.
Löysimme yhteisen huumorin.

pihalle”, kun äidillä miesystävät vaihtuivat
tiuhaan tahtiin. Hanna muisteli vitsailleensa ahdistuksen ja turvattomuuden pois. Hän
muisti ajatelleensa jo silloin, etteivät hänen
läheiset aikuisensa ”kulje täysillä valoilla”.
Nuoruutensa Hanna muisti hyvin repaleisena.
Hän muisteli, kuinka ”sahasi äidin ja isän eri
kotien välillä”. Hanna koki olleensa isän tyttö, vaikka isän ja tyttären välit olivat etäiset ja
vuorovaikutus ohutta. Hanna muisteli, kuinka isän lupaukset olivat katteettomia. Hyvät
muistot isästä olivat vähäisiä. Isä oli vitsailija,
joka pisti asian kuin asian aina huumorin piikkiin. ”Vitsaili asiat sileiksi” Hanna ajatteli, että
oma huumorintaju oli lähtöisin isän tavasta
peittää vakavat asiat huumorin alle.

Psykoterapiassa Hanna käsitteli ongelmiaan,
jotka kumpusivat kaukaa menneisyydestä.
Hanna koki lapsuutensa ja nuoruutensa hävettävänä ja pelottavana vanhempiensa alkoholismin takia. Hän kertoi häpeävänsä kaikkea:
itseään, vanhempiaan, köyhyyttä ja epämääräisiä asioita, joita hänelle oli elämän varrella sattunut. Elämässä kaikkea verhosi häpeän
värjäämä sumu tai epämääräinen syyllisyys.
Hanna koki häpeän olleen vaikein tunne itselleen ja oli pelastunut huumorin avulla monesta häpeälliseksi kokemastaan tilanteesta.

Aikuisuudessa Hanna koki usein ahdistusta
herkkyydestään huolestua ja syyllistyä pienistäkin asioista. Itsekriittisyys ja epäonnistumisen kokemukset heijastelivat kaikkeen
tekemiseen. Hannalla oli useita huonosti
päättyneitä parisuhteita takanaan. Masennus
eri syvyyksineen oli ollut tuttu seuralainen jo
useiden vuosien ajan.
Terapiaan tullessaan Hanna oli 40-vuotias.
Hän on naimisissa ja kahden lapsen äiti. Terapian alussa hän oli työtön työnhakija. Toisen
terapiavuoden aikana hän sai koulutustaan
vastaava työtä ja pääsi omalle alalleen jatkoopiskelemaan. Parisuhteessaan ja muissakin
läheisissä ihmissuhteissa Hanna koki usein
riittämättömyyttä, huonoutta ja epävarmuutta. Mustasukkaisuus parisuhteessa oli hänelle
todellinen ongelma. Mustasukkaisuuttaan
Hanna käsitteli usein huumorinsa avulla.

Hanna kertoi huumorin kulkeneen mukanaan
varhaisista vuosistaan lähtien. Hän kertoi
lapsena olleensa porukan pelle ja humoristi
ja saaneensa näin kavereita. Hän kertoi olleensa kiusaaja, joka jälkeenpäin katuvaisena
pyysi kiusaamistaan anteeksi. Hanna kertoi
turvattomasta lapsuudestaan aikuisten alkoholin käytön takia. Hanna muisti pikkulapsena istuneensa yksin kylpyammeessa, koska
lämmin vesi antoi turvaa ja lohdutusta. Hän
muisti istuneensa pihapuussa, koska ei saanut avaimia äidin uuden miehen kotiin. Hän
muisti olleensa reipas lapsi, joka ”pisti ukkoja

Hanna kuvasi huumoriaan mustaksi. Hän uskoi, ettei hänen huumoriaan kukaan ymmär-
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tänyt. Alkuvaikeuksien jälkeen varsinainen
terapiatyöskentely käynnistyi Hannan kokemuksesta, että ”hei tuohan ymmärtää minun
sairasta huumoria”. Terapian edetessä Hanna
löysi tarinastaan huumorin, joka oli pelastanut hänet monessa vaikeassa tilanteessa. Terapiansa tavoitteeksi Hanna asetti sen, ettei
hän halua enää olla syyllisyys- ja häpeäimuri.
Terapiasuhteessa aktivoitunut naisten keskinäinen lempeänkarhea huumori auttoi Hannaa vapautumaan häpeästään. Huumorista
tuli tärkeä osa terapiaa. Lopputyössäni olen
analysoinut tarkemmin tässä terapiasuhteessa syntynyttä tuntumaa huumorin monenlaisista merkityksistä psykoterapiassa.

Tutkimusmenetelmä
Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus.
Tutkimusmenetelmänä käytin sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Terapiaistunnolla käsiteltyjä teemoja ja asiakkaan
tunnekokemuksia luokittelin teorialähtöisesti Greenbergin tunneteorian (Greenberg
& Paivio, 1997) avulla. Tunneteorian valitsin
luokittelun perustaksi, koska työssäni kognitiivisena psykoterapeuttina greenbergiläinen tunnetyöskentely on kaikkein keskeisin
lähestymistapani ja työotteeni. Sitä toteutin
myös tutkimusasiakkaani kanssa.
Asiakkaan tunnekokemusten luokittelussa
tutkimusmenetelmänä käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Huumoria psykoterapiaistunnossa, näkökulmana ja suhteena asiakkaan tunteisiin ja kokemuksiin, analysoin
aineistolähtöisesti. Tuomen ja Sarajärven
(2009) mukaan teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla, mutta empiirinen aineisto liitetään jo tunnettuun teoriaan.

Analyysia ohjaavana teoriana käytin Greenbergin tunneteoriaa ja sen käsitteitä.
Aineistolähtöinen sisällönanalyysi (Tuomi &
Sarajärvi, 2009) on kolmivaiheinen prosessi, jossa ensimmäiseksi aineisto pelkistetään,
toiseksi aineisto ryhmitellään ja kolmanneksi
abstrahoidaan eli luodaan teoreettiset käsitteet. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä teoreettiset käsitteet tuodaan esiin niin sanotusti valmiina ja ilmiöstä jo ennalta tiedettyinä.
Pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jonka
mukaan aineistoa pelkistetään litteroimalla
tai koodaamalla tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset. Analyysiyksikön määrittämistä
ohjaavat tutkimustehtävä ja aineiston laatu.
Tutkimukseni analyysiyksikkönä oli ajatuskokonaisuus, joka sisälsi humoristisen näkökulman selviytymiseen, vaikeisiin tunteisiin,
elämäntilanteisiin tai ihmissuhteisiin.
Tutkimusprosessini eteni siten, että poimin
aineistosta tunteita ja elämänkokemuksia
koskevat alkuperäisilmaukset. Kävin ne läpi
huolellisesti etsien eroja ja samankaltaisuuksia. Ryhmittelin ja yhdistelin ilmaukset samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien perusteella pääteemoihin ja luokkiin, jotka nimesin
Greenbergin tunneteorian ohjaamana. Tunneluokituksen jälkeen tarkastelin huumoria suhteessa asiakkaan tunteisiin pääteemoittain.
Aineiston analysointi eteni seuraavien vaiheiden kautta:
1) Aineiston pelkistäminen: Poimin aineistosta huumoria sisältäneet tai huumoria
käsittelevät ajatuskokonaisuudet. Yksi ajatuskokonaisuus muodostui asiakkaan ja
terapeutin vuoropuhelun useammasta puheenvuorosta.
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Primaarit adaptiiviset tunteet, kun
asiakas puhui itsestään

2) Aineiston ryhmittely pääteemoihin: Ajatuskokonaisuudet muodostivat viisi pääteemaa, jotka kuvasivat asiakkaan suhdetta
itseensä ja läheisiin ihmisiin.

Heti terapiaistunnon alussa asiakas ja terapeutti käsittelivät asiakkaan yöaikaan laatimia reklamaatioita rikkinäisestä sohvasta
Ikeaan aikana, jolloin asiakas oli pienen vauvan äiti ja kärsi lapsivuodeajan uupumuksesta. Hän kirjoitteli erilaisia kirjeitä Ikean
eri johtoportaille kokemastaan vääryydestä,
rikkinäisestä sohvasta. Hän muisteli, kuinka
läheiset ihmiset yrittivät hillitä hänen pakonomaista tarvetta saada asiansa eteenpäin. Läheisten mielestä olisi riittänyt se, että he saavat uuden ja ehjän sohvan tilalle. Asiakkaan
mielestä taustalla oli jotain suurempaa, viesti,
joka oli tarkoitettu juuri hänelle. Hän ajatteli
voivansa jotenkin kehittää Ikean tuotesuunnittelua ja logistiikkaa. Hän uskoi sohvan olleen viesti siitä, että myös huonekaluliike sitä
halusi. Asiakas ja terapeutti siis reflektoivat
asiakkaan muistoja hänen hulluksi tulemisen
pelostaan. Nyt terapian loppuvaiheessa asiakas pystyi suhtautumaan psykoottiseen toimintaansa myötätuntoisesti:

3) Pääteemat analysoin sen mukaan, millaisia
tunteita asiakas ja terapeutti niissä käsittelivät: Olivatko asiakkaan kuvaamat tuntee
primaarisia adaptiivisia, maladaptiivisia,
sekundaarisia, instrumentaalisia vai kompleksisia tunteita?
4) Aineistolähtöisen analyysin avulla tutkin,
kuinka asiakkaan käyttämä huumori oli
suhteessa tunnekokemuksiin ja istunnon
pääteemoihin.

TulokSeT
Ensimmäisenä tuloksena esitän Greenbergin
tunneteoriaan pohjautuvan analyysin pääteemoittain siitä, millaisia tunteita asiakas ja
terapeutti käsittelivät terapian loppuvaiheen
istunnolla. Toisena tuloksena esitän, miten
huumori ilmeni suhteessa asiakkaan tunteisiin. Tuloksia havainnollistan tekstinäyttein.
Jos näyte sisältää vain asiakaan puheenvuoron, se on merkitty lainausmerkein. Vuoropuheluissa asiakkaan vuorosanat on osoitettu A-kirjaimella ja terapeutin T-kirjaimella.
Hiljaisuus puheenvuoron sisällä on merkitty
kolmella pisteellä (…).

Asiakas: Niitä reklamaatioita ja kehittämisideoita, hmm, ja siis ihan hulluahan se oli.
Terapeutti: Hmm.
A: Niin, että hulluahan se oli, mutta sallittakoon se mulle, koska minä olin niin helvetin
uupunut.

Psykoterapiaistunnon sisältö jakautui viiteen
pääteemaan: puhetta itsestä, puhetta puolisosta, puhetta isästä, puhetta äidistä ja puhetta ystävästä. Pääteemojen mukainen luokitus
oli ennen kaikkea sisällönanalyysin mukainen menetelmä aineiston järjestämiseen ja
tulosten esittämiseen.

Kun asiakas muisteli Ikea-tapausta ja puhui
itsestään toimijana hänessä aktivoitui adaptiivinen itseään suojaava viha, jämäkkyys:
A: Mä oon itse asiassa aika ylpee, että mä sain
ne Itellan pojat tekemään sen homman loppuun, koska mä, että nyt muuten katotaan se
viimeinen punainen, kannanko minä yksin
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sen sohvan tuonne yläkertaan vai kantaako
ne Itellan pojat sen sinne, et kyllä minusta jotakin jämäkkyyttä löyty silloinkin.
T: Kyllä, hieno asia. Jämäkkyys, semmoinen
jämäkkä viha. Kyllä kiitos. Ei kiitos.

Tällä terapiaistunnolla asiakas puhui myös
itsensä arvostamisesta. Hän koki, että mustavalkoisen ajattelun tilalle, varsinkin suhteessa
omaan aviomieheen ja hänen tapaansa ajatella, oli kehittynyt uudenlaista resilienssiä ja kokemuksiin liittyviä aitoja tunteita kuten surua:
T: Niin…sieltä löytyy semmoista jämäkkyyttä
ja rajaamista, sitten myös tuommoista ihan
aitoa tunteilua, aidon äärellä olemista.

dettaan hän oli valmis puolustamaan adaptiivisella vihalla. Seuraavassa tekstinäytteessä
asiakas kuvaa raivoaan, joka nousi, kun hän
kertoi ”tontilleen tunkevasta toisesta naaraasta”, eli toisesta naisesta, joka oli naapurissa asuva yksinhuoltaja äiti. Tämä nainen
tuli toistuvasti pyytämään asiakkaan aviomiehen apua milloin mihinkin ongelmaansa
ohittaen täysin asiakkaan:
”Siellä on kyllä semmoinen viha, joka nousee,
että jumalauta älä sorki enempää. Kohta räjähtää niin.”

Primaarit adaptiiviset tunteet, kun
asiakas puhui isästään

A: Kyllä sitä löytyy.
T: Surua äidin tilanteesta ja sitten löytyy hyvää ja positiivistakin asioista kuin asioista.
Kyky nähdä aina myös se hyvä puoli.
A: Kyllä ja on tullut semmoista joustoo niinku
paljon, että jos vertaa esimerkiksi mieheen,
niin kyllä minulle on tullut aika paljon semmoista järkevää vieterin venytystä, että ei oo
niin mustavalkeeta kaikki asiat.

Primaarit adaptiiviset tunteet, kun
asiakas puhui puolisostaan
Puhuessaan miehestään hän ilmaisi rakkautta. Rakkaus ilmeni hyväksyntänä ja yhteyden
kokemuksena:
”Lupa möllöttää. Se on miehen kanssa niin
hyvä möllöttää. Mieskin on semmoinen kotiihminen niin on kiva, että myö möllötettään
sitten yhessä tai puuhastellaan niitä omia, jos
ei möllötetä”.

Isästä puhuessaan asiakkaassa aktivoitui suru
ja viha isäsuhteen vaikeuden vuoksi. Asiakas
koki isäsuhteensa hyvin epämääräiseksi ja
ohueksi, vielä itselleenkin tuntemattomaksi
alueeksi:
”…kun isäsuhde on mulle tosi vaikee…”

Primaarit adaptiiviset tunteet, kun
asiakas puhui äidistään
Puhe äidistä oli myötätuntoista. Surua herätti
kaipuu äidin syliin, halaukseen ja koskettamiseen. Asiakas tunsi surua siitä, että äiti oli
vaikeasti sairas. Asiakkaan puheessa häivähtää pelko äidin lopullisesta menettämisestä
kuoleman kautta. Asiakas tunsi surua vaille
jäämisestään ja siitä, että hänen emotionaalisia tarpeitaan ei lapsena kohdattu. Terapian loppuvaiheessa asiakas pystyi tuntemaan
myötätuntoa ja arvostusta äitiään kohtaan:

Puhuessaan miehestään asiakkaassa aktivoitui myös aito menettämisen pelko ja parisuh-

”Hmm… vaikeitten tunteitten käsittelyä huumorilla… meidän perheessähän ei niinku sillä
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nellekin tuomioistani huolimatta ja pyyvelly ,
että oon ollu niin julma ja kylmä.

tavalla just kaikkea surua ja voimattomuutta
ja herkkyyttä semmoista ni… Tietysti äitillä
ei… se oli vaan sitä puurtamista äitillä, kun on
kolme pientä lasta ja niin tuota ei siinä paljon
niinku päätä silitellä… En muista ainakaan, et
meillä ois mitenkään hirmu semmoista herkkää ollu… niin… Äitin syli, ei siellä kyllä meistä
kukkaan hyvin monta kertoo oo istunu… Sen
huomaa niinku siinä, että äitiä niinku on tosi
vaikea halata tai koskettaa vielä tänäkin päivänä, mutta tuota se, se on semmoinen meijän
tarina. Siihen ei kyllä löyvy semmoista huumoria siihen aiheeseen.” Asiakas ensin nauraa
ja sitten itkee.

T: Miltäs se on tuntunut tämä armeliaisuus?
A: Ai tää anteeks pyyntö?
T: Niin.
A: No kyllähän se niinku helpottaa sitä omaa
taakkaa, se keventää. Niin se vaan keventää.

Maladaptiiviset tunteet, kun asiakas
puhui itsestään
Kun asiakas puhui itsestään, hän reflektoi aiempia häpeän ja syyllisyyden tunteitaan. Terapian aikana asiakas otti esille toistuvasti
Ikean; rikkinäisen sohvan tarinan. Tarinan siitä, kuinka asiakas väsyneenä kirjoitteli yöt pitkät raivoisia valitus- ja kehittämiskirjeitä huonekaluliikkeeseen. Asiasta puhuminen tuotti
hänelle edelleen häpeää, joskin jo lievempää:

”Suru, nythän tuo taas tuli. Se on. Äiti on hyvästejä jättänyt jo sisaruksilleen, se on kova
paikka se kun siitä aika jättää.”

Primaarit adaptiiviset tunteet, kun
asiakas puhui ystävästään
Puhuessaan ystävästään asiakkaasta välittyi
myötätunto. Aiemman tuomitsevan asenteen
tilalle oli tullut armo. Armon kokemus oli keventänyt taakkaa, tehnyt elämästä väljemmän. Hän tunsi helpotusta ja rauhoittumista:

T: Onko tämä asia, mikä vaivaa vielä tai onko
tämä asia, mikä aina pulpahtaa mieleen, tämä
Ikea-juttu?
A: On, on se on kyllä. Koska miehenikin pitää
sitä ihan hullutuksena ja niinku hmm…, mutta
mitäs sitten, itsenihän minä nolasin siinä, en
ketään muuta.

A: En oo enää niin ehdoton… Kyllä sitä niinku vähän armoo, armoo ossaa antaa ainakin
muille, kenelle on niinku aiemmin tuominnu.
Esimerkiksi mun lapsuuden ystävä, senkinhän minä tuomitsin hyvin jyrkästi, ne hänen
huumesekoilut, ja olin kyllä niin… Pidin periaatteesta kiinni… Meillä oli vuosia, et me
ei oltu missään tekemisissä… Toisaalta hyvä
niin, en minä ois jakasanut mitään narkkaria
pyöritellä jaloissa, ei minun tarvii.

T: Niin.
A: Hmm… Siinä minä oon mestari kyllä.
T: Oliko se semmoinen hyvä häpeäharjoitus?
A: Oli joo.

T: Ei niin.

Sekundaariset tunteet, kun asiakas puhui
isästään

A: Eikä tarvii hyväksyä kaikkee.
T: Niin.

Kun asiakas puhui isästään hän hääti surun
ja vihan pois mitätöivällä naurulla. Nauru oli

A: Niin, mut sittemmin olen ollut armelias hä-
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vähän riippuu…Riippuu tuota tilanteesta ja
aiheesta, mutta ainakin sitä minun mustasukkaisuutta ja sitä menettämisen pelkoa niin
pystytään kyllä sen kautta aika hyvin käsitte-

reaktio ja suoja aktivoituneille primaarisille
tunteille ja esteenä isäsuhteen kognitiiviselle
prosessoinnille.

Instrumentaaliset tunteet, kun asiakas
puhui itsestään
Kun terapiaistunnolla asiakas puhui itsestään
ja häpeästään lapsuudenperheen ongelmien
vuoksi, hän kuvasi pelleilyä ja hösseliksi pistämistä keinoina peitellä adaptiivisia pelon,
häpeän ja epävarmuuden tunteitaan.
Hän muisti jo lapsena olleensa hyvä viihdyttämään muita ja pistäneensä hösseliksi saadakseen toiset nauramaan. Asiakas kuvasi
samanlaisen opitun selviytymiskeinon siirtyneen myös lapseensa.
A: Kun on koittanut peitellä niitä oman perheen ongelmia sillä pelleilyllä niin ja sitä
omaa herkkyyttään ehkä.
T: Hmm.
A: Pojassa näkkyy ihan sama, että se herkästi
ruppee niinku jotakin sellaista oheisviritystä
tekemään, jos on vaikee asia. Hmm.

Kompleksiset tunteet, kun asiakas puhuu
puolisostaan
Suhteessa puolisoon asiakas koki mustasukkaisuutta. Mustasukkaisuus oli ollut varjona
asiakkaan aiemmissakin parisuhteissa ja terapian lopetusvaiheessa tätä tunnetta oli jo
helpompi hallita ja käsitellä:
T: Jossakin vaiheessa muistan, kun puhuttiin
tästä parisuhteeseen liittyvästä huumorista
niin tuumit, että ei se aina oikein osu ja uppoo.

lemmään”.

Asiakkaan ja terapeutin terapiaistunnolla käsittelemien tunteiden yhteenveto
pääteemoittain
Kun asiakas puhui itsestään terapian loppuvaiheen istunnolla, asiakas käsitteli pääasiassa primaareja adaptiivisia tunteita, kuten
pelkoa, surua, itseään suojaavaa vihaa ja
myötätuntoa. Näiden rinnalla kulki kuitenkin
maladaptiivinen häpeä. Asiakas muisti myös
käyttäneensä instrumentaalisia tunteita häpeän kätkemiseen läpi elämänsä.
Kun asiakas puhui puolisostaan, hän ilmaisi
primaarista adaptiivista rakkautta ja yhteyden kokemista, mutta myös menettämisen
pelkoa sekä parisuhdetta puolustavaa jämäkkää vihaa. Suhdetta puolisoon oli hallinnut
kompleksinen mustasukkaisuus.
Kun asiakas terapian loppuvaiheen istunnolla puhui isästään, istunnolla hetkellisesti aktivoitui primaari adaptiivinen suru ja viha,
jotka nopeasti tulivat torjutuiksi mitätöivällä
naurulla. Nauru oli sekundaarinen tunnereaktio ja suojana isää kohtaan heränneiltä tunteilta.
Kun asiakas terapian loppuvaiheessa puhui
äidistään, hän oli äitiään kohtaan myötätuntoinen. Tunteet äitiä kohtaan olivat primaareja adaptiivisia tunteita.

A: No ei se aina oikein osu ja uppoo, että se
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Terapian lopetusvaiheen istunnolla tarkasteli muuttunutta suhdetta ystäväänsä. Terapian loppuvaiheessa asiakkaan tuomitseva
suhtautuminen ystävän vaikeuksia kohtaan
muuttui adaptiiviseksi myötätunnoksi. Armon kokemus ystävää kohtaan oli adaptiivinen, koska se toi helpotuksen tunteen asiakkaalle itselleen.

ko oli varjostanut elämää jo pitkään ja mustasukkaisuus vaarantanut parisuhteen jatkuvuuden toistuvasti.
Ensimmäisen kerran asiakas liitti huumorin
tunnekokemuksiinsa, kun hän käsitteli hulluksi tulemisen pelkoaan toisen lapsensa vauva-ajan uupumuksen takia. Huumori auttoi
häntä suhtautumaan pelottavaan kokemukseen:

Huumori psykoterapiassa suhteessa kokemuksiin ja tunteisiin

”Tertun vauva-aikojen uupumukset niin se
huumori on tullu vasta jälkeenpäin sitten on
osannut rueta huumorilla kahtommaan näitä omia toilailuja mitä silloin tein, ne mun
valtavat reklamaatiot (naurua) sinne Ikeaan
esimerkiksi, että mitä perkelettä te näitä rikkinäisiä sohvia mulle laitatte. Se oli vakava
paikka ja vitja yökaudet kirjoittelin sinne.”

Seuraavaksi esitän tutkimuksen toisen tuloksen, joka vastaa kysymykseen, miten
huumori ilmeni suhteessa asiakkaan tunteisiin (TAULUKKO 1). Huumorin suhdetta asiakkaan tunnekokemuksiin havainnollistan
tekstinäyttein.

Huumori lievitti mustasukkaisuutta ja auttoi
tunnistamaan menettämisen pelkoa:

Aluksi käsittelen huumorin ja adaptiivisten
tunteiden yhteyttä. Asiakas tuli terapiaan
uupumuksen, unettomuuden ja toistuvan
masennuksen vuoksi. Hän koki ongelmikseen
huonon itsetunnon ja häpeän, jota koki lähes
kaikesta elämässään. Hulluksi tulemisen pel-

”Kyllä, kyllä niin kuin yleensä aina niissä just
siinä minun menettämisen pelossa ja mustasukkaisuudessakin niin ainahan siinä huumorin taustalla on se totuus, et niin… kylläpä oikeesti pelkään, että menetän mieheni.”

TAulukko 1. TerApiAn lopeTuSvAiheen iSTunnon pääTeeMAT JA niiSSä käSiTellyT ASiAkkAAn
TunnekokeMukSeT JA huuMorin MerkiTyS ASiAkkAAn eläMäSSä JA pSykoTerApiASuhTeeSSA.
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Huumori vahvisti puolisoiden välistä yhteyden kokemista, toisin sanoen heidän välistä
rakkautta:

”Miehellä on tosi hyvä huumori, mut mulla
on paljon mustempi vielä, mulla on tosi semmoinen, sitä ei kaikki ymmärrä. Siskokaan ei
oikein… Se on vaan, sillä käsitellään niin kuin
just sitä syyllisyyttä, häpeää ja tämmöisiä,
niin rätkäyttämällä sannoo kaikkia semmoisia asioita mitkä on itselleen semmoisia kysymysmerkkejä.”

T: Huumori, kerroitko, että se oli teijän parisuhteessa heti alkuun jo semmoinen yhdistävä tekijä?
A: Joo, siis mies on niin neuroottinen…minä
muistan seurustelun alkuaikoina ni hammastahna tuubi oli mulla semmoinen missä oli
ne vinot kulmat, ne ei ollu semmoiset terävät, se luuli, että minä olin leikannu ne. Että
onks, mitä sää, miten tää hammastahna tuubi
on tämmöinen, miks sää leikkaat nuo kulmat
pois? Se ihan vakavalla naamalla, se varmaan
piti minua jotenkin ihan hurjana jo alusta lähtien.”

Huumori auttoi asiakasta suhtautumaan mieheensä hyväksyvästi pariskunnan erilaisesta
huumorista huolimatta:

Seuraavaksi käsittelen huumorin suhdetta
sekundaarisiin tunteisiin. Terapian lopetusvaiheessa käsiteltiin asiakkaan omanlaista
mustaa huumoria, jonka avulla hän lähestyi
vaikeaa isäsuhdettaan.
Seuraavassa tekstinäytteessä asiakas kuvaa
tilannetta, jossa hän esitteli isälleen ostamaansa uutta pakastearkkua ja huumori mielessä tarjosi tätä isälleen hauta-arkuksi:
A: Oon se kyllä aina ollu vähän semmoista
mustaa huumoria, että isälleekkii sitä issoo
pakastinta.

”Miehellä on niinku, sillä on ne omat pöljäilyt, en minä jaksa niitä joka päivä. Hyvinkään
usein en jaksa (naurua) niitä, mutta tuota onhan meillä hauskaakin, kyllähän me on naurettukin. Huumori on kyllä ollu meillä aina
hyvä. Miehellä on tosi hyvä huumori, mut
mulla on paljon mustempi vielä, mulla on tosi
semmoinen, sitä ei kaikki ymmärrä, ei mies-

T: Mitäs se isä tuumasi?
A: Se meni ihan hiljaiseksi, se tuli niin yllättäen sille, että tuota.
T: Niin, onko se aina semmoista tilanne, aina
johonkin tilanteeseen, jotenkin niin ku sopivasti?

kään aina.”

A: On, et isällekään ei ehkä välttämättä ossaa
sannoo niitä asioita silleen… en minä nyt tiiä,
että käsittikö se hän silleen, et minä toivoin,
et hän nyt kuolis ja hänestä aika jättäs... En mä
sitä tarkoittanut mutta (syvä huokaus)… niin.
Ajatus katkes.

Maladaptiivista häpeän tunnetta, jonka oli
oppinut jo lapsuudessa hävetessään vanhempiensa juomista, asiakas koki omasta viinin
juonnistaan ja sitä hän käsitteli huumorin
avulla:

T: Niin, että?

”Tavallaan, kun on semmosia (syvä huokaus)
taakkoja niin kuin, et niistä vaan taho jotenkin
aina päästä yli niin, ne on sitten… Just niinku,
esimerkiksi, se minun viinin juonti, niin sitähän minä käsittelen paljon huumorin avulla.”

A: No, sekin on sillä tavalla, kun isäsuhde on
mulle tosi vaikee, niin siihenkin on helppo
heittää jotakii tommosta. Hauta-arkuksi tarjosin (yhteistä naurua). Se ei oikein ymmärtänyt sitä .”
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Huumori ja pelleily ovat olleet instrumentaalista iloisuutta suhteessa toisiin ihmisiin. Asiakas halusi saada toiset ihmiset nauramaan ja
viihtymään ja näin myös peitellä omia todellisia tunteitaan:

keinoja. Huumori helpotti ja pehmensi asiakkaan jyrkkää asennetta ja lisäsi myötätuntoa.

pohDinTA
Pohdinnan aluksi esitän yhteenvetoa huumorin merkityksestä tutkimuksen kohteena
olleessa psykoterapiasuhteessa ja huumorista näkökulmana asiakkaana olleen 40-vuotiaan naisen elämän kipukohtiin. Lopuksi tuon
esille tähän tapaustutkimukseen ja muuhun
työkokemukseeni perustuvia näkemyksiäni
huumorista psykoterapiassa.

A: Muistan esimerkiksi nuorenakin aina, kun
lähettiin baariin niin mulla oli aina semmoinen tanssityylikin, et minä niinku ihan vedin
semmoiseks hösseliks sen homman. Mä en jotenkin ymmärtänyt sitä, että akat siellä persettä pyörittää, niin siinäkin kohtaa mä aattelin, että mä niinku, siinä on myös ehken sitä,
että yrittää toisetkin saada vähän nauramaan.
Siinä oon kyllä nuorena ja pienempänä paljo
onnistunutkin.

Yhteenvetona huumorin suhteesta asiakkaan
tunnekokemuksiin ja huumorista psykoterapiaprosessissa esitän, että huumori, vitsit ja
sutkautukset auttoivat asiakasta ja terapeuttia lähestymään vaikeita kokemuksia ja tunteita, erityisesti hävettäviä asioita. Huumorin
suojassa voitiin lisävalaista asian vakavaa ja
synkkää puolta, jolloin kokemuksen kipeät
ja kätketyt puolet tulivat psykoterapeuttisen
työskentelyn kohteeksi. Terapian lopetusvaiheen istunnossa asiakas ja terapeutti olivat
jo löytäneet yhteisen huumorin, jonka valossa he nyt tutkivat asiakkaan ihmissuhteisiin
kietoutuneita kipeitä teemoja ja tunteita. Vaikeudet ihmissuhteissa läpi elämän olivat tuoneet asiakkaan alun perin terapiaan.

T: Niin.
A: Hmm, silloinhan se on ollutkin oikein semmoinen selviytymiskeino.

Parisuhteen kompleksista tunnetta, mustasukkaisuutta, asiakas käsitteli miehensä
kanssa huumorilla:
”Hmm, tai sitten vaikkeitten asioitten, semmoisten äärellä niin kuin esimerkiksi meijän
parisuhteessa tätä tämmöistä mustasukkasuutta ja epäluulosuutta, mitä mulla on, niin
myö käsitellään huumorin kautta. Sitä mies
niinku ite viljelee sitä vielä, et se on huomannu, et se on semmonen hyvä keino… Et just
kaikkee tämmösiä: -Niin no joo, että oli muuten iso tissinen akka sielläkii.- Ja tuota, siis se
niinku ihan oikeen ruokkii sitä, mut se on sitä

Tutkimuksen kohteena olleella terapiaistunnolla käsitellyt pääteemat olivat: puhetta
itsestä, puhetta puolisosta, puhetta isästä,
puhetta äidistä ja puhetta ystävästä. Greenbergin (1997) tunneluokituksen perusteella
terapian lopetusvaiheen istunnolla painoarvo oli adaptiivisten tunteiden käsittelyssä.
Adaptiivisten tunteiden painotus kuvaa sitä,
että asiakas oli saavuttanut terapian tavoit-

meijän keskinäistä huumoria.”

Huumori auttoi asiakasta ja terapeuttia lähestymään vaikeita tunteita ja häpeällisiä kokemuksia. Huumori vahvisti asiakkaan adaptiivisia tunteita suhteessa itseensä, puolisoonsa
ja ystäväänsä ja auttoi lähestymään vaikeaa
isäsuhdetta. Iva, ironia ja pelleily olivat olleet
asiakkaan suojautumisen ja selviytymisen

87

MUUTOS

PSYKOTERAPIASSA

Huumori kognitiivisessa psykoterapiassa
Suutarinen, Auli

teet. Masennus oli väistynyt, syyllisyys ja
häpeä olivat lievittyneet, ja tilalle oli tullut
adaptiivinen viha, rakkaus ja myötätunto.
Huumori ja vitsailu olivat olleet asiakkaan
näkökulma ja tapa suhtautua vaikeaksi kokemiinsa elämän tapahtumiin ja läheisiin ihmisiin. Huumori oli ollut hänelle tärkeä keino
selvitä. Asiakkaan musta huumori ja koominen pelleily peittivät alleen asioiden vaikeat
puolet. Toisaalta asiakas koki, että huumori ja
itselle nauraminen olivat pelastaneet hänet
monessa tilanteessa. Mustassa huumorissa on
siis adaptiivista voimaa selvitä vaikeuksista.
Psykoterapiassa huumori oli asiakkaan tapa
pehmentää omia tunteitaan ja asenteitaan
häpeällisiä kokemuksia kohtaan. Hänen oli
huumorin avulla helpompi käsitellä vaikeita
asioita, asiakkaan omin sanoin, helpompi pureskella. Hän huomasi monessa asiassa huumorin tulleen vasta jälkikäteen. Terapian lopetusvaiheessa hän kertoi luottavansa siihen,
että vielä nyt hävettäviltä tuntuviin asioihin
hän voi myöhemmin löytää humoristisen näkökulman.
Puhuessaan elämästään asiakas löysi huumorin avulla myötätunnon itseään kohtaan.
Huumorin avulla häpeän raskas kaapu vaihtui kevyempään kolttuun. Asenne itseään ja
elämää kohtaan muuttui positiivisemmaksi ja
joustavammaksi. Vakaville asioille hän saattoi nyt terapiassa nauraa.
Huumorin näkökulma elämään voi olla paradoksaalinen. Kun psykoterapian loppuvaiheessa asiakas arvioi elämäänsä huumorin
näkökulmasta, hän kohtaakin syvän surun ja
menetysten kokemuksensa, joita hän ei voi

mitenkään huumorilla pehmentää tai pureskella. Kaipuu äidin syliin ja vaille jäämisen
kokemukset lapsuudessa vanhempiensa kovan elämän vuoksi olivat asiakkaalle sellaisia
asioita, joiden yhteydestä huumori oli poissuljettu näkökulma. Sen sijaan terapian lopetusvaiheessa hän saattoi tarkastella äitinsä
elämää myötätuntoisesti ja arvostavasti.
Asiakkaan ja terapeutin yhdessä jaettu humoristinen näkökulma elämän kipukohtiin vie
voimakkaasti terapiaa eteenpäin. Huumori,
vitsit ja sutkautukset auttavat asiakasta ja terapeuttia lähestymään vaikeita kokemuksia ja
tunteita, erityisesti hävettäviä asioita. Tämä
löydökseni vastaa John Hendenin (2014) esittämiä ajatuksia siitä, että huumori auttaa lähestymään vaikeita kokemuksia ja tutkimaan
niitä turvallisessa terapiasuhteessa.
Kun terapiassa on kerran löydetty huumorin aukaisema polku kipeisiin muistoihin ja
tunteisiin, voidaan vastaavasti astella sellaisille poluille, jotka eivät aukenekaan huumorin avulla ja joita on kuljettava vakavoituen.
Nämä vakavuutta vaativat kokemukset ovat
surua menetyksistä ja pohjatonta pettymistä
kaikkein tärkeimmissä ihmissuhteissa.
Kahden savolaisnaisen huumoria psykoterapiassa olen peilannut Paavo Kerkkäsen (2003)
väitöstutkimuksen löydöksiin huumorista
poliisin työssä. Kerkkäsen tutkimustulokset
kyseenalaistivat huumorin terveysvaikutuksia ja huumorin viljely oli pikemminkin
yhteydessä tunnettuihin terveysriskeihin.
Vastaavasti terapia-asiakkaani oli käyttänyt
lapsesta saakka huumoria tavalla, joka etäännytti häntä ihmisistä ja omista tarpeistaan.
Lisäksi hän koki huumorintajunsa vahvista-
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neen sitä, että muut ihmiset eivät ymmärrä
häntä. Huumorin haitallinen käyttö periytyi
ylisukupolvisena mallina asiakkaan isältä.

set naurut naurettiin terapeutin tuhruisille
silmälaseille, ehkäpä metaforana terapeutin
vaikeudelle ymmärtää asiakastaan ja asiakkaan metaforana elämänaikaiselle kokemukselle siitä, ettei häntä nähdä eikä ymmärretä.
Asiakkaan yllättävä huomio terapeutista ja
sen räväkkä ilmaisu vapauttivat tunnelman
ja lisäsivät luottamusta ja uskallusta edetä
tunnetyöskentelyssä. Samalla huumori sai
uudenlaisen merkityksen terapiasuhteessa ensimmäisenä askelkivenä polulla tutkia
asiakkaan kipeimpiä muistoja ja kokemuksia
(Henden, 2014).

Terapiaistunnon analyysi ja koko terapiaprosessin tarkastelu terapiamuistiinpanojen avulla lisäsivät luottamustani huumoriin
psykoterapiassa. Terapiaistunnon ja koko
terapiaprosessin keskeiset teemat avautuivat tuoreella tavalla ensin suhteessa Leslie
Greenbergin tunneteoriaan ja analyysin toisessa vaiheessa huumorin näkökulma elävöitti asiakkaan ainutlaatuista yksilöllisyyttä
ja huumorin positiivisia vaikutuksia. Huumori toimi kahdella tavalla muutostyöskentelyn
käynnistäjänä. Terapian alussa huumori vapautti tunnelman ja terapiaprosessin kuluessa muistojen ja ihmissuhteiden kipukohdat
nousivat tarkasteluun huumorin yllättävässä
ristivalossa.

Huumori tuottaa uuden näkökulman ja päinvastaisen ulottuvuuden aiemmin jäykästi ja
yksiulotteisesti ymmärrettyyn kokemukseen.
Tätä ominaisuutta ovat teoretisoineet sekä
Martin (2007) että Henden (2014). Analysoimani terapiaistunto tuo esille huumorin ristivalon suhteessa vaikeaan isäsuhteeseen. Asiakas oli vitsaillen ehdottanut pakastearkkua
ruumisarkuksi isälleen. Yllättävä metafora
avasi osuvasti näkökulman isäsuhteen kipukohtiin ja edisti sen käsittelyä analysoidun
istunnon jälkeisillä kerroilla.

Terapiaprosessin tutkiminen vertautuu Paavo Kerkkäsen (2003) pitkittäistutkimukseen
poliisien huumorintajun muutoksista. Vaikea elämäntilanne ja huono terveystila lamaannuttavat huumorintajun ja muuttavat
huumoria. Vastaavasti huumori palautuu
entiselleen, kun olosuhde ja terveystila korjaantuvat. Psykoterapeutti tutustuu asiakkaaseen silloin, kun asiakkaan terveystila on
huono, masennus on latistanut tunteet ja elämänilo on kadonnut. Vähäinen huumori on
muuttunut ironiseksi, sarkastiseksi ja ivalliseksi. Huumori voi olla ilkeää ja vihamielistä,
ja sellaisenaan se saattaa kohdistua suoraan
myös terapeuttiin. Positiivista tunnetta kantavan huumorin ja sitä luotettavasti ilmaisevan naurun (Martin 2007) ilmaantumista
terapiasuhteeseen on siis tervehdittävä ilolla.
Tässä terapiasuhteessa ensimmäiset yhtei-

Huumori on myös oma tapani suhtautua elämään, se on asenne ja se on myös osa oman
työni keventämistä. Raskaita asioita on toisinaan helpompi lähestyä huumorin avulla.
Huumorin ja positiivisen ajattelun hyötyihin
törmään päivittäin vastaanotollani. Ihmiset
kertovat kokemuksiaan siitä, kuinka esimerkiksi syöpädiagnoosin kuultuaan tai toipuessaan vaikeasta leikkauksesta tai vammautumisesta, huumori auttaa asian käsittelyssä ja
edistää toipumista. Asiakkaat kertovat kuinka
huumori pehmentää suhtautumista elämän
vakavia asioita kohtaan. Huumori avaa ovia
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uusille ajatuksille ja ongelmanratkaisuille.
Tutkimusasiakkaani sanoin: ”Kun löytyy huumoria, niin aina löytyy myös keinoja selvitä.”
Tämä kognitiivisen psykoterapian kouluttajakoulutuksen lopputyönä tekemäni tutkimus
on hälventänyt omia epäilyjäni huumorin
käytöstä psykoterapiassa. Huumori yhdistää,
se on nide ja sauma-aine. Huumori tekee hyvää, se saa nauramaan silmät kyynelissä, ihan
kippuralla. Huumori alle voi kätkeytyä paljon
asiaa, joka ansaitsee paikan vakavoitua. Terapia on monelle sellainen paikka.
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Mielensisäisen monituolityöskentelyn
vaikutus sisäiseen eheyteen
Niina Jukkara

Tämän työn tarkoitus on kuvata mielensisäisesti toteutettua monituolityöskentelyä ja sen
käyttöä osana asiakkaan psykoterapiaa. Lisäksi tutkin kahden henkilön kokemusta sen vaikuttavuudesta sisäiseen eheyteen. Tarkastelen
mahdollisuutta työskennellä monien erilaisten
mieleen rakentuneiden tunnepuolien (minän
osat, persoonan osat, moodit) tai Leslie Greenbergin ja kumppaneiden mukaan erilaisten
tunneskeemojen (emotional schemes) kanssa
yhdellä kertaa. Työskentely tapahtuu mielikuvien vaikuttavuutta hyödyntäen asiakkaan
mielen sisäisillä tasoilla sekä keskustelemalla.

Tässä työssä tarkoitan sisäisellä eheydellä
koettua eheyttä, sisäistä ristiriidattomuutta,
mielen eri puolien (persoonan osien, tunnetason skeemojen) yhteistä ymmärrystä
ja hyväksyntää sekä sisäistä yhteistyötä. Integraation lisääntyessä sisäiset ristiriidat ja
tunnehaavat korjaantuvat sekä ymmärrys ja
hyväksyntä lisääntyvät.
Mielen sisäiset erilliset persoonan osat ovat
rakentuneet turvallisen kehityksen häiriintyessä. Eri puolet voivat tulla näkyväksi
asiakkaan tavassa olla ja ilmaista itseään jo
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hyvinkin nopeasti tai vasta vähitellen. Joka
tapauksessa puolien määrittelyyn löytyy erilaisia keinoja ja tekniikoita mitkä auttavat
siinä. Edellä mainitut tunnepuolet ovat sisäisesti toisiinsa nähden ristiriitaisia tai eri
tavalla toimivia tunnekokemuksia, tunteiden, toiminnan ja ajattelutavan ”kimppuja”
(Greenberg & Paivio, 2003). Persoonan sisäiset rakenteet hahmotetaan skeematerapiassa
moodeina, joista näkyvimpinä ovat erilaiset
haavoitetun lapsen moodit, terve aikuinen
sekä vanhemman moodit (rankaiseva, vaativa). Lisäksi toimintamallit (mukautuminen,
antautuminen ja ylikompensointi) eli selviytymiskeinot kuvataan omina moodeinaan
(Young, Klosko & Weishaar, 2003).
Puolia eriteltäessä ja nimetessä moodityöskentelystä tutut eri ikätason moodit (lapsi,
vanhempi, aikuinen) helpottavat määrittelyä
(Koivisto, Stenberg, Nikkilä & Karlsson, 2013).
Tekniikka on käytettävissä, puhuttiinpa käytännössä moodeista, minätiloista, tunnepuolista tai persoonan osista. Nämä tunnepuolet
(emotion schemes) kuvautuvat sisäisinä rakenteina jotka muodostuvat jo ennen tietoisuutta monista kognitiivisista impulsseista (ilmentymät, odotukset, uskomukset, motivaatio
tarpeineen ja tavoitteineen sekä huolineen ja
aikomuksineen), tunnetason ja aistitason kokemuksista, sekä toiminnasta että toiminnan
voimakkuudesta. Ihminen on kokonaisvaltainen olento, jonka tunteet, kognitiot, motivaatio ja käytös jatkuvasti integroituvat kaikkeen
tekemiseen. Tunteet ovat merkittävä väline,
kun yritetään saada ymmärrettävä kokonaiskuva ihmisen toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Ihmisen persoona rakentuu näistä
kompleksisista skeemamaisista tunnetason
systeemeistä (Greenberg, Rice & Elliot, 1993).

Tunteiden muuntaminen psykoterapiassa on
välttämätöntä, kun puhutaan pitkäkestoisesta persoonan elämää haittaavan toiminnan
muuttamisesta, koska tunnejälki aktivoituu
ajatusta nopeammin aivoissamme (Nummenmaa, 2013). Eri tunneskeemoihin, minätiloihin tai persoonan osiin on varastoituneena
tunnemuistoja ja tunnekokemuksia, joiden
muuntaminen tekee mahdolliseksi muuntaa
myös asiakkaalle itselleen haitallisia toimintatapoja (Greenberg ym, 1993). Tunteiden
muuntaminen on mahdollista niitä kokemalla ja havainnoimalla sekä validoimalla niiden
olemassaoloa. Lisäksi tutkiva yhteistyösuhde
on yhteisen ymmärryksen lisäämisen kannalta merkittävä väline.

MinäkokeMuS JA koeTTu eheyS
Hermans käsittää minän jakaantuvan ”I” ja
”me” -positioihin ja jatkuvaan dialogiin näiden välillä. Osa puolista (sisäisistä äänistä) on
helpommin kuultavissa kuin toiset osat, mutta niiden tunnistaminen on merkittävää (Hermans & Dimaggio, 2004). Dialektisessa konstruktivismissa ihminen rakentaa jatkuvasti
tietoisia käsityksiä itsestään ja todellisuudestaan. Hän käsittelee samalla sekä väittämätietoa, että aisti- havainto- ja tunnetietoa.
Subjektiivista yksilöllistä kokemusta tuottaa
siten automaattisten tunnepitoisten prosessien ja tietoisten, sekä tarkoituksellisten, että
refleksiivisten prosessien välinen dialektinen, vuorovaikutuksellinen suhde. Dialektiikka tarkoittaakin yhden kokemuksen jakoa
vastakkaisiin osiin. Kun nämä vastakkaiset
kokemukset ovat tekemisissä keskenään, syntyy jotain uutta. Ihmisen kokemukset ovat
nopean emotionaalisen tunnesysteemin, sekä
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hitaamman käsitteellisen ajattelusysteemin
dialektisen vuorovaikutuksen tulosta. Myös
tietoinen kokeminen rakentuu välittömästi
koetun ja aiemmin muodostuneiden skeemojen vuoropuhelun pohjalta.

tyvät, kun integraatio häiriintyy ja mieleen
rakentuu eri ikätason mukaisia toimintamalleja ja olemisen tapoja (minätiloja). Terveemmällä persoonalla minätilat ovat koettavissa
yhtäaikaisestikin ja eriytyneemmissä muodoissaan, sekä syvemmissä häiriöissä osin tiedostamattomissa.

Tätä voi tarkastella myös lapsen kehityksen
näkökulmasta, jossa ääripäät ovat aluksi suuria, mutta kehityksen edetessä esim. avuttomuutta kokeva lapsi voi kokea myös avuttomuudessaan osin jonkinlaista pärjäävyyttä. Tai
pärjäävyydessään avuttomuutta. Dialektinen
synteesi tukee minuuden kokonaisvaltaisen
integraation rakentumista eli sisäisen vuoropuhelun avulla rakentuvaa eheyden kokemusta (Toskala & Hartikainen, 2005). Ihmisillä on
taipumusta yhdistää eli integroida kokemuksia yhtenäisiksi, kokonaisiksi elämäntarinoiksi ja pysyviksi minäkokemuksiksi. Tämä kyky
auttaa ymmärtämään menneisyyttä ja nykyisyyttä sekä rakentamaan minäkokemusta
edelleen. Se miten minäkokemuksemme muodostuu, on riippuvainen meillä olleista jo varhaisistakin tunnekokemuksista ja kasvuympäristöstä. Integroitunut persoona on ihmisellä,
jonka eri puolet (minäkokemus) muodostavat
eheän kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus toimii yhtenäisellä tavalla.

Terapiassa pyritään tunnistamaan minätiloja
ja rakentamaan yhteyttä eri minätilojen välille
(Young, Klosko & Weishaar, 2008). Tätä uutta
yhteyden muodostumista eri puolien välille
voidaan pitää aiempaan viitaten yhtenä merkittävänä eheyden osoittajana, kuten Young,
Klosko ja Weishaar kuvaavat. Toskalan ja Hartikaisen mukaan mieli hakee automaattisesti
eheytymistä ja integraatiota, mutta vaurioiden tultua tarvitaan hyviä terapeuttisia interventioita sen saavuttamiseen, mikä vaurioitui
kasvussa (Toskala & Hartikainen, 2005).

MielenSiSäiSTen oSien välinen TyöSkenTely
TuoliTekniikAn AvullA

Mielensisäisten puolien välistä työskentelyä
on kehitetty sekä hahmoterapiassa (gestalt
therapy) että muissa terapioissa kuten skeematerapiassa. Skeematerapiassa työskentely
on ns. moodityöskentelyä, tunnepainotteisessa psykoterapiassa (EFT) se on tuolityöskentelyä tunteiden muuntamiseksi. Usein tuolityöskentelyä käytetään yhden tuolin (tyhjän
tuolin) tekniikkana eli käytetään tyhjää tuolia
ja mielikuvaa jostakin merkittävästä ihmisestä, jonka kanssa ihmissuhde tuottaa tai on elämänhistoriassa tuottanut haasteita. Työskentelyssä kohdataan ja ilmaistaan tunteita sekä
suhdetta tähän kyseiseen henkilöön. Tekniikka auttaa näkemään suhteen uusin silmin ja
voi parhaimmillaan muuttaa suhteen itseensä

Integraation epäonnistumisen seurauksena
voi syntyä dissosiaatio tai eri tavoin jakautuneita minäkokemuksia, jolloin tyypilliset
reagointitavat muuttuvat tilanteesta toiseen.
Dissosiaatiosta kärsivillä asiakkailla mielen
sisäiset osat voivat olla niin eriytyneitä, ettei
asiakas niitä aluksi edes tiedosta. Osat voivat
tuntua todella vierailta itsessä, eikä yhtään
oman itsen toiminnalta niiden aktivoituessa
(Boon, van der Hart & Steele, 2011). Erilaiset
moodit ja persoonan eri tunnepuolet syn-
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ja oikaista jo varhain syntyneitä minän vääristymiä ja tunnetiloja. Samalla ymmärrys ihmissuhteesta ja itsestä muuttuu (Jukkara, 2011).
Tuolitekniikoita käytetään myös eri persoonanosien hoitamiseen ja eheyttämiseen
sekä sisäisten ristiriitojen lievittämiseen.
Usein käytetään menetelmiä kahden eri mielenosan väliseen keskusteluun tuolitekniikan
avulla. Erilaiset ristiriidat pyritään havaitsemaan ja huomaamaan, ja ristiriitaisten puolien välisellä keskustelulla tavoitellaan mielen
eri puolille suurempaa yhteisymmärrystä.
Esimerkiksi ”vaativa puoli” voidaan laittaa
keskustelemaan ”terveen aikuisen” -moodin
kanssa tai ”terveen aikuisen” -moodi keskustelemaan ”haavoittuvan lapsimoodin”
kanssa. Vaativaa puolta voidaan myös vaatia hiljaisemmaksi (Arntz & van Genderen,
2009). Dialektisesta konstruktivistisesta näkökulmasta psykoterapeuttinen tutkimustyö
ja muutos on tehtävä ensin eriyttämällä ja
sitten yhdistämisen kautta (Greenberg ym.,
1993, 56). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että nämä puolet eriytetään näkyviksi toimintamalleiksi/puoliksi yhdessä asiakkaan
kanssa ja tämän jälkeen aloitetaan puolten
välinen työskentely tukemaan eheytymistä.

puhuu siitä puolesta käsin ja kokee sen puolen olemuksen ja tunteet (Greenberg ym.,
1993). Mielensisäinen tuolityöskentely, ja sen
teoria perustuu eri puolien eriyttämiseen,
tiedostamiseen ja ristiriitojen työstön jälkeen
uudelleen syntyvään yhteyteen eli integraatioon. Tekniikassa on lähtökohtaisesti merkittävää eritellä kaikki mielen erilaiset toimivat
puolet näkyviksi jo ennen tekniikan käyttöä,
jotta kaikki puolet olisivat tiedostettavissa
yhtäaikaisesti harjoituksessa.
On selvää, että ihmisen sisäisen puheen perusteella ja puhutun puheen avulla voidaan
tunnistaa näitä mielen osia. Asiakas tuo terapiaan aina moniäänisen itsensä. Kaikki
nämä puolet voidaan ilmaista jollakin tapaa
ja tunnistaa. Tarvitaan herkkää kuuntelukykyä erittelemään puolet toisistaan (Osatuke,
Gray, Glick, Stiles & Barkman, 2004, 252).
Tutkimustehtävänä on:
1. Kuvata mielen sisällä toteutettua tuolityöskentelyä
2. Selvittää, miten mielensisäinen tuolityöskentely vaikuttaa yksilön kokemukseen sisäisestä eheydestä.

MoniTuoliTekniikkA
Monituolitekniikassa mielen eri puolet jaetaan mielikuvia hyväksi käyttäen istumaan
työtilassa eri tuoleihin ja käymään keskustelua. Keskustelua ohjaa psykoterapeutti. Tuolit
ovat näkyvissä terapiatilassa. Tässä menetelmässä asiakas vaihtaa usein istuinpaikkansa
ristiriitaisen puolensa tuoliin, jonka puolen
on ajateltu olevan sillä hetkellä äänessä. Hän

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Terapia-asiakkaat
Jossu, n. 30-vuotias nainen, on elänyt aikuisiällä pitkässä traumaattisessa ihmissuhteessa, jossa tuli hyväksikäytetyksi ja uhatuksi
monin eri tavoin. Jossun ongelmat aktivoituivat eron jälkeen ja haittasivat uuteen pari-
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suhteeseen asettumista. Aiemmat pelottavat
kokemukset ja lapsuuden haastavat olosuhteet vaikuttivat Jossun olemiseen. Elämästä
tuli vaikeaa, kun sisäiset toisiinsa nähden
ristiriitaiset puolet aktivoituivat kukin tavallaan erilaisissa arkisissa tilanteissa. Ennen
mielensisäisen monituolityöskentelyn aloittamista oli yhteistä psykoterapiaa takana
jo kahden vuoden verran. Luottamus oli rakentunut hyväksi ja tilanne oli monin tavoin
vakaampi, vaikka tunteiden hyväksyminen ja
niiden kestäminen oli edelleen työn alla. Jossun kanssa käytettiin moodituolityöskentelyä systemaattisemmin useita kertoja. Yhtenä
tavoitteena oli rakentaa ja vahvistaa terveen
aikuisen moodia huolehtimaan muista sisäisistä puolista, jotta turva olemisessa löytyisi
Jossusta itsestään. Samalla voimakkaat tunnetilat tulisi helpommin kohdatuksi ja rauhoitetuksi. Eriteltyjä mielen tunnepuolia oli
yhteensä seitsemän: terve aikuinen, pelokas
aikuinen (myös sitoutumiskammoinen), masentunut / turhautunut aikuinen, vaativa
vanhempi, kiukkuinen passiivis-agressiivinen teini, haavoitettu arka lapsi (pelokas jännittäjä) ja onnellinen lapsi. Tunnepuolet oli
helppo määritellä erillisiksi, koska ristiriidat
olivat suuria. Yhteisessä työskentelyssä oli
merkittävää terveen aikuisen roolin vahvistaminen sekä sisäisten ristiriitojen lievittyminen. Tunnepuolet kirjattiin määrittelyn
jälkeen näkyviin luentotaululle. Määrittelyä
helpotti Jossun puheessaan ja kerronnassaan
tuottamat erilaiset toisiinsa nähden ristiriitaiset sisäiset tarpeet ja toimintatavat. Näin
puolet selkeytyivät sekä Jossulle että terapeutille.

suushäiriön sekä masennuksen. Tekniikkaa
käytettiin Jonnen kanssa muutaman kerran
osana psykoterapiaa. Takana oli noin vuoden
mittainen työskentely ennen mielensisäisen
monituolitekniikan käyttöä. Työskentelyn
keskiössä oli ollut erilaisten tunteiden kohtaaminen ja hyväksyminen. Mielen erilaiset ristiriitaiset tunnepuolet oli määritetty yhdessä
tunnistettaviksi minätiloiksi. Jonnen kanssa
yhdessä määriteltyjä minätiloja olivat ”terve
aikuinen”, ”pelokas, yksin jätetty, mitätöity
ja alistettu lapsi”, ”vihainen (jopa aggressiivinen) teini”, ”vaativa mitätöijä vanhempi” ja
”leikkisä lapsi”. Mielensisäinen tuolityöskentely tehtiin näiden puolien kanssa.

Aineisto
Tutkin satunnaisesti viittä eri harjoituskertaa ja asiakkaiden kokemuksia keväällä 2015.
Harjoituksista neljä on Jossun kokemuksista
ja yksi Jonnen kokemuksista. Olen nauhoittanut käyntejä asiakkaiden luvalla ja kirjoittanut niistä osia auki tähän työhön kuvatakseni yhteistä työskentelyä. Asiakkaiden
kanssa yhdessä määritellyt puolet on nimetty
lyhyesti moodien nimiä hyödyntäen (Karila &
Tuulari, 2014).

Eheyden arviointi
Käytän VAS-asteikkoa (Visual Analogue Scale) kuvaamaan asiakkaan kokemaa eheyttä,
sekä ennen harjoitusta, että harjoituksen jälkeen. Näin saan luotua käsityksen tekniikan
vaikutuksesta asiakkaan kokemaan eheyteen.
VAS on helposti käytettävissä oleva menetelmä, jolla kuvataan persoonan omakohtaista
kokemusta ja myös sen muutosta. Siinä asia-

Jonne, noin 40-vuotias mies oli saanut diagnoosiksi epävakaan- ja vaativan persoonalli-
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luat. (Rauhallinen puhe, jotta on tilaa mielikuville asiakkaan mielessä.)

kas arvioi kokemustaan käsiteltävästä asiasta numeerisesti asteikolla 0-10. Käytännössä
merkitsin paperille piirretylle janalle asiakkaan kuvaaman numeerisen arvion kokemastaan eheydestä sekä ennen harjoitusta, että
harjoituksen jälkeen. Näin saatiin näkyviin
tulokset sekä ennen että jälkeen harjoituksen
ja näin oli mahdollista arvioida numeerisesti
sisäisesti koetun eheyden muutosta.

TulokSeT
Monituolityöskentelyyn
valmistautuminen
Seuraavissa esimerkeissä kuvaan monituolityöskentelyä ja sen vaiheita kahden asiakkaan kanssa. Lisäksi havainnoin merkkejä sisäisestä eheydestä menetelmän avulla. Ennen
työskentelyyn siirtymistä mielen sisäisten
osien tulee olla selkeitä ja tiedostettuja asiakkaalle. Silloin ne on helppo pitää mielessä
yhtä aikaa. Seuraava insertti kuvaa työskentelyyn valmistautumista Jossun kanssa.
Terapeutti: Jos me tehtäis se mielensisäinen
tapaamispaikka elikkä jokainen näistä puolista olisi siellä mielessä jossakin, niin olisiko
siun helppo saada ne näkyviin siellä?

A: No se voi olla meidän olohuoneessa keittiön pöydän ympärillä.
T: Näetkö nyt jokaisen omalla paikallaan? Voit
kuvitella jokaisen tulevan omalle paikalleen,
onko jokaisella oma paikka ja tila ja tuoli?
A: Yy-y.

Monituolityöskentelyn kuvaus
Terapeutti kysyi Jossulta lupaa harjoitukseen
menosta, minkä jälkeen tehtiin yhteinen
päätös. Sitten mieleen rakentui terapeutin
ohjauksessa turvallinen tila, johon kaikkien
tunnepuolien oli mahdollista tulla yhteiseen
työstöön. Edellä olevassa inrestissä on nähtävissä, miten jokaista puolta kohdeltiin kunnioittaen. Oli myös tarpeellista varmistaa,
rakentuiko mieleen oma tila kaikille eri puolille, jotta niiden oli mahdollisimman hyvä
olla siinä. Terveen aikuisen puoli sai mielensisäisessä tilassa johtajan roolin ja aloitti keskustelun kaikkien puolien kanssa, ensin kiittäen yhteisestä mahdollisuudesta (alla).
T: Nyt voisit terveen aikuisen moodissa kiittää, että kaikki puolet on paikalla. Miltä viimekertainen yhteinen tutustuminen tuntui ja
onko joku puoli joka haluaisi kommentoida?
...ja kaikilla on turvallinen olla, tota näyttääkö
pelokas jotenkin pelokkaalta?

Asiakas: En mie tiiä, ehkä.
T: Tuntuisko ensin niin, kun helpolta sulkea
vaikka silmät ja antaa ittes ikäänkuin lähteä
rakentamaan sitä mielikuvaa, että millaiseen
tilaan ois turvallista ja hyvä saattaa näkyviin
nämä mielen eri puolet? Saatko sen tilan? Tarviiks sen olla jotenkin erityisen turvallinen ja
kaunis, vai onko se minkä näköinen huone?
A: Yy (myöntävä ääntely)
T: Sie voit myös kuvata sitä huonetta, jos ha-

A: Joo
T: Kyllä, mutta hienoa että pelokas puoli on
myös paikalla eikö niin?

Jossu näki metatasolla omat sisäiset puolensa
ja tarkasteli niitä terapeutin ohjatessa tilannetta. Lisäksi terapeutti huomioi pelokkaan
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hyvä neuvotteluyhteys niinku saataisiin aikaiseksi? Jossu:n parhaaksi (hiljaisuus)... Miten ne
puolet reagoi siellä siun mielikuvassa nyt, kun
mie juttelen tässä? Ei mitenkään?

tunnepuolen erikseen. Miten hienoa oli, että
pelokas uskalsi olla yhteisen keskustelun äärellä, vaikka tilanne oli uusi.
T: Mitä jos siun terve aikuinen jotenkii vaikka... jotenkin avais tilanteen, tai että kiva että
kaikki puolet olette nyt täällä koossa. Että tarkoitus on päästä sellaiseen yhteisymmärrykseen, että elämä olisi helpompaa.

A: Yyy.
T: Onko tää vaativan puolen mielestä hyvä
idea tämmöinen neuvottelu?
A: Yyy, no joo.

A: Nii.

T: Saanko mie puhua vaativan puolen kanssa
vähän?

T: Yhteiseen niiku neuvotteluun siitä miten
olisi hyvä toimia siun eteen? Voisko tää olla
jotain sellaista mikä olisi merkittävää sanoa
ääneen?

A: Joo.
T: Minkähän takia... tosi kiva että olet paikalla, niin... haluaisin tietää mistä sä olet oppinut
olemaan niin vaativa Jossua kohtaan ja myös
itseäsi kohtaan?

A: Yy-y. (myöntää)

Psykoterapeutti mallinsi tervettä aikuista ohjaamalla keskustelua ja määritti tavoitteita
kaikkien puolten kuultavaksi. Samalla varmistettiin Jossun sitoutuminen menetelmän käyttöön sekä varmisteltiin harjoituksen idea.

A: (hiljaisuus)
T: Tuntuuko liian vaikealta kysymys?
A: Niin ei hän ehkä itekään tiedä. (terveen aikuisen moodi vastaa)

Alla olevassa näytteessä haetaan vastausta
siihen miltä työskentely tuntuu. Samalla tuodaan esiin ristiriitoja mitä tunnepuolten välillä oli tiedossa. Lisäksi vaativa puoli tulee huomioiduksi erikseen suhteessa pelokkaaseen,
koska vaativalla puolella on merkittävä rooli
sisäisten ristiriitojen luomisessa. Terapeutti
joutuu olemaan vastuussa tilanteesta, koska
terve aikuinen ei ole vielä riittävän vahva.

T: Joo, hän ei tiedä, se vaan on, rakentuneena.
Onko siitä haittaa siulle joskus siitä vaativuudesta?
A: Yyy-y. (myöntävä vastaus ja sitten hiljaisuus)

Yllä olevissa otteissa otettiin suora kontakti
vaativaan puoleen. Lisäksi jäsennettin mielikuvaa vaativasta tunnepuolesta ja autettiin asiakasta olemaan harjoituksessa eri tunnepuolissa (terve aikuinen ja vaativa). Alla olevassa
katkelmassa taas jäsennetään ja hahmotetaan
pelokasta puolta ja puolien välistä järjestystä.
Terapeutti on tietoinen pelokkaan puolen suhtautumisesta vaativaan puoleen.

T: Joo. Voisin täältä puhua nyt siun puolille.
Näyttää siltä, että siellä on erilaisia ristiriitoja
eri puolilla keskenään. Esimerkiksi kun pelokas
puoli on olemassa, ni siellä voi olla joku puoli
joka on hyvinkin pelottavan tuntuinen sen pelokkaan mielestä, joka vaatii ja syyttelee. Niin
onko tää sellainen merkittävä teiän puolien
mielestä niiku mihin pitäisi puuttua, vai tuleeko teiän mieleen ensimmäiseksi joku asia mikä
olisi tärkeintä, jos ajatellaan että tämmöinen

T: Ja näetkö nyt sen pelokkaan puolen? Miten
hän asettuu, vaikka sinne istumaan? Kuvaa-
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han se järjestys miten he ovat siellä, siun mielessä istuu.

T: Jos käydään kierros läpi, aloitetaaks terveestä aikuisesta? (hiljaisuus) Onko jännittävä
tilanne?

A: Yy. Se leikkisä ja haavoittuva lapsi on vierekkäin. Sitten on se teini ja sen vieressä on se
vaativa ja pelokas on sen vastapäätä. Toisessa
päässä on terve aikuinen. Niiku sen pöydän
päässä.

A: Yyy. Outo.
T: Outo. Onko siinä kuitenkin jotain hyvää?
A: Ehkä.

T: Joo ja mikäs, kukas oli toisessa päässä?

T: Onks terveellä aikuisella ajatus, että tää
voisi olla jotenkin hyvä alku tällaiselle yhteistyölle tai yhteiselle neuvottelulle. Se on avoimin mielin?

A: Siellä oli yksi niistä lapsista.
T: Joo. Kenethän mie unohdin? Aa… Teini oli,
oliko se leikkivän lapsen vai pelokkaan puolen
vieressä vai vaativan aikuisen?

A: Sillä on paha olla.
T: Mitä, kerro mitä tapahtuu, kenellä on paha
olla?

A: Se teini on vaativan ja sit sen leikkisän lapsen keskellä. Se vaativa on… kun haavoittuvaa
lasta on niin paljon satutettu vaatimuksilla…
en tiiä.

Yllä olevassa näytteessä käytiin mielensisältöä läpi ja rakennettiin lisää yhteistä ymmärrystä siitä mitä Jossu näki ja koki mielessään
harjoituksen tässä vaiheessa. Myös haavoittuvan lapsen suhde sisäiseen vaativuuteen
näyttäytyi näytteessä hyvin.
T: Onko niin että tällä hetkellä puolet ei uskalla puhua tarpeeksi paljon tai kertoa sitä omaa?
Jos ne nyt ryhtyisivät juttelemaan keskenään,
vaikka se haavoittuva, haavoittuva lapsi ja pelokas...mitähän ne juttelisivat keskenään, kun
niitä on molempia satutettu?

Terapeutti otti vastuuta ja vei harjoitusta
eteenpäin, samalla tuottaen lisää informaatiota siitä, miten puolia oli satutettu ja haavat
voivat tulla tiedostetuksi kaikkien sisäisten
puolien kanssa. Samalla terapeutti tarjosi Jossulle omaa näkemystä tilanteesta ja mahdollisuutta tutkia mielen sisältöä. Alla terapeutti
tarjoaa mahdollisuutta käydä läpi kuulumiskierrosta kaikkien puolien kanssa.

A:Miulla
T: Miksi? Mikä puoli aktivoituu. Siuta rupee
itkettämään. Mitä sie haluat sanoa.
A: Ehkä se pelokas puoli aktivoituu, koska mie
taas jähmetyin. (surullinen)
T: Niin.

Keskustelun lomassa aktivoitui terveen aikuisen sijasta haavoittunut pelokas puoli.
Näkyväksi tuli kuinka puolten erilaiset tunnekokemukset voivat aktivoitua, kuten tässä
aktivoitui pelokas puoli. Pelokas tuli kuulluksi sekä terapeutin että terveen aikuisen kautta. Surulla oli lupa tulla pintaan. Alla olevassa
näytteessä surun pintaan nousu määritetään
normaaliksi ja merkittäväksi vaikka syytä
vielä tutkitaankin yhdessä. Pelokkaalle puolelle annetaan terveen aikuisen toimesta lohtua terapeutin ohjatessa tilannetta.
T: Pystytkö jatkamaan sitä?
A: Voin mie kokeilla.
T: Joo, anna tulla vaan sen surun, koska se voi
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olla hyvin terve nyt se suru. Ois vaan hyvä nyt
tietää mikä aiheuttaa sen surun. Vai se jähmettyminen?

puolen aktivoitumista voi tietää ennalta oli
merkittävää ja tuotti tietoa, että sisäisesti
Jossun oli oltava varuillaan koko ajan. Pelko
aktivoitui ja tuli kohdatuksi ja koetuksi. Samalla Jossu sekä terapeutti saivat tietoa siitä, miten puolet olivat suhteessa toisiinsa, ja
tämä tuotti informaatiota terapeutille siitä,
mitä tulisi jatkossa työstää.

A: En tiiä.
T: Okei. Eli nyt sie et tavallaan saa kiinni siitä
mitä siussa tapahtuu, mikä aiheuttaa sen jähmettymisen. Näetkö vielä sen neuvottelun?
A: Yyy.

T: Mitä minä sekä se turvallinen aikuinen voitaisiin sanoa sille pelokkaalle puolelle?

T: Ja jos sie katot kaikkia hahmoja niin kenessä on tapahtunut muutosta?

Mä olen täällä ja huolehdin ettei vaativa puoli
satuta sinua. Vaativa puoli on täällä mutta se
ei niin kuin, sillä ei ole sellaista valtaa. Että se
on vaan yksi osanen, kaikkien kuuden puolen
joukossa ja kaikki on yhtä vahvoja eikö niin. Ja
ehkä se terve aikuinen kaikista vahva.

A: Ehkä pelokkaassa.
T: Miltä pelokas näyttää?
A: Pelokas näyttää pelokkaalta ja surulliselta.
T: Pelokkaalta ja surulliselta, niin, että Hänessä tuli suru esiin, voi. Nyt myö pyydetään,
että terve aikuinen menisi ja ottaisi sen pelokkaan puolen kainaloon. Näetkö kun se terve
aikuinen tulee ja tekee niin?

A: Niistää ja myöntää.

Keskustelu eteni turvan tuottamiseen terapeutin vahvistaessa samalla tervettä aikuista.
Käytännössä tässä tapahtuu mielen sisäistä
altistamista pelon kohtaamiselle ja tunteiden
kohtaamisen kautta tapahtuvalle muutokselle. Lisäksi vähennettiin vaativan puolen voimaa ymmärtämällä, että se oli vain osa Jossun
sisäisestä maailmasta.

A: Yyy.
T: Mitä se pelokas puoli haluaisi kuulla? Osaisiko se terve aikuinen vastata siihen, että tää
on ihan turvallinen tilanne ja että kurjaa että
se pelko aktivoitui, ettei ole mitään hätää.
Täällä ei ole mitään uhkaa eikä kukaan satuta
siuta.

A: Vaativa on oikeastaan heikko

A:Niin mutta se vaativa puoli saattaa satuttaa.
Ei sitä voi tietää.

T: Okei, sanoo pelokas vai terve aikuinen?
A: Terve aikuinen

T: Okei, eli se pelokkuus aktivoituu vaativan
puolen kanssa. Eli tää on ihan äärimmäisen
tärkeä tieto eikö niin. Eli se pelottaa vähän
mitä se vaativa puoli vaatii.

T: Niin, mikä saa siut sanomaan niin
A: Se on koska se vaativa ei pysty hyväksymään heikkoutta, se tekee hänestä heikon. Se
vaatii täydellisyyttä mitä ei ole mahdollista
saavuttaa.

Yllä olevassa näytteessä määritettiin tilannetta lisää ja käytiin keskustelua haavoittuvan puolen kanssa. Mietittiin haavoittuvan
tarpeita saada kuulla olevansa turvassa. Pelokkaan puolen epäilys siitä, ettei vaativan

T: Niin. Äärimmäisen tärkeä oivallus. Se vaatii jotain sellaista mitä ei ole edes mahdollista
saavuttaa. Että se onkii enemmän heikkoutta
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T: Eli keskustelu auttoi?

kuin vahvuutta. Miltä tämä tuntuu vaativasta
puolesta, kun tämä sanoitetaan ääneen?

A: Yyy. (myöntää)

A: Pahalta mutta kyllä se tavallaan ymmärtää.

T: Onko pelokkaalla puolella kaikki nyt ihan
hyvin?

T: Joo, se ei taida voida mitään omalle käytökselleen. Se on rakentunut kuitenkin myös
suojaksi.

A: Melkein.
T: Onko terve aikuinen nyt pelokkaan puolen
vieressä

A: Yyy.
T: Että osaisi ehkä. Korjaa vaativa puoli, jos
olen väärässä. Mutta mie arvelen, että sie olet
rakentunut, että olisi helpompi tulkita toisten
toiveet. Ja on aina vaatimuksia enemmän ja
enemmän. Että olisi riittävä ja saisi jotenkin
niitä tarpeita ja toiveita tyydytetyksi ja siitä
onkin tullut vahingollinen sitten.

A: Yyy.
T: Tapahtui sellainen muutos, että tuli lisää
turvaa, no vieressä se olikin mutta nyt lähempänä
T: Joo, Mitä leikkivä lapsi tekee juuri nyt?
A. Piirtää

Vaativa puoli tuli tiedostettua ja sille annettiin ymmärrystä, vaikka sen toimintamallit
nähtiinkin huonoina. Merkittävää oli tuottaa
ymmärrystä, että vaativa puoli oli syntynyt
suojaamaan Jossua muiden ihmisten vaatimuksilta. Lisäksi vaatimusten mahdottomuus
toteuttaa tuli tietoisuuteen. Jossu oivalsi, että
vaativa puoli olikin heikko, kun ei osannut
hyväksyä heikkoutta. Terapeutti puhui suoraan vaativalle puolelle ja pyysi tätä puolta
korjaamaan, jos terapeutti oli väärässä ymmärtäessään vaativan puolen syntyneen suojaamaan. Lopussa terapeutti jätti vielä tilaa
Jossulle miettiä kaikessa rauhassa syitä vaativan puolen rakentumiselle, jolloin totuus
jäi avoimeksi vielä, eikä terapeutin suoraan
määrittämäksi. Terapeutti luotti asioiden kirkastuvan ajastaan Jossun mielessä oikealla tavalla, määrittämättä tarjoamaansa näkökulmaa ainoaksi oikeaksi tavaksi nähdä asioita.

T. Piirtää.okei. Mitäs teini.
A: Mököttää.
T: Teini vaan mököttää. Mitä mieltä teini on
vaan tällaisesta neuvottelusta?
A: Sille on ihan sama.
T: Mikä siuta nauratti. Kuulosti hyvin teiniltä.
Haluisin sanoa teinille, että arvostan sitä, että
se on paikalla ja paikalla olo antaa mahdollisuuden tällaiselle neuvottelulle, että se voi
toimia. Ja mie olen tosi iloinen siitä. Se riittää,
että on paikalla ja kun tuntuu että on sanottavaa, niin sanoo, se on ok.
T: Miltä haavoitetusta lapsesta tuntuu? Mitä
se tekee nyt?
A: Istuu vaan
T: Istuu vaan. Mitähän se kaipaisi just nyt?
A: Hhhmm. Kaveria.

T: Mutta pelokas puoli, rauhoittuiko se jotenkin?

T: Oisko ketään kaveria siellä joka voisi sen
kanssa leikkiä?

A: Yy

A: yyy. On.
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tota. Miusta tää meni hienosti ja vaativa vanhempi ei nyt sanonut mitään, mutta kuuli kuitenkin ja jotenkin havahtui joihinkin asioihin,
eikö niin?

T: Kukahan se on?
A: Se on se leikkisä lapsi.
T: Joo, tapahtuuko nyt jotain kun tää asia puhutaan auki tällein? Käytkö ne leikkimään,
kun puhutaan tällein?

A: Yyy
T: Niin tota, oisko mahdolista, että terve aikuinen kävisi halaamassa jokaista puolta?

A: No se antaa sille paperia ja kynää.
T: Ihan loistavaa. Miten hienoa että leikkivä
lapsi huomaa haavoittuvan tarpeet. Sinäkin
voit piirtää. Onko ne ennen kauheesti kohdanneet tai tutustuneet toisiinsa?

A: Yyy
T: ois, sie voit nyt nähdä sen ja käyt kiittämässä, että kaikki tuli nyt tähän tapaamispaikkaan ja että näitä tapaamisia on tarkoitus
jatkaa, niin paljon kuin tarvitaan. Kaikessa
rauhassa ilman mitään painetta, ilman mitään

A: Ei
T: Ei, sanoitko?

kiirettä. Tehdä sitä työtä yhdessä.

A: Joo.
T: Että onko tää vähän niin kuin sellanen että
ne on uutta tuttavuutta tekemässä?
A: Yyy.
T: Joo, hieno alku sille, eiks niin. Onks joku
ketä me ei olla huomioitu nytten.
A: hmm. No ei.
T: Oisko tää tänään ihan riittävästi?

Yllä olevassa näytteessä terapeutti antoi keskustelussa palautetta eri puolille osallistumisesta ja puolet tulivat nähdyiksi ja jollain
tapaa huomatuksi harjoituksessa (ja sisäinen
dialogi ristiriitaisten puolten välillä mahdollistui). Lisäksi haavoittuva lapsi sai kaverin
itselleen leikkivästä lapsesta eli heidän välille
rakentui sisäisessä maailmassa yhteys (sisäinen integraatio vahvistuu). Vähitellen terapeutti näki aiheelliseksi lopettaa työskentelyn. Lopussa kiitetään kaikkia mukana olleita
puolia siitä työstä mitä tekivät yhdessä yhteisen neuvottelun eteen.

Yllä tehtiin mielelle ”tilaa” jatkaa työskentelyä kaikessa rauhassa paineetta. Terapeutti ehdotti terveen aikuisen puolen halaavan
muita puolia ja rakentavan sillä tavoin lämpimämpää yhteyttä puoliin. Alla olevassa
insertissä taas näkyy miten vaativa puoli reagoi sisäisestikin eritavoin, kuin muut, eikä
olekaan halattavisa, mutta kättelee. Eri tunnepuolet saavat joka tapauksessa kontaktin
terveen aikuisen kanssa, joko halaamalla tai
kättelemällä. Sisäinen yhteys rakentuu.
A: Sitä vaativaa puolta on vähän vaikea halata,
kun se istuu kädet puuskassa.
T: Sitä voi kätellä, tuntuuko se ihan ok:lta?
Kätteleekö vaativa puoli?
A: Joo
T: Se on ihan ok. Se on sille soveliasta eiks
niin? Mites teiniä, sitä sai halata? Onpa loistavaa, kiva ajatus. Eli kaikkien muitten kanssa halaaminen onnistui. Hyvä! Sie voit sanoa
itellesi kiitos ja halata Itseäsi vielä tässä lopussa, eiks niin. Miltäs tuntui harjoitus?

T: Jos kiitetään kaikkia, ketä oli mukana ja ja

A: No jotenkin, kun kaikki tunteet taas nouse-
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vat. Ne nousivat, ne kaikki tunteet tavallaan
T: Sie koit kaikki ne eri skaalat itessäs. Mutta
ihanasti sie myös pääsit sieltä pois. Mutta varmasti tosi rankkaa.

Harjoitusta lopettaessa huomioitiin, miten
tunteet palautuivat normaaleiksi pian harjoituksen jälkeen, vaikka harjoitus oli hankala.
Lisäksi kiitettiin Jossua tästä vaativaan harjoitukseen lähtemisestä (positiivisen palautteen anto).

tä. Tämän jälkeen puolet jatkavat työstöä terapeutin ohjauksessa. Terapeutti joutuu myös
hyväksymään, ettei näe kaikkea mitä mielen
sisällä tapahtuu, vaan luottaa asiakkaan sisäiseen maailmaan ja sen rakentumiseen asiakkaan vastuulla. Käsitteellistetään tilannetta
persoonan sisäisillä tasoilla. Alla olevassa katkelmassa Jossu myös tuottaa syventynyttä
ymmärrystään vaativan puolen roolista. Ja
terapeutti sanoittaa vaativalle puolelle tämän
tilannetta ja vaativuuden vaikutuksia.
A: Oli tosi vaikea ymmärtää sitä vaativaa
puolta ja ymmärtää että se puoli oli tullut
suojaamaan. kun tuntuu että se puoli on vain
satuttanut. Mutta nyt on vähän ymmärtänyt.
Tajusin että se on oikeasti näin, että se puoli
on tullut suojatakseen miuta ! että X:n kanssa
oli helpompi olla kun oli itselle vaativampi ku,
no koska tai joo.. no joo... tai ymmärsin vain.

Näytteitä seuraavasta työskentelykerrasta
Seuraavalla kerralla luotiin samoin, kuin aiemminkin, turvallinen tila Jossun mieleen.
Ja varmistettiin puolet, mitkä olivat esillä.
Lisäksi terapeutti muistutti viimekerran tapahtumista ja pyysi asiakasta havainnoimaan
sisäisiä tunnelmia.

T: Eli kun rupeaa toimimaan sen vaatimuksen,
oletetun vaatimuksen kautta on pienempi riski tulla satutetuksi? Ikään kuin huomaamatta
satuttaa itseä lisää. Ikään kuin itselle rakentuu puoli joka satuttaakin itseä lisää?

T: Ensimmäiseksi voit kutsua kaikki puolet sinne, jolleivat he ole jo siellä? Näetkö heidät siellä? Onko puolien miten helppo tulla näkyväksi
siellä? Onko puolta minkä ei ole helppo olla
siellä? Miltä sitoutumiskammmoisen tuntuu
olla siellä? Onko muut puolet tuttuja?

A: Mutta sitä ei tarvita enää.
T: Onko vaativa puoli samaa mieltä?

A: On

A: En tiedä.

T: Onko muita puolia jotka haluavat tulla näkyväksi joka ei ole vielä kutsuttu mukaan?

T: Pystytkö kysymään siltä? Mitä sie haluaisit
kysyä häneltä? Tai kuuliko vaativa puoli tuon
mitä sie sanoit äsken?

A: Ei
T: Eli tässä on tän kerran niin kuin puolet.
Kaikki edustettuina, ja tämähän on tavoite siitä mihin joku viikko sitten päästiin. Millaisia
havaintoja teet leikkivän lapsen ja haavoittuvan lapsen suhteesta? Onko suhteessa tapahtunut muutosta?

A: Kuuli

Jossun mielialan ja käytöksen muutos liittyi
pelokkaan puolen aktivoitumiseen.
T: Mikä puoli siussa aktivoituu? Huomaatko
että sie menet hiljaiseksi ja kohottelet olkapäitä., ihan kuin se ei olisi terve aikuinen?

Terapeutti ryhtyi puhumaan puolille, myös selittäen uudelleen työskentelyn merkittävyyt-

A: Yyym, ehkä pelokas.
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T: Tunnet. Ja voin kertoa, että se kaikki on ohi
ja siun ei tarvitse enää pelätä sitä. ja että siulla
on hyvin erilainen kumppani nyt. mutta miten ymmärrettävää että sie tuut joskus pelokkaaksi. eikö niin?

T: Loistavaa että uskallat tulla esiin. Joo rupesin huomaamaan, ettei näyttänyt enää terveen aikuisen piirteille. Haluaisitko sie sanoa
jotain vaativalle puolelle? Siuta se on eniten
satuttanut.
A: Se on pelottava, ylipäätään pelottaa,
T: Pelottaako puhua miun kanssa?
(A: pyörittää päätään)
T: Ei minun kanssa sentään. Kiitos luottamuksesta. Sie pelkäät tuota vaativaa puolta eniten?
A: Ei kun pelkään päästää irti pelosta.
T: Onko pelolla ollut siulle suojaava merkitys?
A: No joskus se on suojannut.
T: Miltä?

Pelokas puoli aktivoitui kertomaan pelostaan, mikä oli myös suojannut Jossua, samoin
kuin vaativan puolen vaativuus oli; pelokas
puoli tuli uudelleen käsittelyyn. Lisäksi validoitiin tunteita, mitä pelokkaassa puolessa
heräsi. Samalla terapeutti sanoitti ääneen pelon roolia ja ohjasi keskustelua. Jossu sai myötätuntoa, hänen tunteita kuultiin ja hän koki
sisäisesti lämpöä ja turvaa itsessään. Terve aikuinen lohdutti hänen pelokasta puoltaan. Se
oli osa sisäisen yhteyden rakentumista.
T: Jos joku muistuttaa vanhoista asioista. mitähän sie tarvisit että siusta tuntuisi paremmalta? [...] Miten terveen aikuisen roolista
katsottuna näyttää? Auttaako jos haavoittuva
saa kaverin? Miten pelokas? Sai äsken terveeltä aikuiselta suojaa. Pitää vakuuttaa, että se
suojaa sitä aina, ettei tarvitse aktivoitua kuin
oikeasti uhkatilanteessa. Että terve aikuinen
veisi vain tilanteisiin mitkä ei satuttaisi niin
paljon. Että pelokas ymmärtäisi, että sitä suojataan. Tehdään myös erilaisia harjoituksia
pelon kanssa. Tehdään erilaista moodityöskentelyä. Että sie näet mitä mielessä on ja että
sie näet mitä siellä mielessä pitää tapahtua.
Mitä muuta pitää tapahtua kuin että terve
aikuinen suojaa pelokasta? Pitäisikö kertoa
turhautumiselle, että aikaa on tehdä tätä ja
että kaiken aikaa siussa on tapahtunut hienoja muutoksia. Eihän se ole oikein että olet joutunut näin kokemaan mutta sitä myö ei voida
ottaa pois. Onko se hyvä, että mie puhun siulle?

A: No tosi kurjilta teoilta.
T: No loppupeleissä. Eli siitä oli oikeasti hyötyä, että sie pelkäsit.
A: Joo, koska sitten mie lähin. Eli en ois muuten lähtenyt.
T: Eli jos et oisi pelännyt niin paljon et olisi
lähtenyt. Eli äärimmäisen tärkeetä että sie
olet pelännyt. Mutta se lamaantuminen, milloin ei voi enää toimia, niin se puoli on silloin
tosi satuttavaa.
A: Nii.
T:Mie olen tosi pahoillani, että sie ole kokenut
sellaisia kokemuksia jotka on satuttanut siuta
niin paljon. Voisiko tuo terve aikuinen tulla
siuta halaamaan? Oisko se hyvä?
A: yyy
T: Mikä siuta itkettää?

A: Kyllä mie pystyin eilenkin rauhoittumaan
itse ja just sillain tajusin, että se vain ottaa
vain aikaa.

A: Se on surullista
T: Tunnetko sen halauksen? (nyökkäys)

T: Eli hyviä välineitä siussa on.
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Terapeutti kysyi kysymyksiä, joita olisi tärkeätä työstää myöhemmin sisäisen integraation edesauttamiseksi. Lisäksi niiden tarkoituksena oli kuvata sitä sisäistä muutosta,
mikä olisi mahdollista toteuttaa ja mikä voisi
hoitaa Jossua jatkossa. Myötätunto Jossun kokemuksia kohtaan oli tärkeää.
T: Pitäisikö niille kertoa, että ne on kaikki tärkeitä, että tavoite edelleen on että ne puolet
uskaltaisi kohdata toisensa ja…ja ne erimielisyydet häviäisivät? Että joku kerta niitä erimielisyyksiä ei oikeasti tarvittaisikaan eikä ne
kokisi uhkaa siitä vaan ettei sitä enää tarvittaisikaan [...] Pelon tulee kokea tarpeeksi turvaa, että voi laskea irti pelosta. Haavoittuvan
lapsen tulee tulla rakastetuksi, että voi sulautua leikkisään lapseen. Vihaisen teinin kokea
oikeudenmukaisuutta.Vaativan puolen pitää
huomata, ettei tarvitse pelätä, että riittää se
vähempikin. Että elämä kantaa.

Terapeuttisesti merkittävää oli, että vaativa
puoli lähti halaukseen mukaan (integraatio
vahvistui). Halaus mielen sisäisillä tasoilla oli
ryhmähalaus, johon kaikki puolet osallistuivat. Mikään tunnepuoli ei siis kokenut niin
isoa ristiriitaa suhteessa toiseen etteikö halaaminen olisi ollut mahdollista mielikuvissa. Jossun myöntävästä vastauksesta voidaan
päätellä sisäisen hyväksynnän ja ymmärryksen kasvaneen merkittävästi.

Näytteitä työskentelystä Jonnen kanssa
Seuraavat näytteet ovat työskentelystä Jonnen kanssa. Ne tukevat ja laajentavat jo aiemmin esiintuotuja teemoja mielensisäisen
monituolitekniikan käytöstä. Lisäksi niissä
on nähtävissä mitätöijän houkutteleminen
yhteistyöhön.

A: Kyllä vaativa puoli on oppinut ottamaan
elämää vähän rennommin.

A: Sit on se mitätöijä. Se tuli, ku oli tultava.
T: Mitä mitätöijä olis muuten tehnyt?

T: Terve aikuinen on se iso rakennuspalikka
tässä välissä johon kaikki osapuolet sitoutuvat
jollain tapaa.

A: Se olis ollut mieluummin siellä sen haista
paska maailmassa .
T: Okei, Joutuiko se tässä kohtaa luopumaan
siitä väheksyvästä asenteesta?

Puolien sisäisen työskentelyn merkitys vahvistui ja Jossu totesikin jo nyt vaativuuden
hellittäneen. Seuraavassa näytteessä tarjotaan kaikille mielensisäisille tunnepuolille
mahdollisuutta ryhmähalaukseen.

A: Joo.
T: Joo, mutta, me ymmärretään, että sillä on
omat näkökulmat ja omat ajatusmaailmansa,
vaikka myö ei ollakaan kaikista asioista samaa
mieltä. On ajateltu, että se mitätöivä puoli on
ollut todella jyrkkä siuta kohtaan aina?

T: Voisiko ne puolet tehdä sen ryhmähalauksen? Mahtuisiko se vaativakin siihen joukkoon?

A:Joo.

A: Nyökkää

T: Mut et jollain tapaa me ymmärretään että...
se on kasvanut olosuhteissa se mitätöijä siuhun, joille ei olla voitu mitään. Se on niikuin
tullu, se mitätöijä on ollut vähän niin kuin uhri
joka on vaan ryhtynyt kiusaamaan oikeaa

T: Loistavaa, Nyt sie voit nähdä sen halauksen
ja kiittää tästä mitä olet käynyt läpi. Luvata
olla ymmärtäväinen itseäsi kohtaan, harjoitella luottamista.
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uhria eli siuta niinkuin kokonaisuudessaan.
Ilman sitä, että sie olisit ollut uhri ei olisi rakentunut koko mitätöijää... Mitä tää herättää
mitätöijässä?

A: Kannattaako siihen nyt lähteä, vaikka se
onkin paska maailma. Niin se on tuttu ja turvallinen silti.
T: Onko se mitätöijäkin vähä peloissaan?

A: Yyy. Jotenkin vaan mielenkiinnon, halun
kuulla lisää.

A: Pikkasen ehkä
T: Paska maailma on tuttu ja turvallinen, Mitä
tapahtuu jos se häviääkin? niin, Ei tarvi enää
mitätöijä eikä kokea itseä mitättömäksi?

Terapeutti osoitti mitätöijälle ymmärtävänsä
sitä ja että mitätöijäkin oli uhri, rakentunut
mitätöimisestä. Samalla mitätöijä kiinnostui
yhteistyöstä.

A: Joo
T: Se on pelottavaa?

T: Joo, se on jotenkin jännä juttu, että mie en
vieläkään tiiä että kun tällainen avoin keskustelu mitätöijän kanssa on merkittävää, et mie
en halua mitätöijä sitä puolta joka mitätöi siuta muutenkin, koska se on nimenomaan just
se puoli joka on tottunut että näin käyttäydytään. eikö olisi kauheaa, jos se saisi samaa
käytöstä nyt ite kun se on rakentunut semmoisesta, ni mitä se mitätöijä tarvii? Voisiko
se kertoa?

A: On se, kun olet ollut sellainen koko ikänsä.
T: Joo. ...ja sie et varmaan halua ikinä olla enää
alistettu, mie olen pahoillani, että sie olet tullut alistetuksi. Onkohan muita keinoja kuin
jatkaa alistamista ite?
A: Toivottavasti
T: Joo. Sä kuitenkin sanoit, että tarvitsisit ymmärrystä ja tukea muilta ja sehän kuvaa sitä,
jos muut tukevat siuta, niin ne ei varmaankaan oo alistettuja silloin. Muuten sie et voi
luottaa siihen, jos sie pakotat ne siihen? Ollaanko myö samaa mieltä?

A: Ymmärrystä ja tukea muilta
T: Nii... eikö tää ole aika merkittävää? Se ei
tarvikaan sitä että sitä mitätöidään lisää ja
se ajetaan pois, vaan se tarvii ymmärrystä ja
tukea. Oisko se yhteistyö niinkuin sitten se oikea sitten?

A: Yyy.
T: joo. Eli nyt tavallaan siulla on sellainen tilanne harjoitella, että sasitko tukea muilta
puolilta ilman että sie alistat niitä siihen.

A: Joo.
T: Ja olisko se valmis yhteistyöhön?

A: Okei.

Mitätöijän tarpeet ja toiveet saada tukea tulivat esiin ja kuulluiksi. Mitätöivä puoli aktivoitiin vähitellen ymmärryksen ja hyväksyvän
kohtaamisen kautta yhteistyöhön. Samalla
sanoitettiin, ettei se tarvitse puolena sellaista kohtelua mihin se oli tottunut ja minkälaisesta toiminnasta se rakentui. Alla olevassa
näytteessä näkyy, miten mitätöijäkin pelkää
muutosta.

T: Miltä se tuntuu?
A: Jotenkin uskomattomalta, voiko sellaista
olla…
T: Eikö niin ole että sie et ole alistamassa ketään muuta puolta kun ollaan tässä harjoituksessa ja just puhun sille mitätöivälle puolelle?
Sie näet ne muut puolet siinä ja kaikki on tasaveroisia?
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T: Joo, Jotenkin tuntui, että nyt pitää vaan
antaa tähän tilaa. Aistia ja kokea. Työ voisitte kaikki olemuspuolet kattoa toisia silmiin ja
kuulostella sitä olemista. Vai tuntuuko että se
mitätöijä on valmis?

Mitätöijä hyväksyi mahdollisuuden harjoitella toisenlaista käytöstä, mihin oli tottunut,
voidakseen luottaa muiden sisäisten puolien
tukeen oikeasti, eikä pakottaen. Tämä harjoitus päättyi siihen, että puolet lähenivät toisiaan, koska kaikki puolet ymmärsivät toistensa tilannetta. Ymmärryksen kautta löytyi
sisäisen lähenemisen mahdollisuus. Alla olevassa näytteessä puolet uskaltautuvat lähemmäs toisiaan. Myöhemmin olevissa näytteissä
ne ottavat toisiaan kädestä kiinni ja lopuksi
myös halaavat jokainen tervettä aikuista ja
viimeiseksi kaikki yhdessä.

T: Eikö niin että ne kaikki puolet kuuli mitä
tapahtui ja ne rupesi ymmärtämään sitä mitätöijää, mitä tapahtui?
A: Se oli se ymmärrys

T: Yksikään ei ole toista parempi tai kauniimpi tai viisaampi tai rohkeampi

T: Ne oivalsi, että se mitätöijä olikin on uhri
kuten ne muutkin paitsi terve aikuinen, mutta Terve aikuinenkin on joutunut olemaan
sivussa kun on ollut ne muutkin puolet, milloin mikäkin puoli on aktivoitunut. [...] Oisko
mahdollista ottaa toisia kädestä kiinni, oisko
se liian paljon?

A: Muutkin toi penkkejä lähemmäs

A: Eiiiii... varmaankaan.

T: Okei eli uskallettiin tulla lähemmäs, Miltä
tuntuu mitätöijästä?

T:Kuinka lähelle ne voi tulla? Onko se liian pelottavaa mitätöivälle puolelle, jos ottaisi naapureiden kädestä kiinni?

A: Oudolta

A: Ei se liian pelottavaa ole, voi ottaa.

T: Uskallatko ottaa sen vastaan, että siuta lähestytään?

T: Uskaltaako pelokas ottaa vihaista teiniä kädestä kiinni? Ja teini… Näenkö mie väärin
nää paikat? Pelokas taitaa olla terveen aikuisen vieressä?

A: Joo, vaikka se tuntuukin tosi oudolta, Tulee
sellainen että mikä niitten taka-ajatus on?T:
Joo, Pitäiskö siun kysyä?

A: Pelokas ottaa mitätöijää…

Mitätöivä puoli koki tilanteen outona ja hämmentävänä. Tämän hämmennys voisi kuvata
uuden ymmärryksen syntymistä.

T: Okei pelokas ottaa mitätöijää, näkeekö se
mitätöijä, että se pelokas on pieni lapsipuoli?
T: Mitä se herättää mitätöijässä?

T: Vau, aattele pelokaskin uskalsi tulla siuta
lähemmäs.

A: Että miten toi voi olla noin vahva...Kunnioitusta.

A: Yyy.
T: Ymmärränkö mie tässä oikein, että mitätöivä puoli on tosi hämmentynyt, tuntuuko tää
kestettävältä?
A: On. Vaikka tuntuu että meinasi henki salpaantua

Pelokas puoli uskalsi lähentyä mitätöijää,
koska pelokkaan ymmärrys oli kasvanut suhteessa mitätöijään. Sen seurauksena mitätöijä
kunnioitti pelokasta lapsipuolta, jolloin puolien sisäiset välit muuttuivat hyväksyvimmiksi ja sisäinen eheys lisääntyi.
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A: Yksi kerrallaan, Molemmat nousee seisomaan ja… tota. Ei nyt hyppää toistensa syliin
mutta varovasti halaavat, joo. Mutta sit kun
ne rupeevat halaamaan niin sitten siinä onkin
hyvä olla. Se onkin sitten pitempi hali

T: Nyt ne pitää toisiaan kädestä kiinni ja annat ittes tuntea sen. Ja sie saat tukea. Jopa siltä pelokkaalta lapselta joka on nimenomaan
lapsi ja aina niin kuin uudesti luova. Jollain
tapaa lapsen vilpittömyys ja nopeasti palautuva usko on lapsen voima. Mitätöivän toisella puolella on vihainen niinkö? Miltä tuntuu
pitää siitä kädestä kiinni?

T: Vau, Ja jokainen menee samalla tavalla? Kukas on nyt vuorossa.
A: Se pieni lapsipuoli

A: Hyvältä

T: Se pieni lapsi uskaltaa halata tätä mitätöivää?

T: Miltä vihaisesta tuntuu?
A: Hyvältä sekin, kiukku laantuu.

A: Se on sen kokoinen, että pääsee syliin, jos
haluaa.

T: Kiukku laantuu., Onko mitätöivällä jotain
asiaa kaikille niille puolille joita siellä on?

T: Puhuuko ne toisilleen mitään?

A: Jotenkin se vaan kiittää tuesta ja turvasta,
tästä mahdollisuudesta ja rakkaudesta

A: Ei oikeastaan, jotenkin ne vaan kuiskaa että
tää on hyvä juttu.

T: vau... ja miltä se tuntuu muista?

T: Kuka on vuorossa?

A: Tosi hyvältä, sydäntä lämmittää

A: Nyt on se terve aikuinen.

Yllä olevassa näytteessä vihaisen puolen tunteet laantuivat, kun kaikki mielen sisäiset
puolet ottivat toisiaan kädestä kiinni. Alla
olevassa näytteessä jatketaan lähentymistä
niin pitkälle, kun puolista on hyvä ja turvallista edetä. Tässä tapauksessa halaukseen mitätöijän kanssa, mikä on erittäin merkittävää.

T: Nyt taitaa saada mitätöivä puoli paljon rakkautta. Miltähän tuntuu?
A: Jotenkin sellainen vuosien, vuosikymmenten tuska ja taakka rupee helpottamaan.…
A: Nyt otetaan vielä ryhmähali lopuksi.
T: Okei, kaikki käy vielä yhdessä halaamassa
toisiaan, Onks siinä mitään sanoja?

T: Nyt te piette kädestä kiinni, onko se vieläkin hyvä tai tuntuuko luontevalta?

A: Ei.

A: Joo, tuntuu.

T: Joo. Onko tunnelma vähän niin kuin että
myö pystytään tähän yhdessä?

T: Teillä on ollut niin paljon iloa ja riemua niin
oisko se ihan kauheeta ottaa ryhmähalia?

A: Siitä miun tuli mieleen, että just myö pystytään tähän yhessä ja ollaan yhtä.

A: Se kävi mielessä.

T: Miten tärkeä onkaan puolustaa sisällä olevia puolia ja rakastaa. Voisitko sie sanoa, että
kaikki sinussa olevat puolet on rakkautta?

T: Mitätöijän mielessä? Että sie olisit valmis
halaamaan? Voit vapaasti tehdä niin, jos se ok
kaikille puolille, yhtä hyvä asia, että ne uskaltavat lähteä siihen mukaan, että siinä on vain
kunnioitus ja kaikki haluaa lähteä siihen mukaan. Yksi kerrallaan vai?

A: Se tuntui, että onko se edes mahdollista ja
sitten se, että kyllä se on

107

MUUTOS

PSYKOTERAPIASSA

Mielensisäisen monituolityöskentelyn vaikutus sisäiseen eheyteen
Jukkara, Niina

T: Kaikki siun puolet on rakkautta. Miltä se
tuntuu?
A:Tosi hyvältä.
T: Eli pystyt sanomaan sen, joo.
A: Tuntuu tosi kepeältä ja iloiselta, huolettomammalta
T: Huolettomammalta.

Jonne sanoitti ääneen, miten vuosien, jopa
vuosikymmenien tuska ja taakka helpottivat.
Kaikki mielen sisäiset osat kokivat hyväksyntää ja tukea toistensa kautta. Jonne kuvasi
kokevansa sisäistä rakkautta ilman ristiriitoja. Mielen eri puolet kokivat harjoituksen
olevan hyväksi, löytyi yhteinen ymmärrys ja
näkökulma. Harjoituksen jälkeen Jonnen oli
hyvä olla. Hän koki huolettomuutta ja iloa
sekä sisäistä kepeyttä. Tämän harjoituskerran jälkeen Jonne arvioi sisäisen eheytensä
kasvaneen viidellä yksiköllä, asteesta kolme
asteeseen kahdeksaan.

Vaikutukset sisäiseen eheyteen
Asiakkaiden kokema eheys ennen harjoituksen alkua vaihteli numeerisesti 3 - 7/10
keskiarvon ollessa 5,4. Harjoituksen jälkeen
koettu eheys vaihteli numeerisesti välillä 7 8/10 keskiarvon ollessa 7,6. (Kuva 1).
Kysyin myös asiakkaiden arviota harjoituksen merkittävyydestä ja miten he kokivat
sen numeerisesti heti harjoituksen jälkeen.
Arviot vaihtelivat asteikolla 6 - 10 (6, 10, 8,
7, 8), keskiarvo oli 7,8. Jokaisella arviointikerralla koettu eheys lisääntyi. Yhdellä kerralla
viisi astetta, yhdellä kerralla kolme astetta
ja kolmella kerralla asteen verran. Eheyden
kokemus lisääntyi keskimäärin 2,2 astetta/
arviointikerta.
Jonne hyötyi harjoituksista Jossua enemmän. Hänen kokemansa eheys lisääntyi viisi
(5) astetta. Ennen harjoitusta Jonne kuvasi
eheyden olevan kolme (3) ja sen nousseen
kahdeksaan (8) harjoituksen jälkeen. Jossun

kuvA 1. ASiAkkAiDen kokeMukSeT SiSäiSeSTä eheyDeSTään MoniTuolihArJoiTukSiin liiTTyen.
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kohdalla suurin hyöty oli ajallisesti viimeisimmässä nauhoitetussa harjoituksessa, jossa
eheyden kokemus lisääntyi kolme (3) astetta
nousten viidestä kahdeksaan.

pohDinTA
Monituolityöskentely mahdollistaa mielen
eri puolien huomioimisen koko työskentelyn
ajan. Mielen olemuspuolet ovat huomioitavissa yhtä aikaa. Mieleen rakentunutta sisäistä roolitusta havainnoidaan yhdessä samalla
keskustellen eri tunnepuolien kanssa joko
suoraan tai asiakkaan välityksellä. Terapeutin
rooli on moninainen tällaisessa tunnepainotteisessa työskentelyssä, missä asiakkaan sisäiset ristiriidat ovat suuria. Terapeutin on
luotettava omaan arvioon ja yhteistyöhön
asiakkaan kanssa ja toimittava turvaa lisäten.
Mikäli keskustelu ei etene luontevasti, on
terapeutin päätettävä mihin suuntaan harjoitusta lempeästi vie. Käytännössä harjoituksissa päädytään usein korjaamaan yhden
tunnepuolen kokemusta itsestä, mutta siten,
että kaikki mielen tunnepuolet ovat läsnä
ja liittyvät lopussa tukemaan tätä yhtä. Mitään puolta ei mitätöidä vaan työskentelyssä
lähdetään hyväksyvän läsnäolon teemasta.
Yleisesti voidaan määritellä aiemmin esillä
olleiden näytteiden perusteella menetelmän
jakautuvan kolmeen vaiheeseen; aloitus,
työskentely ja lopetus.
Aloituksessa luotiin turva ja tila. Sitten varmistettiin keskusteluyhteys puolien välille,
terapeutin tai terveen aikuisen johtaessa.
On merkittävää vahvistaa terveen aikuisen
moodia, jos se on ollut puutteellinen aiemmin (Arntz & Jacob, 2013, 245; Karila & Tuu-

lari, 2014). Työskentelyä tehtiin aktivoituvien
puolien kanssa, tuettiin ja lohdutettiin sekä
tutkittiin yhdessä erilaisia näkemyksiä. Käytiin läpi eri mielen puolten voinnit ja tuntemukset. Otettiin käsittelyyn merkittäviä teemoja missä ristiriidat aktivoituivat ja kuultiin
puolia ja käytiin yhteistä keskustelua aiheesta, sitten haettiin ymmärrystä puolien välille ja lopuksi suljettiin harjoitus. Merkittävää
oli koko ajan vallitseva yhteinen kunnioitus
ja sallivuus. Ymmärryksen lisääntyminen eri
puolia kohtaan oli koko ajan yhteinen työskentelyä määrittävä tavoite. Yhdellä kertaa ei
ehditty työstämään paljon vaan harjoituksia
oli tarpeen jatkaa myöhemmin.
Alla kuvaan vaiheita mitä tämän mielensisäisen monituolitekniikan toteuttamisessa havaitsin:
•

Erilaiset tunnepuolet eriytetään sisäisten
ristiriitojen tunnistamisen kautta ennen
harjoitukseen menoa.

•

Rakennetaan sisäinen turvallinen mielikuvitustila turvallisessa ilmapiirissä.

•

Tuodaan eriytetyt tunnepuolet näkyviin
jokainen omalle paikalleen.

•

Vahvistetaan terveen aikuisen roolia sisäisenä puheenjohtajana ja turvan tuottajana.

•

Keskustellaan eri tunnepuolien kanssa lisäten ymmärrystä ja hyväksyntää eri tunnepuolia ja niiden rakentumista kohtaan,
sekä tehdään mielikuvaharjoituksia (turvan luonti, kättely, halaus jne. kontaktin
otto).
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•

Hoidetaan persoonan erilaisia tunnekokemuksia ja mahdollistetaan sisäistä
eheytymistä, kun sisäinen kipu laskee
(esim. vaativuus vähenee ja lempeys lisääntyy).

•

Lisätään mielensisäisten osien välistä yhteistyötä sekä aiemmin mainituin keinoin
että yhteisten sopimusten kautta (mahdollisuus sitouttaa puolia yhteistyöhön).

•

Mahdollistetaan lämmin suhde eri tunnepuolien kokemuksia kohtaan ja opetetaan tai harjoitellaan tunnepuolten kanssa toisten tunnepuolien tukemista.

•

Päätetään harjoitus turvallisesti ja kiitetään puolia harjoituksesta.

•

Keskustellaan harjoituksesta ja miltä se
tuntui.

•

Mahdollistetaan sisäisen yhteistyön lisääntyminen myös arjessa, terapian ulkopuolella, opettamalla harjoituksen
käyttöä ja vahvistamalla asiakkaan luottamusta omaan osaamiseensa. Sisäinen
integraation kokemus voi kasvaa terapian ulkopuolellakin ja psykoterapian jälkeen.

Minuuden kokonaisvaltainen eheytyminen (integraatio) on teoriatiedon mukaan
mahdollista sisäisen vuoropuhelun kautta
rakentuvalla eheyden kokemuksella. Kun
vastakkaiset kokemusmaailmat ovat tekemisissä keskenään syntyy jotain uutta (Toskala
& Hartikainen, 2005). Kokemukset mielensisäisestä tuolityöskentelystä tukevat tätä käsitystä. Mielen eri tunnepuolien välinen yhteistyö ja ns. puolten keskinäinen keskustelu

oli eheyttävää ja ristiriitojen korjaantuminen
tapahtui kaikilla tasoilla eikä vain yhden puolen (minäosan / moodin) kohdalla kerrallaan.
Työtapa on helppo oppia ja helppo käyttää
kotona tai missä vain, missä tulee tarvetta
sisäiselle neuvottelulle tai sisäisten ristiriitojen ratkaisemiseen vielä terapiaprosessin
jälkeenkin.
Molempien asiakkaiden kohdalla mielensisäiset ristiriidat olivat suuria ja elämässä aktivoitui spontaanisti vaikeita tunnekokemuksia.
Näiden tunnetilojen muuttaminen näyttäytyi
erityisen tärkeänä (pelokas, vaativa, mitätöijä sekä vihainen). Koska näitä osia oli yhdessä
eriytetty, oli hyvä lähteä kokeilemaan myös
kaikkien puolien yhtäaikaista työskentelyä.
Integroitunut persoona on ihmisellä jonka
mielen eri puolet muodostavat eheän kokonaisuuden (Boon ym., 2011). Täysin eheää kokonaisuutta ei yhdellä harjoituskerralla saatu
eikä siihen pyrittykään, vaan pyrkimys oli
turvalliseen prosessinomaiseen työskentelyyn. Eheytymistä voi työstää edelleen uusien
harjoitusten kautta. Terveen aikuisen roolin
vahvistuminen on yksi tavoite (Karila & Tuulari, 2014).
Sisäisten ristiriitojen lievittyminen lisäsi
eheyden kokemusta. Pelkästään tutkimalla
mitä mielessä tapahtui ja auttamalla erillisiä
tunnepuolia ymmärtämään toisen puolen
tilaa ja eheyttämällä tunnekokemuksia suhteessa toisiinsa päästiin lisääntyvään yhteiseen ymmärrykseen. Lisäksi on mahdollista
päästä neuvottelulla ratkaisuun siitä, miten
toimia vaikeassa tilanteessa vähemmän ristiriitaisesti (haavoittuville lapsipuolille voi
antaa tilaa olla lapsia ja vastuuta voi antaa
terveen aikuisen puolelle). Näyttää siltä, että
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mielensisäinen tuolityöskentely tuottaa sisäisen eheyden kokemusta. Tuloksissani eheys
kasvoi kaikissa tapauksissa.

löydetään yhteinen nimi. On hyvä tiedostaa ja
huomioida että tunnepuolet voivat muuttuvia intensiteetiltään. Minätilat ovat eri tavoilla vahvoja, mutta niitä voi silti hoitaa. Asiakas
voi sisäisesti eheytyä ja ristiriidat vähentyä.

Minä on lähtenyt rakentumaan yhdestä kokonaisuudesta vuorovaikutuksessa muihin
ja eriytynyt eri kokemusten ja reaktioiden
myötä (Toskala & Hartikainen, 2005). Yhtäaikainen eri tunnepuolien tiedostaminen antoi
mahdollisuuden rakentaa yhteistyötä kunnioittaen eri puolien etiologiaa. Tämän seurauksena eri puolien ymmärrys tilanteesta
kasvoi, mikä mahdollisti sisäisten ristiriitojen
/ näkemyserojen vähenemisen. Tunteille annettiin tilaa. Terveen aikuisen tunnepuolta
vahvistettiin harjoittelussa. Terve aikuinen
voisi parhaimmillaan ottaa suuremman roolin koko ”tunnejoukon” johtamisessa ja hoitamisessa. Sitä mukaan, kun terveen aikuisen
kyky toimijana ja sisäisenä hoitajana kasvaa
voi terapeutti vähentää omaa ohjaamistaan
harjoituksessa. Kun terve aikuinen vahvistuu toimijana voivat reaktiiviset tunnepuolet
rauhoittua, kun välittömät yksilön itseä rauhoittavat keinot ovat sisäisesti käytettävissä.

Tätä työtä tehdessäni eteeni tuli Jossun kohdalla tilanne, jossa SMI-kysely (Schema mode
inventory) ei vastannut käytännön kokemusta tunnetiloista ja mietin, kuinka paljon
asiakkaamme vastaavat kyselyihin yhden
minätilan kautta. Voivatko silloin minätiloista riippuen vaihtelut olla hyvinkin suuria ja
harhaanjohtavia, mikäli tätä mahdollisuutta
ei tiedosteta ja oteta huomioon?
Mielensisäinen monituolitekniikka on hyvä
väline tuottamaan sisäistä kunnioitusta eri
tunnepuolia kohtaan, korjaamaan sisäisiä ristiriitaisia näkemyksiä sekä hyvä väline tunnetyöskentelyssä. Se lisää ymmärrystä eri puolten välillä ja hyväksyntää toisia tunnepuolia
kohtaan, jolloin esim. pelot voivat vähentyä
vaativuutta tai rankaisevuutta kohtaan, kuten tutkimukseni osoitti. Eri puolet kasvoivat
sisäisesti ja löysivät ymmärrystä, ne halusivat
muuttaa omaa toimintaansa. Vaativa puoli
ymmärsi oman vaativuutensa haittaavuuden
ja tietoisesti vähensi sitä, koska ei halunnut
olla se puoli joka tuottaa vain haittaa, koska
on syntynyt suojaamaan koko persoonaa ja
erityisesti sen haavoittuvia osia. Haitallisetkin puolet lähtivät yhteiseen työskentelyyn
mukaan ja nekin tulivat kuulluiksi. Puolet
sitoutuivat toimimaan yhteiseen suuntaan
asiakkaan hyväksi.

Mielen eri tunnepuolten välinen suhteiden muutos on merkittävää. Tämä on suuri
haaste sekä päätöksenteossa että muutenkin
elämässä, kun toisiinsa nähden ristiriitaiset
tunteet aktivoituvat. Persoonan tunnepuolten tarpeet voivat olla hyvin ristiriitaisia.
Kun toinen puoli haluaa paeta ja toinen puoli
haluaa läheisyyttä, se on vähintäänkin hämmentävää sekä yksilölle itselleen että hänen
ihmissuhteilleen. Käytännön työ on saanut
minut kokemaan, että moodit, minätilat ja
emotionaaliset tunnekimput ovat käytännössä samaa asiaa. Merkittävintä on, että tunnetilat määritellään asiakkaan kanssa ja niille

On tärkeää oivaltaa, että jokainen puoli on samassa veneessä ja haluaa tuottaa hyvää. Olipa
kyseessä mikä puoli tahansa, terapeutit voi-
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vat auttaa puolia ymmärtämään mitä ne ovat
tehneet ja miten ne ovat haitanneet ja miten
aiempi toiminta on satuttanut. On tärkeää
auttaa asiakasta ymmärtämään, että haittaava toiminta voi muuntua. Haavoittuva puoli
voi saada tukea sisäisesti ja vaativa muuttaa näkemystään. Minkään tunnepuolen ei
tarvitse jäädä yksin kun pelisäännöt ovat
selkeät. Tämä kunnioittava suhtautuminen
jokaista tunnepuolta kohtaan ja jokaista kokemusmaailmaa kohtaan on arvokasta ja sitä
kautta yhteinen neuvottelutaito kehittyy.
Parhaimmillaan eri moodien (tunnepuolien)
kasvaminen ja haitallisten toimintatapojen
muuntaminen, mahdollistaa kokonaisvaltaisen eheytymisen. Esimerkiksi vastuuta liian
aikaisin ottamaan joutunut lapsipuoli voi vähitellen hellittää vastuuntunnosta, kun terve
aikuinen, minän osa, on valmis vastuunkantoon. Parhaimmillaan haavoittuva lapsipuoli
saa surra surunsa ja muuntua vähitellen iloisemmaksi tunnekuorman laannuttua ja sisäisen tuen myötä. Sillä voi olla sisäisesti lupa
olla lapsi.

todeta jokaisen minän puolen ansaitsevan
hyvää ja korjaavan omaa käytöstään riittävän
motivoituneena. Yhteinen ymmärrys mielen
eri puolien välillä ja yhteinen näkökulma vie
kohti yksimielisyyttä ja selkeyttä. Osa moodeista voi muuntua vähitellen tyytyväisyyden kautta osaksi toisia moodeja ja eheyden
kokemus ja selkeys voivat lisääntyä entisestään (esimerkiksi haavoitettu lapsi voi tulla
onnelliseksi).
Olen kohdannut monen asiakkaan kautta
kokemuksen harjoituksesta ja sen merkittävyyden. Kun sisäiset tasot saavuttavat kunnioituksen ja ymmärrys mielen eri puolia kohtaan lisääntyy, se on merkittävä lähtökohta
onnistuneeseen psykoterapeuttiseen prosessiin.
Jossu kirjoitti vielä terapian jälkeen arvion
menetelmän hyödyllisyydestä:
”Tästä menetelmästä on ollut paljon apua,
olen oppinut tuntemaan eri puolia, oppinut
hyväksymään tunteitani. Olen oppinut tiedostamaan omia toimintatapoja. Eri puolet ovat
tulleet nähdyksi ja ovat saaneet lohtua ja ymmärrystä, jota ovat tarvinneet”.

Tämän työtavan hyöty on, että tätä voi tehdä missä vaan paikasta riippumatta. Työtapa
on helppo toteuttaa ilman erillisiä tuoleja.
Toisaalta perinteisempää tuolityöskentelyä
voi tehdä tämän työtavan rinnalla. Merkittävää on, että jokainen puoli on kuulolla ja näkee mitä toisissa puolissa tapahtuu ja kaikki
puolet ovat tietoisia tästä koko työskentelyn
ajan. Jokainen puoli voi kasvaa ja muuttaa
toimintaansa ja jokainen puoli voi pyytää anteeksi. Se on lähtökohtana sellaista mitä ei
tietääkseni tällä hetkellä ole tutkittu suhteessa haittaaviin tunnepuoliin. Sen merkittävyys sisäiselle kokemukselle olisi hyvä selvittää laajemmin. Miten houkuttelevaa olisikaan
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etsimässä
Jaana Kiviharju

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia merkittävien oivallusten hetkiin
viittaavia kommentteja alkoholiriippuvuudesta ja masennuksesta toipuvan asiakkaan
puheeseen ilmestyy silloin, kun hän ponnistelee pysyäkseen raittiina vähintään kolme
kuukautta.

innovATiiviSeT heTkeT
Psykoterapiatutkimuksen kentällä on enenevissä määrin herännyt perustavanlaatuinen
kysymys siitä, kuinka asiakkaat itse raken-

tavat (construct) oman muutosprosessinsa
tuloksekkaassa psykoterapiassa (Mendes ym.
2010, 692).
Miguel Gonçalves ja hänen työtoverinsa käyttävät käsitettä innovative moments (IM, innovatiiviset hetket) kuvatessaan psykoterapiaprosessiin ilmaantuvia, aiemmille haitallisille
ajattelu- tai toimintamalleille vastakkaisia
kuvauksia. Tehokkaan psykoterapiaprosessin
myötä ihmisen itsestään kertomaan tarinaan
eli narraatioon (self-narrative) alkaa tulla
nimensä mukaisesti uusia ilmaisuja, jotka il-
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menevät erilaisissa muodoissa, kuten ajatuksena, suunnitelmana, tunteena tai toimintana (Gonçalves ym., 2011, 497; Mendes, 2010,
692). Näiden uusien, innovatiivisten hetkien
tunnistamiseksi Gonçalves on työtovereineen kehittänyt koodausmenetelmän (IMCS;
Gonçalves ym., 2011, 497).

ajatuksina, tekoina ja tunteina muita ihmisiä
kohtaan, ja on toistuessaan asiakkaalle maladaptiivinen ja dysfunktionaalinen. Tämä kärsimys yleensä tuo ihmisen psykoterapiaan.

MuuToSvAiheMAlli riippuvuukSien
hoiDoSSA

Narratiivisen terapiaperinteen mukaan ihmiset antavat merkityksiä elämäntapahtumilleen niiden kertomusten kautta, joita he
kertovat itsestään, muista ihmisistä ja maailmasta. Gonçalvesin ja hänen kollegoidensa
mukaan innovatiivisten hetkien tunnistaminen kontrastina aiemmalle, haitalliselle ajattelukuviolle juontaa juurensa narratiivisesta
terapiaperinteestä, jossa mm. White ja Epston kuvaavat ihmisen itsestään ilmaisemia
poikkeuksia käsitteellä ”unique outcomes”
(Gonçalves ym., 2011, 498; Mendes ym., 2010,
692). Gonçalves ym. (2011, 498) korostavat
sekä terapeutin että asiakkaan aktiivista roolia innovatiivisten hetkien edistäjinä ja terapeuttista keskustelua yhteisenä dialogina,
jossa kumpi tahansa voi huomata ja tuoda uudet, merkittävät oivallukset esille.

Prochaskan ja DiClementen kehittämä muutosvaihemalli on transteoreettinen, useita vaiheita sisältävä malli riippuvuuksien hoitoon.
Sen avulla asiakasta autetaan pyrkimään pois
addiktiivisesta käyttäytymisestä ja lisäämään
itsehallintansa tunnetta. Vaiheet eivät seuraa toisiaan lineaarisesti, vaan asiakas saattaa
siirtyä vaiheesta toiseen ennen siirtymistään
lopulliseen eli henkilökohtaisen kasvun vaiheeseen (Prochaska ym., 1992, 1102).
Pakonomaisen riippuvuuden eli addiktion
merkkinä voidaan pitää voimakasta sisäistä
mielihalua tai pakkoa turvautua käyttäjälleen
joko riippuvuutta aiheuttavaan aineeseen tai
toimintaan. Mikäli pääsy riippuvuutta aiheuttavan asian äärelle estyy, ihminen tuntee
ahdistusta ja pelkoa. Riippuvuudesta kärsivä henkilö ei myöskään pysty lopettamaan
haitallista toimintaansa sen haitallisuudesta
huolimatta (Holmberg, 2008, 293).

Sellaiset innovatiiviset hetket, joita voidaan
kutsua uudelleen määrittelemisen hetkiksi
(reconceptualization), näyttävät ilmaantuvan asiakkaan puheeseen psykoterapiaprosessin keskivaiheilla ja ennustavan hoidon
onnistumista (Gonçalves & Ribeiro, 2012, 81).

Muutosvaihemallin mukaan riippuvuudesta kärsivä asiakas käy alussa läpi esiharkinta- ja harkintavaiheet. Esiharkintavaiheessa
asiakas ei vielä itse tunnista ongelmaansa,
saati näkisi tarvetta muutoksiin. Harkintavaiheessa asiakas alkaa tiedostaa, että hänen
riippuvuutensa on siinä määrin haitallista,
että muutos on tarpeellinen. Asiakas on jo
aiempaa motivoituneempi erittelemään sekä
ongelman että muutoksen hyötyjä ja haittoja.

Gonçalves ym. (2011, 498) kuvaavat IM-mallia
transteoreettisena mallina, jonka näkökulma
sopii eri terapiasuuntauksiin niiden suurista,
toisiinsa liittyvistä eroista huolimatta. Kaikissa terapioissa ilmenee kuvio, joka manifestoituu asiakkaan useilla elämänalueilla, kuten
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Vaikka hänellä on vielä tässä vaiheessa matkaa riippuvuutta aiheuttavasta toiminnasta
tai aineesta luopumiseen, hän pohtii kuitenkin aktiivisesti aikomuksiaan ongelman ratkaisemiseksi. Toisinaan asiakkaat saattavat
juuttua tähän vaiheeseen pitkäksikin aikaa
(Prochaska ym., 1992, 1103-1104). Tultuaan
tietoisemmaksi ongelmastaan asiakas on vapaampi arvioimaan itseään sekä arvojaan, joita kohti hän haluaa ponnistella (Prochaska &
DiClemente, 1986, 9).
Näitä kahta vaihetta seuraa valmisteluvaihe,
jossa asiakas aikoo ryhtyä toimeen päihteiden käytön muuttamiseksi. Hän on saattanut
jo pienimuotoisia muutoksia tehdäkin, mutta
ne eivät ole vielä tässä vaiheessa auttaneet
asiakasta luopumaan päihteistä kokonaan
(Prochaska ym., 1992, 1104). Tässä vaiheessa
asiakas tarvitsee apua erilaisten keinojen etsimisessä ja uuden sosiaalisen verkoston luomisessa (Holmberg, 2008, 300).
Valmisteluvaiheen jälkeen tulee toimintavaihe, jonka aikana henkilö on jo sitoutunut tavoitteeseen pysytellä raittiina ja ponnistelee
sen eteen kovasti (Prochaska ym., 1992, 1104).
Toimintavaiheessa asiakas on erityisen altis
stressille ja monille kielteisille tunteille. Näin
ollen hän tarvitsee runsaastikin ulkopuolista
tukea ja hyväksyntää. Toisaalta on kuitenkin
tärkeää, että hän saa kokea myös autonomiaa omaa hankettaan kohtaan ja luottamusta
omiin kykyihinsä, jotta hän ei varaisi muutosta liiaksi terapeutin tai terapiaprosessin
varaan (Prochaska & DiClemente, 1986, 10).
Yleensä toimintavaihe kestää 3-6 kuukautta,
joskin pitempiaikainen sitoutuminen muutokseen on usean vuoden kestävä prosessi
(DiClemente, 1991, 199).

Ponnisteluistaan huolimatta asiakas kokee
ambivalenssia muutosta kohtaan. Valmisteluvaiheessa asiakkaan aitoa motivaatiota tai
sitoutumisen astetta muutokseen voi olla vaikeaa arvioida pelkän keskustelun perusteella.
Asioiden vakuuttelu muutoksen puolesta saattaa olla pikemminkin merkki asiakkaan epävarmuudesta ja vakuuttelun tarpeesta kuin vakaasta päätöksestä raitistua. Vahvempi merkki
positiivisesta ja pysyvämmästä muutoksesta
näyttäisi olevan asiakkaan kyky arvioida jo
varsin realistisesti mahdollisia muutokseen
liittyviä vaikeuksia ja silti halu pitää kiinni
muutoksesta yhtenä elämänsä tärkeimmistä
päätöksistä. Tässä vaiheessa asiakas tarvitsee
tuekseen myös sopivia ongelmanhallintakeinoja (DiClemente, 1991, 197-198). Millerin ja
Rollnickin (1991, 19) mukaan todennäköinen
merkki päihteettömyyden tavoittelusta on
se, että asiakas osoittaa toimivansa eri tavalla kuin aikaisemmin. Hän saattaa esimerkiksi
noudattaa täsmällisesti hoito-ohjelmaa tai ottaa täsmällisesti lääkkeensä.
Toimintavaiheen jälkeen tulevat muutoksen
ylläpitovaihe ja henkilökohtaisen kasvun
vaihe. Vertaillessaan Prochaskan ja DiClementen laatiman muutosvaihemallin vaiheiden välisiä eroja Holmberg (2008, 300) kuvaa,
kuinka henkilökohtaisen kasvun vaiheen saavutettuaan asiakas on jo irtautunut päihteiden käytöstä ja löytänyt aiemman, haitallisen
elämäntavan tilalle uudenlaisen elämäntavan
ja arvomaailman.
Mihin tahansa muutosprosessin vaiheeseen
voi kuulua satunnaisia retkahdus- tai lipsahdusvaiheita. Retkahdus tarkoittaa palaamista
alkoholin pitempiaikaiseen käyttöön ja merkitsee paluuta johonkin aikaisemmista vai-
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heista (Miller & Rollnick, 1991, 17). Beckin ym.
(1993, 30) mukaan yksi lipsahtamiseen johtavista syistä on se, että asiakas ei ole vielä olennaisesti muuttanut uskomuksiaan päihteidenkäyttöön liittyvän houkutuksen haastamiseksi.
Prochaska ym. (1992, 1104-1105; DiClemente,
1991, 200) pitävät aiempaan, haitalliseen toimintamalliin palaamista normaalina ja yleisenä vaiheena ja samalla myös mahdollisuutena
oppia jotain uutta etenemistä varten.
Miller ja Rollnick (1991, 14) kuvaavat asiakkaan motivaatiota sisäisenä mielentilana ja
muutosvalmiutena. Motivaatio voi vaihdella
tilanteesta toiseen, ja toivottuun lopputulokseen voivat vaikuttaa lukuisat, myös muut
kuin asiakkaasta lähtöisin olevat tekijät. Päihderiippuvuudesta kärsivien psykoterapiassa
yksi muutokseen vahvasti vaikuttava tekijä on
psykoterapeutin taito olla yhteistyössä asiakkaansa kanssa. Myös Prochaska ja DiClemente
(1986, 25) kuvaavat motivaatiota dynaamisesti
muuttuvana ja asiakkaiden omista lähtökohdista lähtevänä ilmiönä. Esimerkiksi harkintavaiheeseen palaava saattaa kokea valintansa
pikemminkin tietoisesti tehtynä kuin luovuttamisena tai muiden kontrolliin taipumisena.
Työlläni pyrin vastaamaan kysymyksiin:
1) minkä tyyppisiä innovatiivisiin hetkiin
viittaavia kommentteja alkoholiriippuvuudesta toipuvan asiakkaan puheeseen ilmestyy psykoterapia prosessin aikana IMCSmenetelmällä arvioituna?
2) millaisia eroja on havaittavissa näissä kommenteissa verrattaessa tutkimusjakson
alku-, keski- ja loppuvaihetta.

TuTkiMuSAineiSTo JA
–MeneTelMä
Terapia-asiakas Jaakko
Jaakko oli viisissä kymmenissä oleva, korkeasti koulutettu, perheetön mies. Hän aloitti
pitkän psykoterapian toistuvan masennuksen keskivaikean masennusjakson vuoksi. Tähän työhön käytetyn materiaalin taltioinnin
alussa asiakkaan terapia oli kestänyt noin 1,5
vuotta. Jaakko oli psykoterapiaansa erittäin
sitoutunut ja terapiatyöskentelyssään avoin
ja oivaltava. Hänen lapsuuteensa liittyi monenlaista traumatisoitumista. Traumakokemukset ulottuivat niin terveydentilaan kuin
lapsuuden perheestä kumpuavaan turvattomuuteen.
Masennusoireiden lisäksi Jaakolla oli sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Suojellakseen itseään huonommuuden ja häpeän tunteilta,
Jaakko vältteli sosiaalisia tilanteita niin töissä
kuin vapaa-aikana ja korvasi ne ylenpalttisella työnteolla. Psykoterapeutille hahmottui
hänestä kuitenkin kuva pidettynä ja sympaattisena miehenä. Jaakolla oli joitakin ystäviä, joita hän tapasi harvakseltaan. Hänellä
oli ollut elämänsä aikana muutamia pitkiä parisuhteita. Hän oli työssään taitava ja siihen
sitoutunut, mutta työ oli ymmärrettävästi alkanut tuntua vuosien saatossa tylsältä puurtamiselta.
Ylenpalttisen puurtamisen ja ihmisten välttelyn lisäksi Jaakko haki hetken helpotusta
runsaasta ja humalahakuisesta alkoholinkäytöstä, joka oli tullut hänelle tutuksi nuoruusikäisestä asti. Ilman alkoholia hän olisi
kokenut itsensä entistäkin yksinäisemmäksi
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ja elämänsä tyhjemmäksi. Voimakkaassa krapulassa Jaakolla oli kuolemantoiveita. Pahimmillaan hän saattoi maata sängyssä iltapäivään asti täysin toimintakyvyttömänä.
Puolentoista vuoden psykoterapiatyöskentelyn jälkeen Jaakko oli jo selkeästi rajannut
töiden tekemisen työaikaan ja työpaikalle
ja alkanut käydä ruokailemassa työpaikan
ruokalassa. Hänen ajattelunsa oli tullut jo
hieman joustavammaksi, ja hän oli alkanut
nähdä itsensä vähemmän häpeällisenä. Alkoholinkäyttöään Jaakko oli itse yrittänyt kohtuullistaa mm. pitämällä kirjaa alkoholimääristä, pidättäytymällä juomasta kotona ennen
ravintolaan menoa, varaamalla vain tietyn
summan käteistä rahaa ravintolakäynnille
mukaan yms. Jaakko totesi useimpien kertojen jälkeen juoneensa liikaa, toisin sanoen
menetelmät eivät vaikuttaneet vielä riittäviltä. Väsyttyään jatkuvasti toistuvaan kuvioon
Jaakko halusi kokeilla täyttä raittiutta lääkärinsä ja terapeuttinsa rohkaisemana, alkuun
ainakin kolme kuukautta. Kannustimeksi hän
määritteli itselleen masennuksesta toipumisen. Alkoholin jäädessä pois Jaakko mahdollisesti huomaisi paremmin, mitkä oireet liittyivät puhtaasti alkoholinkäyttöön ja mitkä
oireet masennukseen yleensä.
Minulle Jaakon psykoterapeuttina heräsi kysymys, mitä uutta päihteettömyys aivan uutena elämäntilanteena toisi tullessaan Jaakon
psykoterapiaprosessiin. James Prochaska ja
Carlo DiClemente (1986) ovat kehittäneet
transteoreettisen, useita vaiheita sisältävän
muutosvaihemallin addiktioiden eli riippuvuuksien hoitoon. Tämän mallin mukaisesti
jäsennettynä Jaakon toipuminen päihderiippuvuuden osalta on vaihdellut toiminta- ja

retkahdusvaiheiden välillä.
Tämän tutkimuksen aineistonkeruu ajoittui
ajanjaksoon, kun Jaakko ponnisteli pysyäkseen raittiina. Terapiakäynnit äänitettiin ja ääninauhoista litteroitiin kohdat, jotka koskivat
hänen suhdettaan omaan alkoholinkäyttöön.
Prochaskan transteoreettisen muutosvaihemallin näkökulmasta Jaakko oli toimintavaiheessa. Hän pyrki aktiivisesti pysymään raittiina kolmesta kuuteen kuukautta.

Tutkimusaineisto
Tutkimusaineisto koostui äänitetyistä terapiaistunnoista, jotka ajallisesti sijoittuivat
toukokuun 2015 lopusta tammikuun 2016
loppuun. Näistä äänitteistä valittiin litteroitavaksi yhteensä 6 istuntoa, jotka ajallisesti
jakautuivat kolmeen vajaan kolmen kuukauden pituiseen jaksoon eli tutkimusjakson
alku-, keski- ja loppuvaiheisiin. Terapiaistuntojen äänittäminen aloitettiin noin kaksi viikkoa sen jälkeen, kun asiakas päätti olla käyttämättä alkoholia. Litteroitavien äänitteiden
sattumanvaraiseen valintaan vaikutti niiden
ajallinen sijoittuminen tosiinsa. Oletuksena
oli, että tasoluokissa havaittavat erot olisivat
näkyvillä selkeimmin alku- ja loppuvaiheiden välillä. Lisäksi keski- ja loppuvaiheeseen
valittiin kumpaankin toiseksi analysoitavaksi istunnoksi sattumanvaraisesti sellainen
istunto, jossa asiakas kertoi retkahtaneensa eli käyttäneensä alkoholia. Valitsemalla
analysoitaviksi istunnoiksi poimintoja sekä
tavallisesta arkielämästä että retkahdusvaiheista pyrittiin kokoamaan aineisto, joka kuvaisi monipuolisemmin asiakkaan kamppailua muutosprosessissa.

118

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

Kaikki analysoitavaksi valitut äänitykset litteroitiin mahdollisimman tarkasti. Aineisto
luokiteltiin IMCS-menetelmän avulla vähintään kolme kertaa. Epäselviä kohtia käytiin
läpi työnohjauksessa, jotta aineiston analysointi olisi mahdollisimman luotettava.

ten tarkasteluun (Gonçalves ym., 2011, 501).

The Innovative Moments Coding
System (IMCS)

Toimintaa koskevat innovatiiviset hetket (Action IMs) Luokkaan kuuluvat kuvaukset, jotka
sisältävät uusia tai vastakkaisia elementtejä
asiakkaan aiemmin kuvaamalle, ongelmalliselle toiminnalle tai käyttäytymiselle. Asiakas
saattaa viitata uusiin selviytymiskeinoihin
(coping) tai tehokkaaseen ratkaisuun jonkin
vastoinkäymisen ja vanhan, hallitsevan ongelman kohdalla. Asiakas voi myös aktiivisesti tutkia jotakin ongelmaa tai kommentoida
ratkaisua täydentäviä keinoja.

Tutkimusaineiston analysoimiseen käytettiin
Gonçalves ym. (2011) kehittämää, laadullista
tiedonanalysointimenetelmää, The Innovative moments coding system.
Innovative moments -termillä Gonçalves
ja hänen työtoverinsa tarkoittavat sellaisia
asiakkaan keskustelussa ilmaisemia hetkiä,
joissa asiakas kuvaa itseään (self-narrative)
tai toimintaansa uudella, aiempaan verrattuna ristiriitaisella tai vastakkaisella tavalla.
IMCS-menetelmä onkin luotu uusien, itseä
koskevien oivallusten tunnistamiseen ja arvioimiseen. Näitä oivalluksia pidetään merkkeinä asiakkaan etenemisestä psykoterapiaprosessissaan. Termi Innovative Moments on
käännetty tässä työssä termiksi innovatiiviset hetket, ja sitä käytetään tässä työssä tästä
eteenpäin.
Tätä analysointimenetelmää on käytetty mm.
masentuneiden asiakkaiden tai perheväkivallan uhrien terapiassa tapahtuvien muutosten
analysoimiseen ja ymmärtämiseen. Menetelmää voidaan soveltaa myös muidenkin muutoksiin, esimerkiksi elämänkaareen liittyviin
siirtymävaiheisiin, tavalliseen päivittäiseen
elämään liittyviin oivalluksiin tai johonkin
uuteen elämäntilanteeseen (kuten terveydentilaan) sopeutumiseen liittyvien muutos-

Merkittävien oivallusten arviointimenetelmässä on viisi erilaista tyyppiluokkaa. Seuraavaksi ne esitellään luokka kerrallaan siten,
että esitellään myös alatyypit omina luokkinaan.

”Tiiätkö, mä en oo varmaan vuosiin, kymmeneen vuoteen, ollu näin pitkää väliä juomatta.”
”Oon mä aika rohkeesti alkanu tekkeen mitä
en oo aiemmin tehnyt.”

Toistuvakin toimintaan liittyvä kommentti koodataan uudeksi oivalluksen hetkeksi
silloin, kun asiakas viittaa siihen uutena tai
muutokseen liittyvänä. Muussa tapauksessa
kertaalleen uutena oivalluksena mainittua toimintaa ei enää koodata uudeksi oivallukseksi.
Uuteen ajattelutapaan (Reflection IMs) viittaavat innovatiivisten hetkien kuvaukset tarkoittavat henkilön ymmärrystä tai ajatuksia,
jotka eivät enää tue ongelmaa tai ole enää sen
kanssa samansuuntaisia. Nämä ns. reflektiokuvaukset jakautuvat kahteen alatyyppiin.
Ensimmäisessä alatyypissä asiakas kuvaa hetkiä, joissa hän luo ongelmiin etäisyyttä tai
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kyseenalaistaa ne. Asiakas saattaa esimerkiksi tarkastella ongelmansa syitä uudelleen,
kertoo olevansa tietoinen tai ymmärtävänsä
ongelmansa vaikutuksista suhteessa itseensä
tai muotoilee ongelman uudella tavalla. Tähän luokkaan kuuluvissa kuvauksissa henkilö
osoittaa aiempaa adaptiivisempaa ajattelua,
antaa itsellensä ohjeita, kertoo kamppailevansa ongelman aiheuttamia vaatimuksia
vastaan tai ilmaisee arvostavansa itseään tai
hyvinvointiaan.
”Mä oon huomannu krapulassa juonnin jälkeen, että on älyttömän matala kynnys lopettaa tekeminen. ”
”Se on jännä, miten rahan arvo muuttuu, kun
on selvin päin.”

Toisessa alatyypissä innovatiiviset hetket
liittyvät muutosprosessiin. Ne voivat kuvata
kontrastia ongelmallisen menneisyyden ja
ongelmattoman nykyisyyden välillä. Ne voivat myös keskittyä prosesseihin, jotka helpottavat jo liikkeelle lähteneitä muutoksia
(transformations).
Esimerkkejä muutosprosessin sisällöistä:
•

asiakkaan kuvaama terapeuttinen prosessi heijastelee terapiaprosessia,

•

asiakas näkee muutosprosessin ongelmien voittamisena,

•

puheessa ilmenee viittauksia itsensä arvostamiseen ja/tai hyvinvoinnin tunteisiin mahdollisen muutoksen seurauksena,

•

asiakkaan kommentissa tulee esille uusia
positioita, viittauksia uuteen, orastavaan
identiteettiin ongelmien ilmaantuessa.

”Tuossa tipattomuudessa on tietenkin myös
auttanut kaikki se aika ja puhe terapiassa ja
minulle on lopultakin valjennut, kuinka paljon alkoholi vaikuttaa minuun.”

Protestiin viittaavissa innovatiivisten hetkien ilmaisuissa (Protest IMs) on vahvasti läsnä
kaksi, toisilleen vastakkaista positiota: toinen
tukee ongelmaa ja toinen vastustaa sitä. Ensimmäisen position ongelmaa tukevat kommentit ovat vaatimuksia joko toisen henkilön
taholta tai ne ovat lähtöisin asiakkaan omasta
sisäistyneestä puolesta. Toinen positio konfrontoi voimakkaasti ensimmäistä. Toinen
positio edustaa myös asiakkaan henkilökohtaista toimijuutta ja eteenpäin pyrkimistä.
Asiakkaan kuvaamissa teoissa, ajatuksissa
ja tunteissa on vahvasti läsnä minän asettuminen uuteen, vakuuttavaan, assertiiviseen
ja eteenpäin pyrkivään prosessiin/asemaan
suhteessa entiseen. Tähän luokkaan kuuluvissa ilmaisuissa asiakkaan puhe on asenteellista
ja ongelmaa kohtaan torjuvaa, mikä erottaa
tämän ryhmän aiemmista tekemiseen tai reflektioon liittyvistä merkittävistä hetkistä.
Protesteihin liittyvissä oivalletuissa mielikuvissa on kaksi alatyyppiä. Ensimmäinen alatyyppi sisältää uhmaa. Asiakas kritisoi ongelmaa voimakkaasti ja uhmakkaasti. Uhma voi
kohdistua ongelmaa edustaviin muihin ihmisiin tai omaan sisäistyneeseen puoleen.
”Mitä siinä voi menettää! Ei mun tarvitse sen
ihmisen kans naimisiin mennä, jos mä sille
puhun!”

Protesteihin liittyvissä, toiseen alatyyppiin
kuuluvissa kommenteissa tulee selkeästi esille voimaantuminen ja assertiivisuus. Asiakas
asettuu uuteen positioon aiempiin ongelmiin
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nähden. Puheen keskiössä ovat omat, aiemmin tunnistamattomat tarpeet ongelman torjumisen lopputuloksena. Torjunta on puheessa vielä läsnä, mutta se näyttäytyy asiakkaan
löytämille tarpeille alisteisena.

lusta henkilökohtaisella, ammatillisella tai
ihmissuhteisiin liittyvällä tasolla. Ne voivat
heijastella myös muutoksen toteuttamista tai
uusien taitojen haltuunottoa seurauksena ongelman voittamisesta.

”Ja sitte mä aattelin, että perkele, mää lähen
ja aattelin ihan näillä sanoilla. Että mää meen,
että mää uskallan mennä! Ja mä oon vaikka

Ne kuvaavat seurauksia siitä muutosprosessista, jonka aikana asiakas on alkanut ymmärtää itseään ja elämäänsä uudella tavalla.
Tämän taas asiakas voi nähdä hyödyllisenä
tulevaisuutensa kannalta.

viis minuuttia!”

Uudelleen määritellyt innovatiiviset hetket
(Reconceptualization IMs) edellyttävät metakognitiivista tasoa. Asiakkaan kuvauksesta
löytyy aina kaksi ulottuvuutta eli sekä kuvauksia muutoksesta menneisyyden ja nykyisyyden välillä että muutokseen vaikuttaneesta
prosessista. Metatason tarkastelu mahdollistaa henkilön tarkastelun itsestään menneisyydessä (ongelmallinen itseen liittyvä narraatio), uuden itsen ilmenemisen (emergencing
self) sekä kuvaukset tästä muutosprosessista.
Näiden kummankin kahden ulottuvuuden on
tultava esille, jotta asiakkaan kommentin voi
koodata tähän ryhmään kuuluvaksi.
”Olo on vaan paljon parempi ilman viinaa.
Vähemmän ahdistusta ja masennusta. En ole
koskaan ollut aikuisiällä neljää viikkoa lomalla juoden vain viittä keskiolutta. Eikä koskaan
ole ahdistanut niin vähän kuin eilen ajatus
työn alkamisesta. Tuossa tipattomuudessa
on tietenkin myös auttanut kaikki se aika ja
puhe terapiassa ja minulle on lopultakin valjennut, kuinka paljon alkoholi vaikuttaa minuun. Minusta kaikki pohdinta ja tehty työ
kantavat hedelmää.”

Muutoksen toteuttamiseen viittaavat innovatiiviset hetket (Performing Change) sisältävät
kuvauksia uusien kokemusten, projektien tai
aktiviteettien ennakoinnista tai suunnitte-

”Mutta sitten mä voisin opetella sitten, jos mä
joskus haluan… Mä haluan, että mä olen kohtuukäyttäjä. Niin sen, että mä sen aloittamisen viivästytän niin, että jos mä oon menossa
johonkin juhliin, jossa on alkoholia, niin en
juo yhtään alle.”

Yhteenveto IMCS (Innovative Moments Coding Systems) -luokituksesta alatyyppeineen,
sisällön kuvauksineen ja esimerkkeineen on
koottu taulukoksi 1.

TulokSeT
Tutkimusjaksolla tarkoitetaan tässä työssä
noin yhdeksän kuukauden pituista psykoterapiajaksoa, jonka aikana asiakas tietoisesti
pyrki pidättäytymään alkoholinkäytöstä ja
jonka aikana asiakkaan psykoterapiaistunnot
äänitettiin. Äänitetyistä istunnoista valittiin
litteroitaviksi ja analysoitaviksi kuusi istuntoa. Analysoitujen istuntojen tulokset esitetään Gonçalvesin ja hänen työtovereittensa
kuvaamien innovatiivisten hetkien tyyppiluokkien mukaisesti. Nämä tyyppiluokat
ovat Toimintaa koskevat innovatiiviset hetket (Action IMs), Uuteen ajattelutapaan viittaavat innovatiiviset hetket (Reflection IMs,
alatyypit I ja II), Protestiin viittaavat innova-
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TAulukko 1. innovATiiviSeT heTkeT
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tiiviset hetket (Protest IMs, alatyypit I ja II),
Uudelleen määritellyt innovatiiviset hetket
(Reconceptualization IMs) sekä Muutoksen
toteuttamiseen viittaavat innovatiiviset hetket (Performing Change IMs).
Tämän työn tarkoituksena oli tutkia, minkä
tyyppisiä innovatiivisiin hetkiin viittaavia
kommentteja asiakkaalle ilmestyy edellä mainitun tutkimusjakson aikana. Lisäksi tarkoitus
oli analysoida, millaisia eroja innovatiivisten
hetkien ilmaisuissa tulee esille tutkimusjakson kolmen eri vaiheen välillä. Tutkimuksen
alkuvaihe tarkoittaa kahta ensimmäistä istuntoa, keskivaihe istuntoja kolme ja neljä sekä
loppuvaihe istuntoja viisi ja kuusi. Analysoiduista istunnoista istunnot kolme ja kuusi äänitettiin retkahduksen jälkeen eli asiakkaan
juotua alkoholia useita päiviä peräkkäin. Tulokset tämän työn innovatiivisista hetkistä
esitetään prosentteina (Kuva1).

kuvA 1. innovATiiviSTen heTkien
TyyppiluokAT proSenTTeinA

Jaakon kommentit sijoittuivat eniten tyyppiluokkaan kaksi eli sellaisiin innovatiivisiin
hetkiin, joissa henkilö joko kyseenalaistaa
ja tarkastelee uudelleen aiempaa haitallista
ajattelumalliaan (alatyyppi I) tai pohtii muutosprosessiaan (alatyyppi II). Tämän tyyppisiä kommentteja esiintyi yli 60 %. Tähän luokkaan kuuluvat kommentit edustivat yleisintä
luokkaa tutkimusjakson kaikissa kolmessa eri
vaiheessa. Toiseksi yleisin ryhmä oli protestia
ilmaisevat innovatiiviset hetket (19 %). Lähes
yhtä monta kommenttia tuli uutta toimintaa
koskevaan tyyppiluokkaan (16 %). Marginaalia edustivat tyyppiluokituksen korkeimmat
ryhmät eli uudelleen määritellyt innovatiiviset hetket (4 %) ja muutoksen toteuttamiseen
viittaavat innovatiiviset hetket (3 %).
Innovatiiviset hetket jakautuivat eri vaiheisiin (Kuva 2). Eniten innovatiivisiin hetkiin
viittaavia kommentteja koodattiin tutkimusjakson alkuvaiheessa, 40 %. Toiseksi suurin
ryhmä oli tutkimusjakson loppuvaihe, jolloin

kuvA 2. innovATiiviSTen heTkien
JAkAuTuMinen vAiheiTTAin.
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koodattuja kommentteja oli runsas kolmannes. Loput innovatiiviset hetket (28 %) sijoittuivat tutkimusjakson keskivaiheeseen.

sä, toimintaa koskevissa innovatiivisissa hetkissä asiakas vertasi nykyistä toimintaansa
humalassa toimimiseen tai humalalle altistavassa tilanteessa toimimiseen.

Toimintaa koskevat innovatiiviset hetket
Uusia selviytymiskeinoja, ongelman tehokasta ratkaisemista koskevia tai ratkaisua täydentäviä viittauksia tuli esille eniten 1. ja 2.
istunnoilla (52 %, TAULUKKO 2). Viittaukset
vähenivät tutkimusjakson aikana ja olivat vähimmillään loppuvaiheessa.
Sisällöllisesti suoraan alkoholinkäyttöön liittyviä, ongelmanratkaisua tukevia viittauksia
oli eniten alkuvaiheessa. Sen sijaan loppuvaiheessa suoraan alkoholinkäyttöön viittaavia,
toimintaa koskevia uusia oivalluksia ei esiintynyt ollenkaan. Tähän luokkaan kuuluvien
kommenttien määrän lasku liittyi osin siihen,
että samoihin teemoihin viittaavia kommentteja ei enää laskettu uusiksi innovatiivisiksi
hetkiksi. Suoraan alkoholinkäyttöön liittyvis-

Uuteen ajattelutapaan viittaavat
innovatiiviset hetket
Uuteen ajattelutapaan viittavilla innovatiivisilla hetkillä tarkoitetaan ilmaisuja, joissa
ongelmaa haastetaan tai muotoillaan uudella
tavalla (alatyyppi I), pohditaan muutosprosessia tai vertaillaan ongelmallista menneisyyttä ongelmattomampaan nykyisyyteen
(alatyyppi II). Tähän luokkaan kuuluvia
kommentteja tuli esille eniten tutkimusjakson alkuvaiheessa eli 41 %. Vaikka tämänkin
tyyppiluokan uusiin oivalluksiin viittaavat
kommentit vähenivät kahden muun vaiheen
aikana, niiden osuus oli lukumäärällisesti
suurempi kuin muihin tyyppiluokkiin kuuluvien kommenttien osuudet.

TAulukko 2. innovATiiviSTen heTkien lukuMääräT vAiheiTTAin.
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Protestia ilmaisevat innovatiiviset hetket
Tämän tyyppiluokan tunnusmerkkejä ovat
voimakas uhma ja konfrontaatio (alatyyppi
I) sekä assertiivisuus (alatyyppi II) aiemmin
haitannutta ongelmaa, sitä edustanutta henkilöä tai itsen puolta kohtaan. Ensimmäisen
vaiheen aikana protesti-ilmaisuista koodattiin neljännes, ja niiden määrä kasvoi kahden
seuraavan vaiheen aikana. Assertiivisuutta
ilmaisevat kommentit painottuivat tutkimusjakson keski- ja loppuvaiheeseen. Alkoholin
käyttöön liittyvän protestoinnin lisäksi tuli
esille esimerkiksi omien toimintamallien, kuten vaativuuden tai miellyttämisen, kyseenalaistaminen.

Uudelleen määritellyt innovatiiviset
hetket
Tähän luokkaan kuuluvia ilmaisuja tuli esille yhteensä kahdella viimeisellä istunnolla,
kummallakin vain kerran. Kahden ensimmäisen vaiheen aikana tähän tyyppiluokkaan
kuuluvia kommentteja ei esiintynyt lainkaan.
Tämä tyyppiluokka edustaa luokituksen korkeinta, metakognitiivista tasoa, jossa henkilö
kuvaa sekä eroa ongelmalliseksi koetun menneisyyden ja nykyisyyden välillä että muutokseen liittyvää prosessia.

Muutoksen toteuttamiseen viittaavat
innovatiiviset hetket
Tässä tyyppiluokassa ilmenee viittauksia uusiin aikomuksiin, taitoihin tai projekteihin,
jotka ovat mahdollistuneet muutoksen seurauksina. Tähän tyyppiluokkaan kuuluvia ilmauksia esiintyi niin ikään suhteellisen vähän

eli yksittäisinä kommentteina tutkimusjakson alkuvaiheessa ja loppuvaiheessa. Keskivaiheessa tähän luokkaan kuuluvia ilmaisuja
ei esiintynyt ollenkaan.

pohDinTA
Heti alusta asti asiakkaan puhe sisälsi uusiin,
merkittäviin oivalluksiin – innovatiivisiin
hetkiin - liittyviä kommentteja. Asiakkaan
huoli omasta terveydestä oli ensimmäinen
merkittävä oivallus, mikä sai hänet siirtymään useita vuosia kestäneestä loputtomasta
harkinnan, syyllisyyden ja häpeän sisältämästä elämäntavasta johonkin jo vuosia sitten
vieraaksi ja pelottavaksikin käyneeseen maailmaan – juomattomuuteen.
Alkuvaiheessa asiakas suostui, terapeuttinsa
ja lääkärinsä houkuttelemana ja rohkaisemana, kolmen kuukauden abstinenssiin; kuusi
kuukautta tuntui vielä tässä vaiheessa herättävän hänessä voimakasta epävarmuutta.
Asiakas ei pitänyt ongelmanaan niinkään alkoholia, vaan krapulan, jonka oireista, kuten
voimakkaista toivottomuuden ja ahdistuksen
tunteista, hän halusi eroon. Lisäksi hän halusi katsoa, voisiko juomattomalla jaksolla todellakin olla yhteys hänen masennukseensa.
Pitkällä aikavälillä asiakas toivoi toipuvansa
kohtuukäyttäjäksi absolutismin sijaan.
Tutkimusjakson alkuvaiheen alussa, ensimmäisellä analysoidulla istunnolla, oli selkeästi näkyvillä asiakkaan puntarointi entisen ja
nykyisen elämäntavan välillä, vaikka hän oli
tunnollisena asiakkaana tullut sitoutuneeksi juomattomuuteen. Aivan alkuvaiheessa
asiakkaalla oli runsaasti ristiriitaista ja kriittistäkin pohdintaa uutta kokeilua kohtaan.
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Toisaalta asiakkaalla oli halu pysyä raittiina,
toisaalta vain krapulattomat päivät tuntuivat
plussalta uudessa kokeilussa. Pohdinta muistutti sisällöltään Prochaskan ja DiClementen
(Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992)
muutosvaihemallin harkintavaihetta ja ajoittain esiharkintavaihettakin.
Toimintaan liittyviä oivalluksen hetkiä oli lukumäärällisesti alkuvaiheessa enemmän kuin
muissa vaiheissa. Toisaalta tämä havainto
liittyi sekä aineistonkeruun alkuvaiheeseen,
jossa alkoholinkäyttöä kuvaavien kommenttien kerääminen aloitettiin. Toisaalta asiakas
pyrki samaan aikaan rakentamaan uutta suhdetta ajankäyttöönsä ja vapaa-aikaan. Jos hän
ei juonut alkoholia, jotain oli keksittävä tilalle. Juomattomuuden ensimmäiset havainnot
toimintaan liittyvissä innovatiivisissa hetkissä liittyivät konkreetteihin kotiaskareisiin,
jonkin verran lisääntyneisiin voimavaroihin
sekä tutun ravintolaympäristön haltuunottoon ilman alkoholia.
Alkuvaiheen toisella analysoidulla istunnolla
oli näkyvillä jo selkeä muutos aiempaan. Istuntojen välillä oli aikaa vajaa pari kuukautta.
Asiakas puntaroi edelleen harkintavaiheelle
tyypillisiä juomisen ja juomattomuuden plussia ja miinuksia eikä vielä täysin uskonut kokeiluun tai itseensä sen toteuttajana. Toisaalta hänessä on herännyt aktiivinen taistelija,
joka haluaa onnistua tässä hankkeessa. Tämä
näkyi toimintaa koskevien innovatiivisten
hetkien määrän tuplaantumisena ensimmäiseen analysoituun istuntoon verrattuna.
Uuteen ajattelumalliin viittaavat innovatiiviset hetket näyttäytyivät etäisyyden ottona
alkoholiin, mikä oli uutta alkuun verrattuna.

Asiakas pystyi myös kuvaamaan, mihin tarpeisiin ja tunteisiin hän oli alkoholia tarvinnut. Myös protestointi alkoholia ja juomista
kohtaan heräsi. Lisäksi hän teki havaintoja
ulkomaailmasta ja omista tunteistaan eri tavalla kuin aikaisemmin; hän tuntui saaneensa
kognitiivisen ja emotionaalisen kapasiteettinsa paremmin käyttöönsä.
Uudelleen määritellyissä innovatiivisissa hetkissä toteutuva metakognitiivinen pohdinta
ei vielä onnistunut. Heti alusta asti asiakkaan
puhe sisälsi innovatiivisiin hetkiin viittaavia
kommentteja, joskaan ne eivät olleet johdonmukaisia. Vaikka asiakas tuottikin lukuisia uusiin oivalluksiin viittaavia kommentteja, hän
saattoi miltei saman tien suhtautua niihin vähättelevästi. Tässä vaiheessa hän ei vielä tunnistanut itseään aktiivisena, alkoholinkäyttöään tietoisesti säätelevänä toimijana, vaan
humala tarkoitti hänelle alati vaihtelevaa,
tilannesidonnaista ja reaktiivista tilaa, joka
saattoi yllättää hänet milloin tahansa. Asiakas
tarvitsikin tuekseen terapeutin aktiivisuutta,
jotta hän pystyi näkemään pieniä muutoksia
esimerkiksi omassa toiminnassaan.
Keskivaiheen ensimmäisessä istunnossa eli
3. istunnossa asiakas kuvasi toimintaansa
riskitilanteen, matkan aikana tapahtuneen
retkahduksen jälkeen. Toimintaan liittyvissä
innovatiivisissa hetkissä oli paljon kuvausta,
kuinka asiakas oli toiminut eri tavalla retkahduksesta huolimatta. Etäisyys alkoholiin alkoi
näkyä uusiin ajattelumalleihin ja protestiin
viittaavissa kommenteissa. Toisaalta ”vanha
tuttu” veti puoleensa, toisaalta asiakas näki
tärkeäksi vuoropuhelun käymisen uuden
puolesta. Hänen luottamuksensa kykyynsä
säädellä alkoholinkäyttöään oli vahvistunut

126

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

ja tietoisuus hänestä itsestään aktiivisena toimijana oli heräämässä. Se kuvastuu selkeästi asiakkaan kommentissa hänen palattuaan
kotiin ja ”nollalinjalle”: ”Mä näköjään pystyn
olemaan juomatta.” Vieläkin selkeämpi ero
suhteessa aiempiin juomistilanteisiin heijastuu hänen seuraavassa ajatuksessaan: ”Se
juominen ei ennää johtunu siitä, että mä en
kestäny itteäni.”
Innovatiivisten hetkien lukumäärän perusteella voisi ajatella, että retkahdus toimi asiakkaalle oppimiskokemuksena, kuten
muutosvaihemallin kehittäjät Prochaska
(Prochaska ym., 1992, 1104-1105) ja DiClemente (1991, 200) ovat todenneet.
Keskivaiheen analysoiduista istunnoista toisen eli neljännen istunnon innovatiivisten
hetkien lukumäärä oli kolmatta huomattavasti pienempi kaikissa tyyppiluokissa. Kommentit sisälsivät muuta kuin alkoholiin liittyvää pohdintaa. Asiakas kuvasi enemmän
tunteitaan ja kyseenalaisti omia toiminta- ja
ajattelumallejaan. Muutoin hänen puheessaan alkoi kuultaa väsymys juomattomuushanketta kohtaan, ja hän kertoi kaipaavansa
juomista etenkin tunteiden säätelykeinona.
Loppuvaiheen analysoiduissa istunnoissa ilmestyivät ensimmäiset metakognitiiviseen
reflektointiin viittaavat uudelleen määritellyt innovatiiviset hetket. Nämä yksittäiset
merkittävät oivallukset liittyivät muutokseen
alkoholin käytössä sekä psykoterapian rooliin
muutoksen mahdollistajana. Selkeä muutos
oli näkyvillä myös protestin ilmaisuissa; asiakkaan äänenpaino humalahakuista juomista
kohtaan oli muuttunut aikaisempaa huomattavasti kriittisemmäksi.

Asiakas oli tullut myös entistäkin tietoisemmaksi itsestään suhteessa alkoholiin: hän
määritteli itsensä alkoholiongelmaiseksi
siksi, ettei vielä kokenut voivansa käyttää
alkoholia kohtuullisesti eli oman tavoitteensa mukaisesti. Uusiin ajattelumalleihin liittyvissä pohdinnoissa oli kuvausta alkoholin
ja tunteiden välisestä suhteesta. Ryyppääminen ei ollut hänelle automaattinen ajanviettotapa tai tunteiden säätelykeino, toisin
kuin tutkimusjakson alkuvaiheessa. Asiakas
pystyi myös palaamaan juomattomuuteen
retkahduksista, joita oli alkanut tulla alkuvaihetta enemmän. Tulevaisuuteen viittaavissa innovatiivisten hetkien ilmaisuissa asiakas kuvasi haluaan satsata terveyteensä ja
sosiaaliseen elämään. Tilannettaan asiakas
vertasi tienristeyksessä olemiseen ja koki
olevansa aloittamassa psykoterapiaa ikään
kuin uudelleen. Muutosvaihenäkökulmasta
katsottuna asiakas horjui valmistelu-, toiminta- ja retkahdusvaiheiden välillä. Sen
sijaan, että hän olisi valmistautunut juomattomuuteen, hän valmistautui hallittuihin
retkahduksiin. Asiakas oli kuitenkin edennyt psykoterapiaprosessissaan eikä enää automaattisesti ollut alkoholista riippuva henkilö samalla tavalla kuin Holmberg (2008,
293) on riippuvuutta kuvannut.
Miller ja Rollnick (1991, 15-16) tuovat esille
myös terapeutin taidot tarjota oikein ajoitettuja keinoja päihderiippuvuudesta kärsivien
potilaiden tuloksekkaassa hoidossa. Työskentelyn alkuvaiheessa asiakas hyötyi kognitiivis-behavioraalisesta
työskentelyotteesta.
Muutoshalukkuutta raittiina pysymiseen pyrittiin pitämään yllä motivoivan haastattelun
avulla.
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Tässä työssä ei ole alun perin ollut tarkoituksena tutkia asiakkaan haitallisten skeemojen
(Young, Klosko & Weishaar, 2008) muuttumista adaptiivisemmiksi, vaan hänen suhtautumistaan alkoholiin ja sen myötä mahdollisesti
muihin uusiin löytöihin, jotka mahdollistuvat
raittiina pysymisen alettua. Asiakkaalla oli
kuitenkin jo juomattomuuden alkuvaiheessa
selkeä motivaatio ja tarve puhua tunteistaan
ja lapsuuden kokemuksistaan. Tämän työn
myötä syntyi oivallus pelkän kognitiivisbehavioraalisen työskentelyn hankaluuksista pitkittyneiden ja kompleksisten oireiden
hoidossa. Keskivaiheessa ja viimeistään loppuvaiheessa asiakas olisi saattanut hyötyä
kognitiivis-konstruktivistisesta tai skeematerapeuttisesta väliintulosta, jotta hän olisi
voinut terapiassaan edetä tuloksekkaammin.
Riippuvuuksien hoitoon tarkoitetussa transaktiomallissa päihteiden käytön lopettaminen voidaan nähdä haitallisen toiminnan
loppumisena, ja uudenlaisen suhteen rakentuminen omaan alkoholin käyttöön on merkki adaptiivisemmasta toiminnasta. Ambivalenssi voi yllättää kaikissa vaiheissa. Näin oli
myös ”Jaakon” kohdalla. Asiakas näki alussa
vaivaa pysyäkseen raittiina ja pelkäsi retkahtamista. Hän ei kuitenkaan ole ollut vielä
täysin valmis irrottautumaan alkoholin tuomasta suojasta eikä luvannut itsellensä eikä
terapeutille lopullista luopumista alkoholista
selviytymiskeinona. Näin ollen pysyvää muutosta ei voinut vielä tullakaan. Toiminnan
tasolla vanha ajattelumalli näkyi alkoholittomien oluiden nauttimisena ja viikoittaisina
vierailuina tutussa ravintolassa. Välillä asiakas turvautui myös tupakointiin, kun ei halunnut lipsahtaa. Tämä heijastaa Proshaskan
ja DiClementen havaintoja siitä, kuinka tar-

vitaan aikaa, koska ihmisen päihteidenkäyttöön liittyvä ajattelumalli on pitkäaikaisen
prosessin tulos.
Prochaskan ja DiClementen luomassa mallissa abstinenssi nähdään riippuvuudesta kärsivien asiakkaiden lopullisena tavoitteena ja
retkahtaminen luonnollisena välivaiheena.
Toisaalta edellä mainitut tutkijat (Prochaska
& DiClemente,1986, 25) korostavat ihmisen
itsemääräämisoikeutta ja kuvaavat, kuinka
harkintavaihekin voi olla asiakkaan tietoinen valinta. Tässä opinnäytetyössä asiakkaan
tavoite ja keinot omaa juomistaan kohtaan
tarkentuivat vähitellen. Alussa täysi abstinenssi tuntui hänestä pelottavalta, mutta hän
ymmärsi sen välttämättömyyden oman terveytensä vuoksi. Saatuaan jonkin verran etäisyyttä runsaaseen juomiseensa asiakas pystyi
paremmin ottamaan kantaa siihen, mitä hän
halusi tavoitella. Se ei ollut suoraviivaisesti
sama kuin terapeutin käsitys. Tämän prosessin aikana hänen käsityksensä omasta kyvykkyydestä sai vahvistusta.
Päihderiippuvaisen henkilön psykoterapiassa
on ensiarvoisen tärkeää huomata asiakkaan
tekemät pienetkin muutokset. Asiakkaan
usko omaan pystyvyyteen on terapian keskeisiä tekijöitä ja auttaa asiakasta soveltamaan hoidossa oppimiaan keinoja luonnollisessa ympäristössä. Asiakkaan on tärkeää
myös oppia, että mielihalua eli omia ajatuksia
ei tarvitse myöskään pelätä eikä niistä automaattisesti seuraa toimintaa eli päihteiden
käyttöä (Holmberg, 2008, 296-297). Varsinkin
alussa minun terapeuttina oli haastavaa huomata innovatiivisia kommentteja sellaisiksi.
Asiakas tarjosi niitä esimerkiksi kertoessaan,
mitä uutta tai erilaista oli terapiatuntien vä-
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lisellä ajalla tehnyt. Jos hänen tapansa kertoa
oli väsynyt tai itseään vähättelevä, terapeutin
merkitys uuden huomaajana korostui. Kun
asiakaskin huomasi muutoksen terapeutin
peilaamana, kommentista syntyi innovatiivinen hetki. Näin tässäkin terapiaprosessissa
toteutui Gonçalvesin ja hänen työtovereidensa ajatus innovatiivisten hetkien dialogisuudesta eli terapeutin ja asiakkaiden yhdessä
rakentamista uusista oivalluksista.
Motivoiva haastattelu on tarkoitettu erityisesti sellaisille asiakkaille, joiden haasteena
tunnistaa ongelmaa tai sitoutua muutokseen.
Terapeutin rooli on tukeva, mutta ei pakottava. Terapeutin tehtävä on herätellä asiakkaan
luontainen motivaatio muutokseen. Motivoivan haastattelun onnistuessa asiakas sanoo
itse syyt, miksi haluaa ongelmaansa muuttaa.
Motivoiva haastattelu sisältää tietynlaisia
tekniikoita, joiden käytön ajoittaminen terapiassa on olennaista hoidon onnistumisen
kannalta. Motivoivan haastattelun yleisiä periaatteita ovat terapeutin empaattisuus, epäjohdonmukaisuuden ilmaiseminen ongelman
haittojen esille tuomiseksi, argumentoinnin
välttäminen, vastarinnan kanssa työskentely
sekä asiakkaan oman pystyvyyden (self-efficacy) vahvistaminen (Miller & Rollnick, 1991,
52, 55). Erityisen tärkeää asiakkaalle on se,
että terapeutti suhtautuu asiakkaan ponnisteluun toiveikkaasti ja uskoo asiakkaan pystyvän muutokseen (Miller & Rollnick, 1991,
61).

tonta nykyisyyttään sekä tuo esille muutosprosessin, joka on muutoksen mahdollistanut. Omassa opinnäytetyössäni asiakkaallani
oli tämän tyyppisiä kommentteja vielä varsin
vähän, ja ne tulivat esille tutkimusjakson loppuvaiheessa. Vaikka tuloksellisen terapian
merkkinä pidettyjä ilmaisuja tulikin vain vähän, asiakas on mielestäni edennyt psykoterapiaprosessissaan.
On mahdollista, että asiakas on vielä omassa prosessissaan sen verran alussa, että metakognitiivinen asioiden reflektointi ei vielä
tässä vaiheessa täysin onnistunut. Ambivalenssi uuden ja vanhan välillä oli voimakasta, ja vanhojen uskomus- ja toimintamallien
haastaminen joutui tulikokeeseen toistuvien
retkahdusten kautta tuon tuosta. Todennäköisesti Gonçalvesin ja hänen työtovereidensa kehittämä tiedonanalysointimenetelmä
voisi toimia vieläkin paremmin ylläpitovaiheessa ja henkilökohtaisen kasvun vaiheessa,
jolloin asiakkaalla on jo selkeämmin päihteidenkäytöstä erillinen elämäntapa.

Gonçalves ja Ribeiro (2012) toteavat onnistuneen terapian näyttäytyvän asiakkaan metakognitiivisella tasolla. Toisin sanoen asiakas
tuottaa sellaisia ilmaisuja, joissa hän vertailee
ongelmallista menneisyyttään ja ongelma-
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Skeematerapeuttinen käsittämättömän
käsitteellistäminen
Sirpa Hakkarainen

Tämän työn tarkoituksena on tutkia rikoksen
selitettävyyttä skeemamoodien vaihtuvana
ketjuna ja kuvata miten potilaan ongelmallinen kokemus tehdystä rikoksesta mahdollisesti muuttuu psyko-terapeuttisen tutkimisen myötä. Rikoksen tapahtumaketjusta
skeemamoodeja tutkitaan rikoksia tehneille
tyypillisten skeemamoodien osalta. Ongelmallisen kokemuksen mahdollista muuttumista tutkitaan tarkastelemalla metakognitiivisten itsereflektion toimintojen laatua
rikosta koskevista kertomuksista tutkimusjakson alun ja tästä noin vuoden kuluttua ole-

van tutkimusjakson lopun terapiaistunnoilta.
Vankilapsykologin työssä olen havainnut,
että potilaan voi olla vaikea tunnistaa, mitä
rikoksen tapahtumaketjun eri vaiheissa ja
erityisesti rikoksen tekohetkellä hänessä itsessään tapahtui. Hoitoon hakeutuessaan
potilas voi olla hädissään tai hämmentynyt
toivoen rikostaan koskevan ymmärryksensä
lisääntyvän psykoterapeuttisen työskentelyn
avulla. Skeematerapian teoreettinen malli
tarjoaa yhden vaihtoehdon tämän kysymyksen psykoterapeuttiseen tutkimiseen.
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SkeeMAT JA SkeeMAMooDiT
Skeematerapian kehitti Jeffrey Young työtovereineen persoonallisuushäiriöisten ja
muista vaikeasti hoidettavista tai pitkään
jatkuneista ongelmista kärsivien potilaiden
hoitoon (Bernstein, Arntz & de Vos, 2007).
Varhaiset haitalliset skeemat, lyhyemmin
skeemat, on yksi skeematerapian keskeinen
käsite. Ne ovat haitallisia itseä ja muita ihmisiä koskevia laajoja, läpitunkevia, teemoja tai
toimintamalleja, ja muodostuvat muistoista,
emootiosta, kognitioista ja kehollisista tuntemuksista (Young, Klosko & Weishaar, 2008).
Varhaisten haitallisten skeemojen syntyhistoria on lapsen varhaisen temperamentin ja
haitallisten lapsuuden kokemusten välisessä
vuorovaikutuksessa (Keulen-de Vos, Bernstein & Arntz, 2014) ja ne kehittyvät, kun
lapsen tai nuoren emotionaalisiin ydintarpeisiin ei ole vastattu. Skeemoissa on siis kyse
tyydyttämättä jääneistä emotionaalisista
tarpeista. Skeemoja on tunnistettu yhteensä
18: hylkääminen, epäluottamus/hyväksikäyttö, tunnevaje, vajavuus/häpeä, sosiaalinen
eristäytyminen,
riippuvuus/kyvyttömyys,
suojattomuus/alttius joutua vaaraan tai sairastua, kietoutuneisuus/minän kehittymättömyys, epäonnistuminen, oikeutus/suuruuskuvitelmat, riittämätön itsekontrolli/-kuri,
alistuminen, uhrautuminen, hyväksynnän/
tunnustuksen hakeminen, kielteisyys/ pessimismi, emotionaalinen estyneisyys, vaativuus/ylikriittisyys ja rankaisevuus (Young
ym., 2008). Skeemojen oletetaan olevan pysyviä, (persoonallisuuden) piirteen kaltaisia (Karila & Tuulari, 2015). Aktivoituessaan
skeema herättää voimakkaita tunteita kuten
surua, pelkoa tai vihaa (Bernstein ym., 2007),

joista ihminen pyrkii selviytymään. Skeemat
ja niihin liittyvät selviytymis-keinot erotetaan toisistaan. Selviytymiskeinot ovat pitkälti käyttäytymistä, mutta osin myös kognitiivisia ja emotionaalisia toimintatapoja.
Haitallisia selviytymiskeinoja ovat skeemalle
antautuminen, skeeman välttely tai sen ylikompensointi. Esimerkiksi vajavuuden skeema voi ilmetä kriittisten ihmisten seuraan
hakeutumisena (antautuminen), läheisten
ihmissuhteiden solmimattomuutena (välttely) tai kriittisenä asenteena muita kohtaan
(ylikompensointi) (Young ym., 2008). Selviytymiskeinot kuitenkin vain vahvistavat skeemaa (Karila & Tuulari, 2015).
Toinen keskeinen käsite on skeemamoodi,
lyhyemmin moodi. Kun jokin tilanteessa laukaisee varhaisia haitallisia skeemoja ja selviytymisreaktioita, on seurauksena nopeita
mielialan ja käyttäy-tymisen vaihtumisia eli
skeemamoodeja (Chakhssi, Kersten, de Ruiter & Bernstein, 2014). Skeema-moodit ovat
hetki hetkeltä ihmisen ajattelua, tunteita ja
käyttäytymistä hallitsevia emotionaalisia tiloja - ’minän puolia’ (Keulen-de Vos ym., 2014).
Kunkin hetkiseen skeemamoodiin liittyy joukko aktivoituneita skeemoja, niiden virittämiä
prosesseja ja adaptiivisia tai maladaptiivisia
selviytymis-reaktioita (Arntz & van Genderen, 2009). Skeemamoodien ajatellaan viriävän
herkemmin, jos useampi haitallinen skeema
on aktiivisena (Farell & Shaw, 2014). Vallitseva
skeemamoodi vaihtuu ja kukin meistä siirtyy
skeemamoodista toiseen (Young ym., 2008).
Skeemamoodin käsitteen Young kehitti näiden vaihtuvien emotionaalisten tilojen hallitumpaan ja vaikuttavampaan hoitoon etenkin
vakavasti persoonallisuushäiriöisillä potilailla
(Bernstein ym., 2007).

134

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

Persoonallisuushäiriöisillä
skeemamoodit
ovat äärimmäisempiä ja niihin liittyy enemmän haitallisia selviytymiskeinoja. Heillä
skeemamoodit ovat pitkälti toisistaan dissosioituneita, jolloin yhdessä skeemamoodissa
ollessaan voi olla sangen tietämätön muista
skeemamoodeista. Tällöin emotionaalisten
tilojen hallinta voi olla heikkoa ja ne voivat
vaihtua nopeasti (Keulen-de Vos ym., 2014)
tai toisaalta olla pitkäkestoisia (Arntz & Jacob, 2013). Vakavasti persoonallisuushäiriöisten persoonallisuudet ovat suhteellisen heikosti integroituneita (Bernstein ym., 2007).
Skeema-moodeissa voidaan havaita eroja
esimerkiksi sen suhteen kuinka tietoinen tai
ei tietoinen ihminen niistä on, kuinka dissosioituneita tai integroituneita ne ovat, kuinka jäykkiä tai mukautuvia, kuinka äärimmäisiä tai heikkoja (Young ym., 2008). Rikoksia
tehneillä persoonallisuushäiriöt ovat hyvin
yleisiä. Yleisimpiä ovat antisosiaalinen, epävakaa, narsistinen ja paranoidinen persoonallisuushäiriö (Bernstein ym., 2007). Eri persoonallisuushäiriöille on kehitetty kutakin
häiriötä kuvaavia perus-moodimalleja, mutta
käsitteellistäminen tehdään yksilöllisesti potilaan muut ongelmat ja komorbidit häiriöt
huomioiden. Skeemamoodimalli on mallina
yleinen ja sitä voidaan soveltaa erilaisiin häiriöihin tai ongelmiin (Arntz & Jacob, 2013).
Vakavammin persoonallisuushäiriöisten rikoksia tehneiden hoidossa suositellaan ensisijaisesti skeemamooditasoista käsitteellistämistä ja terapiatyöskentelyä (Bernstein ym.,
2007). Myös varhaisia haitallisia skeemoja ja
haitallisia selviytymisreaktioita voidaan käsitellä, mutta esimerkiksi psykopaattisen potilaan tapaus-tutkimuksessa lopullinen jaettu
käsitteellistäminen tehtiin vain skeemamoo-

dien tasolla. Kirjoittajien mukaan useimpien
rikoksia tehneiden potilaiden on helpompi
ymmärtää skeemamoodien kuin haitallisten
skeemojen käsitteet (Chakhssi ym., 2014).
Alkuperäisessä mallissaan Young määritteli
10 eri skeemamoodia. Nämä hän jakoi lapsimoodeihin, haitallisiin selviytymismoodeihin, haitallisiin vanhemman moodeihin ja
terveen aikuisen skeema-moodiin (Young
ym., 2008). Skeemamoodimallia on sittemmin kehitetty edelleen. Tämän tutki-muksen
kannalta teoreettisesti keskeisimpiä ovat
Bernsteinin ja kollegoidensa kuvaukset. Lapsi-moodeihin liittyy lapsen kaltaisella tavalla
tunteminen, ajattelu ja käyttäytyminen. Lapsimoodeja ovat Hylätty/Hyväksikäytetty lapsi, Vihainen lapsi, Raivostunut lapsi, Impulsiivinen lapsi, Kuriton lapsi ja Yksinäinen lapsi.
Haitalliset vanhemman skeemamoodit ovat
sisäistyneitä haitallisen vanhemman ’ääniä’,
joista toinen on Rankaiseva/kriittinen vanhempi ja toinen Vaativa vanhempi.
Haitallisiin selviytymismoodeihin liittyy yritys
suojella itseä kivulta joko mukautuen, vältellen tai ylikompensoiden (Keulen-de Vos ym.,
2014). Skeemamoodit voidaankin jakaa niihin, joihin liittyy enimmäkseen kielteisiä tunteita, ja niihin skeemamoodeihin, joita käytetään näistä tunteista selviytymiseen (Arntz
& Jacob, 2013). Mukautujan selviytymismoodissa ihminen myöntyy toisten tarpeisiin ja
toiveisiin säästyäkseen kivulta tai saadakseen
tarpeensa kohdatuksi. Vältteleviin selviytymismoodeihin liittyy (skeemojen, lapsimoodien tai vanhemman moodien herättämien)
tunteiden välttely. Vältteleviä skeemamoodeja ovat Tunteista etääntyvä suojautuja,
Itsen rauhoittelija/stimuloija ja Vihalla suojautuja. Rikoksia tehneille vallitsevia ovat
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ylikompensoivat selviytymismoodit (Keulende Vos ym., 2014). Adaptiivisia moodeja ovat
Terveen aikuisen ja Tyytyväisen lapsen moodit (Arntz & Jacob, 2013). Tarkempia kuvauksia skeemamoodeista löytyy mm. mainitusta
kirjallisuudesta.

SkeeMAMooDiT JA rikollinen
käyTTäyTyMinen

Bernstein kollegoineen lisäsi alkuperäiseen
skeemamoodimalliin viisi persoonallisuushäiriöisille (klusteri B) rikoksia tehneille
tyypillistä (forenssista) skeemamoodia, jotka
hypoteesin mukaan ovat vallitsevia antisosiaalisilla ja etenkin psykopaattisilla potilailla.
Aktivoituessaan näiden skeema-moodien ajatellaan lisäävän aggressiivisen, impulsiivisen
tai antisosiaalisen käyttäytymisen todennäköisyyttä (Keulen-de Vos ym., 2014). Näiden skeemamoodien teoretisoidaan kehittyvän lapsuudessa vakavan hyväksikäytön tai
laiminlyönnin olosuhteissa äärimmäiseksi
selviytymis-keinoksi. Niiden tehtävä on suojella haavoittuvuuden, vihan ja pettymyksen
tunteilta (Bernstein ym., 2007). Teoretisoitua
skeemamoodimallia on tutkittu B-klusterin
persoonallisuushäiriöisillä rikoksia tehneillä potilailla ja on todettu soveltuvan heidän
hoitoon (epäsosiaalinen, epävakaa, huomiohakuinen ja narsistinen persoonallisuushäiriö). Arntzin ja Jacobin (2013) mukaan skeemamoodimalli ei koske vain näistä tietyistä
psykiatrisista häiriöistä kärsiviä rikoksia tehneitä potilaita, vaan kuvaa ylipäätään rikolliseen käyttäytymiseen liittyviä malleja, mihin
he toteavat liittyvän myös tiettyjen muidenkin skeemamoodien.

Vihalla suojautujan skeemamoodissa viha
suojelee koetulta uhalta tai vaaralta (Bernstein ym., 2007). Emotionaalisina tiloina viha
tai vihamielisyys ovat tällöin kontrolloituja.
Skeemamoodiin liittyy ’vihan muurilla’ itsensä suojeleminen uhkaaviksi koetuilta toisilta
ja toisten pitäminen turvallisen välimatkan
päässä (Keulen-de Vos ym., 2014). Tässä skeemamoodissa jotkut lähinnä verbaalisesti valittavat saadakseen etäisyyttä itsensä ja toisten välille (Arntz & Jacob, 2013). Tämä kuuluu
vältteleviin selviytymismoodeihin. Muut
ovat ylikompensaatioon liittyviä selviytymismoodeja, joissa keskeistä on äärimmäinen
häpeän, yksinäisyyden tai haavoittuvuuden
tunteiden kompensointi (Keulen-de Vos ym.,
2014). Nämä tunteet liittyvät lapsi tai vanhemman skeema-moodien aktivoitumiseen,
joista selviytyäkseen ihminen käyttäytyy aivan kuin tunteelle vastakkai-nen olisi totta
(Arntz & Jacob, 2013).
Saalistajan skeemamoodiin liittyy keskittyminen hankkiutumaan eroon, poistamaan
tai tuhoamaan uhan, kilpailijan, esteen tai
vihollisen. Tämä tehdään kylmällä, häikäilemättömällä ja laskelmoivalla tavalla. Tarkoituksena on saada mitä haluaa tai estää tai
poistaa ongelmansa aiheuttaja tai syy (Bernstein ym., 2007). Saalistajan skeemamoodissa
voi vaikuttaa kylmältä ja tavoittamattomalta
tai liian rauhalliselta tai alireagoivalta. Väkivalta on tällöin tyypillisesti kylmää, laskelmoivaa, häikäilemätöntä, tunteetonta tai mekaanista. Toiset ihmiset ovat kuin käytettäviä
tai sivuun laitettavia tai tuhottavia esineitä.
Käyttäytymisen tarkoituksensa on saavuttaa tietty päämäärä, ei pelotella tai ilmaista vihaa (Bernstein & van den Broek, 2009).
Skeemamoodin teoretisoidaan kehittyvän
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lapsuudessa äärimmäisen uhan tai nöyryytyksen olosuhteissa ja kehittyvän herkemmin geneettisen alttiuden omaaville yksilöille (Bernstein ym., 2007). Arntzin ja Jacobin
(2013) mukaan ilmenee lähes yksinomaan
psykopatisilla ihmisillä. (Karilan ja Tuularin,
2015, suomennos alkuperäisestä Predator käsitteestä Häikäilemätön hyväksikäyttäjä).
Huijaavassa ja manipuloivassa skeemamoodissa ihminen huijaa, valehtelee tai manipuloi toisia saavuttaakseen haluamansa päämäärän. Tavoitteena voi olla rangaistuksen
välttäminen tai toisten valitseminen uhrikseen saadakseen jonkun, kuten materiaalisen tai seksuaalisen, hyödyn (Keulen-de Vos
ym., 2014). Skeemamoodiin voi liittyä väärän
identiteetin ottaminen, harhaanjohtavan
tiedon antaminen tai viettelevällä, manipuloivalla tai teatraalisella tavalla käyttäytyminen päämääränsä saavuttaakseen (Bernstein
ym., 2007). Arntzin ja Jacobin (2013) mukaan
nähdään usein kriminaaleilla potilailla, mutta
myös joillain narsistisilla ihmisillä.
Ylikontrolloijan skeemamoodiin liittyy yritys
suojella itseä havaitulta tai todelliselta uhalta
tai vaaralta. Tähän liittyy valikoiva tarkkaavaisuus, ruminointi ja liiallinen kontrollointi. Tästä on kaksi alamoodia. Obsessiivisen
(tai perfektionistisen) ylikontrolloijan skeemamoodiin liittyy yritys hallita uhkaa/vaaraa järjestyksen, toiston tai rituaalien avulla
(Keulen-de Vos ym., 2014). Tarkoituksena on
tällä tavoin selviytyä ahdistusta aiheuttavasta tai uhkaavasta tilanteesta, mutta alla olevasta ahdistuneisuudesta ei useinkaan olla
tietoisia. Skeemamoodi saattaa ilmetä esimerkiksi pakonomaisin rituaalein kuten laskeminen tai tarkistaminen tai paneutumisena

aiheisiin, joissa kokee olevansa ’kontrollissa’
(Bernstein & van den Broek, 2009). Epäluuloisen ylikontrolloijan skeemamoodiin liittyy
yritys paikallistaa ja paljastaa salattu (havaittu) uhka ja tällä tavoin löytää ja hallita vaaran tai nöyryytyksen lähteitä (Keulen-de Vos
ym., 2014). Tässä skeemamoodissa ihminen
usein on valpas tai varuillaan toisten häneen
mahdollisesti kohdistaman uhan suhteen.
Tällöin saattaa olla varma, että muilla on itseä kohtaan pahoja aikeita kuten vahingoittaminen tai nöyryyttäminen. Skeemamoodissa
ollessaan herkästi tulkitseekin muiden käyttäytymistä väärin.
Ympäristöä tarkkaillaan mahdollisesti valppaasti ja keskitytään pieniin yksityiskohtiin
tulkiten niitä väärin. Skeemamoodiin voi
myös liittyä koettujen loukkausten tai vääryyksien märehtiminen tai koston pohtiminen (Bernstein & van den Broek, 2009).
Bernstein kollegoineen teki siis hypoteesin,
että edellä kuvatut 5 skeemamoodia ovat tyypillisiä persoonallisuushäiriöisille rikoksia
tehneille potilaille. He kuvaavat myös kahden
muun ylikompensaatioon liittyvän selviytymismoodin olevan tyypillisiä näille potilaille.
Itsensä tehostajan skeemamoodissa ihminen
tuntee olevansa ylivoimainen, erityinen tai
voimakas. Tällöin hän katsoo toisia alaspäin
ja kokee maailmassa toisten olevan hallitsijoita ja toisten alamaisia. Tähän skeemamoodiin
liittyy itseriittoisella tai itseä korostavalla tavalla käyttäytyminen ja kiinnos-tuneisuus pikemminkin vaikutelmasta kuin tunteista tai
aidosta kontaktista toisten kanssa (Keulende Vos ym., 2014). Skeemamoodiin voi liittyä
kokemus, että ansaitsee erityiskohtelua tai
-huomiota tai etteivät tavanomaiset säännöt
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koske itseä. Itseä kuvataan kenties myönteisessä valossa, itsekritiikki voi olla vähäistä
ja toisissa nähdään herkästi vikoja. Voi olla
herkkiä ihmisten välisille valtasuhteille ja mikäli kokee toisten saavan yliotteen, on tarve
puolustaa omaa asemaansa (Bernstein & van
den Broek, 2009).
Kiusaaja hyökkääjän skeemamoodissa ihminen käyttää uhkauksia, aggressiota, pakottamista tai pelottelua saadakseen jotain mitä
haluaa tai suojellakseen itseään havaitulta
tai todelliselta haitalta tai vahingolta (Arntz
& Jacob, 2013). Tähän voi liittyä kostaminen
tai oman hallitsevan aseman puolustaminen
tai sadistisen mielihyvän kokeminen hyökätessään toisia vastaan (Bernstein ym., 2007).
Toisten uhkailu tai pelottelu voi olla ilmiselvää tai hienovaraista. Tarkoituksena on
ylittää raja niin, että toinen tuntee olonsa
turvattomaksi tai heikoksi. Skeemamoodissa
ollessaan yrittää siis saada yliotteen toisesta
hyökkäämällä (Bernstein & van den Broek,
2009).
Rikollinen ja väkivaltainen käyttäytyminen
voidaan selittää vaihtuvien skeemamoodien
sarjana (Keulen-de Vos ym., 2014). Potilaan
jopa järjetön rikos voidaan rekonstruoida
ja tehdä ymmärret-täväksi sarjana skeemamoodien vaihtumisia (Bernstein ym., 2007).
Rikosten selittäminen on tärkeä osa psykoterapeuttista käsitteellistämistä ja selkeä ymmärrys potilaan rikollisesta käyttäytymisestä on hoidon edellytys (Keulen-de Vos ym.,
2014). Tutkimustulokset viittaavat siihen, että
skeema-moodin käsitteellä voidaan selittää ja
auttaa ymmärtämään rikollista ja väkivaltaista käyttäytymistä. Tutkimuksessa arvioitiin
potilaiden skeemamoodit retrospektiivisesti

kirjallisista rikoskuvauksista (N = 95, klusteri
B persoonallisuushäiriöistä rikoksen tehnyttä laitoshoitopotilasta). Rikollista käyttäytymistä usein edelsivät haavoittuvuuteen, hylätyksi tulemiseen, yksinäisyyden tunteisiin
ja päihtymystilaan liittyvät skeemamoodit.
Varsinaiselle rikolliselle käyttäytymiselle
olivat ominaisia skeemamoodit, joihin liittyi
impulsiivisuuden, vihan, pelottelun, uhkaamisen ja aggression ylikom-pensaatiostrategiat (Keulen-de Vos ym., 2014). Hollantilaisilla TBS-klinikoilla rikoksia tehneiden
psykiatrisen hoidon yksi keskeinen osa on
rikosskenaarioiden analyysit, joissa potilas
ja psyko-terapeutti käyvät systemaattisesti
läpi rikokseen johtaneita ja lopulta rikokseen
päätyneitä tapahtu-mia. Tapahtumista tutkitaan vaihe vaiheelta laukaisevat tapahtumat,
kognitiot, emootiot, käyttäyty-minen, aikomukset ja seuraukset, ja nämä sanallistetaan
skeemamoodeiksi (Chakhssi ym., 2014).

MeTAkogniTiivinen iTSereflekTio
Metakognitio on määritelty kyvyksi ymmärtää ja reflektoida psyykkisiä tiloja voidakseen
selviytyä elämäntehtävistään ja säädelläkseen sisäisiä psyykkisiä prosessejaan ja ihmissuhteitaan (Dimaggio & Lysaker, 2014).
Tällöin metakognitiolla ajatellaan olevan
toiminnallinen tehtävä ja sillä tarkoi-tetaan
taitoja, jotka mahdollistavat omien ja toisten psyykkisten tilojen ymmärtämisen. Esimerkiksi Wellsillä metakognition käsite sen
sijaan viittaa psyykkisiä sisältöjä koskeviin
uskomuksiin (Semerari ym., 2014). Metakognitiivisten taitojen avulla ihminen ensinnäkin voi tunnistaa niin omia kuin toisten
psyykkisiä tiloja. Toiseksi nämä taidot mah-
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dollistavat sekä itsereflektiivisyyden että
toisten mielen ymmärtämisen eli sen, että voi
ajatella, reflektoida ja tehdä johtopäätöksiä
niin omista kuin toisten psyykkisistä tiloista.
Toisten mielen ymmärtämisellä tarkoitetaan
mm. kykyä liittää toisiin ihmisiin intentioita, motivaatioita ja toiveita ja kykyä päätellä
psyykkisiä sisältöjä toisen käyttäytymisestä
ja kielenkäytöstä. Kolmanneksi metakognitiiviset taidot mahdollistavat omia ja toisten
psyykkisiä tiloja koskevan tiedon ja reflektioiden käyttämisen. Nämä metakognitii-viset
hallinnan taidot mahdollistavat päätösten
tekemisen, ongelmien tai psykologisten ja
ihmissuhdekonfliktien ratkaisemisen, omien
tavoitteiden saavuttamisen ja toisten kanssa
yhteistyön tekemisen. Metakognitioon liittyy
siis kyky säädellä subjektiivista kokemusta ja
kyky ratkaista vuorovaikutukseen (ihmissuhteisiin) liittyviä ongelmia. Metakognition ajatellaan rakentuvan ylläkuvatuista toisistaan
osin itsenäisesti tai riippumattomasti toimivista muuttujista (Dimaggio, Montano, Popolo & Salvatore, 2015).
Metakognition kanssa lähekkäisiä käsitteitä ovat mm. mielen teoria (Theory of Mind),
sosiaalinen kognitio, aleksitymia, mentalisaatio ja affektitietoisuus. Mielen teorian ja
sosiaalisen kognition käsitteisiin liittyvistä
toiminnoista on tehty havaintoja kokeellisten tutkimusten laboratoriokokeissa. Tällöin
on tutkittu tarkasti rajattua toimintoa (esim.
tunnetilan päättely kasvojen ilmeistä videolta). Vaikka koeolosuhteissa esille on tullut
psyykkisen päättelyn taitoja, niin yksilö ei
arjessaan ole lainkaan tai on vain osin käyttänyt näitä taitoja. Metakognitio kuvaa kykyä
käyttää psyykkisiä tiloja henkilökohtaisesti
merkittäville tapahtumille merkityksen an-

tamiseen ja kykyä soveltaa tätä tietoa todellisessa ja tunteita sisältävässä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Metakognitiivisten
toimin-tojen avulla ihminen voi siis antaa
merkityksen omalle toiminnalleen: Mikä
merkitys noilla kasvoilla on minulle? Nyt kun
tunnen itseni lannistuneeksi, miten aion reagoida? Miten käsittelen hylätyksi tulemisen
pelkoni? (Dimaggio ym., 2015). Aleksitymiaan liittyy vaikeus tunnistaa tunteita, vaikeus
erottaa tunteita emotionaaliseen viriämiseen
liittyvistä somaattisista tuntemuksista ja vaikeus tunnistaa toisten tunteita. Aleksitymian
käsitteeseen siis sisältyy itsereflektion vaikeus. Metakognitiiviseen monitorointiin liittyy
kyky tunnistaa ja nimetä tunteita, jolloin monitoroinnin häiriöillä on osittaista päällekkäisyyttä aleksitymian käsitteen kanssa (Semerari ym., 2014).
Metakognitio viittaa kattavaan mielen lukemisen kykyyn ja sillä on päällekkäisyyttä
Batemanin ja Fonagyn mentalisaation käsitteen kanssa. Molemmat kuvaavat sitä, miten
ihminen ajattelee psyykkisistä tiloista. Mentalisaatio kuvaa yksidimensionaalista toimintoa. Metakognitio sen sijaan kuvaa monidimensionaalista toimintoa, jonka yksittäinen
osa-alue voi olla häiriintynyt (Semerari ym.,
2014). Mentalisaation käsitteen tausta on Fonagyn varhaisissa havainnoissa siitä, kuinka
epävakaan persoonallisuushäiriön omaavien
potilaiden oli vaikea ajatella ajattelemista,
ja kuinka tämä taito oli riippuvainen siitä,
millaisia heidän suhteensa itselle tärkeisiin
ihmisiin sillä hetkellä olivat. Mentalisaation
ajatellaan häiriintyvän kiintymyssuhteen aktivoitumisen kontekstissa ja häiriintymisen
ilmenevän erilaisin psykopatologisin tavoin.
Konfliktit ja kiintymyksen häiriöt häiritse-
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vät siis kykyä ajatella omaa ja toisten mieltä.
Tällöin esimerkiksi tilanteilla on ihmiselle
vain yksi todellisuus ja hänen on vaikea tehdä vaihtoehtoisia tulkintoja. Tai ihmisellä voi
olla taipumus ajatella asioilla olevan merkitystä vain, jos toiminta osoittaa ne todeksi
(esim. lahja on osoitus rakkaudesta) (Dimaggio & Lysaker, 2014). Metakognition ajatellaan
olevan aktiivinen kaikkien motivaatiojärjestelmien konteksteissa (mm. seksuaalisuus,
ryhmään kuuluminen). Metakognitiiviset
taidot voivat vaihdella yksilön ihmissuhteiden laadun vaihtelujen mukaan. Esimerkiksi
persoonal-lisuushäiriöisillä metakognitio on
paljolti riippuvainen emotionaalisesta kontekstista ja ihmis-suhteiden laadusta (Dimaggio ym., 2015). Kliinisesti mentalisaation ja
metakognition käsitteillä yhtäläistä onkin se,
että kyvyn tehdä päätelmiä psyykkistä tiloista ajatellaan voivan vaihdella huomattavasti
ihmissuhdekontekstista riippuen (Dimaggio
& Lysaker, 2014).
Itsereflektion (self-reflectivity) perusedellytys on kyky olla tietoinen siitä, että omat
ajatukset ja tunteet ovat lähtöisin omasta
mielestä eivätkä ulkopäin asetettuja – näin,
vaikka ympäristö vaikuttaa omaan kokemukseen ja tunteisiin. Tähän liittyy kyky erottaa
toisistaan oma ja toisten mieli ja kyky ymmärtää toisten käyttäytymiseen liittyvän intentioita ja motivaatioita. Itsereflektiivisyys
kohdistuu omien psyykkisten tilojen tunnistamiseen niin kognitioiden, intentioiden
kuin tunteiden suhteen. Tähän taitoon sisältyy omien kognitiivisten toimintojen kuten
muistin, tarkkaavuuden ja oppimisen tunnistaminen ja monitorointi. Omien ajatusten ja
tunteiden tunnistamisen jälkeen niitä voi reflektoida. Tällöin voi tehdä päätelmiä esimer-

kiksi käyttäytymisen ja intentioiden välisistä
yhteyksistä, kognitioiden ja emootioiden välisistä yhteyksistä ja siitä miten sosiaalisten
vihjeiden tulkinta vaikuttaa psykologisiin tiloihin (Dimaggio ym., 2015).
Itsereflektiivisyys muodostuu monitoroinnin, differentiaation ja integraation toiminnoista. Monitorointi tarkoittaa kykyä
tunnistaa omia ajatuksiaan ja tunteitaan.
Metakognitiivisen monitoroinnin ongelmien
vuoksi ihmisen on vaikea määritellä ja kuvata
ajatuksiaan, uskomuksiaan, mielikuviaan ja
muistikuviaan. Hänen on myös vaikea havaita kehollisia tuntemuksia yhtenä tunteiden
osana ja vaikea kuvata tunteita rikkain ja ilmaisuvoimaisin käsittein. Esimerkiksi emotionaalisen monitoroinnin ongelmien vuoksi
potilas voi kuvata olevansa ’jännittynyt’ tai
’rauhaton’ osaamatta tarkentaa enempää tai
kertoa pitkällisesti faktoista, teorioista tai
käyttäyty-misestä. Yksi keskeinen vaikeus
persoonallisuushäiriöisillä on eri muuttujien
välisten yhteyksien ymmärtämisessä. Monet
näistä potilaista voivat jossain määrin kuvata miltä heistä tuntuu ja mitä he ajattelevat,
mutta heidän on vaikea havaita, miten ajatus liittyy tunteeseen tai miten affekti herättää tietyn käyttäytymisen. Heidän on myös
vaikea yhdistää oireita ja somaattisia tuntemuksia niiden kognitiivisiin ja affektiivisiin
korrelaatteihin. Persoonallisuushäiriöinen ei
havaitse haitallisia uskomuksiaan, ei tunnista emootioitaan tai ei ymmärrä miten tunne
aktivoi toimintaa tai ajatus aktivoi affektia.
Hän ei siis tunnista psykologisia syyseuraussuhteita (Dimaggio ym., 2015).
Itsereflektiivisyyteen liittyvä differentiaatio
(eritteleminen) tarkoittaa kykyä ottaa kriit-
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tistä etäisyyttä omiin näkemyksiin ja ymmärtää, että omilla toiveilla on vain rajallinen
vaikutus todellisuuteen. Differentiaation keskeinen osa on kyky ymmärtää, että toisinaan
oma arvio toisten käyttäytymisestä riippuu
pikemminkin omista pysyvistä tulkintataipumuksista kuin siitä, mitä toinen todella ajattelee tai tuntee. Kyseessä on kyky katsoa itseä
ulkopäin ja ymmärtää, että asiat voivat näyttää erilaiselta tästä näkökulmasta. Omat ideat
nähdään hypoteeseina, ei totuuksina. Ihminen, jolla ei ole differentiaation taitoa, ei kykene epäilemään tai kyseenalaistamaan omaa
ideaansa ja torjuu vaihtoehtoiset selitykset.
Differentiaation taidon puuttumiseen liittyy
unien, fantasioiden, hypoteesien ja uskomusten sekaannus. Lisäksi puuttuu selkeä käsitys
siitä, miten toiminta sijoittuu paikka-aikaakselilla. Tällöin esimerkiksi nähtyään unen,
jossa oli ruumisarkussa, ajattelee herätessään
varmasti kuolevansa ja on sittemmin vakuuttunut siitä, että itselle tapahtuu jotain kauheaa. Differentiaation taidon puuttumisen myötä ei ole tietoinen siitä, että omat ajatukset,
toiveet, unet tai tulevaisuutta koskevat ennakoinnit eivät vaikuta tapahtumiin tai muokkaa todellisuutta. Tällöin esimerkiksi ajateltuaan, että puoliso joutuu onnettomuuteen,
kokee, että puolison lähteminen matkalle on
estettävä (Dimaggio ym., 2015).
Itsereflektiivisyyteen liittyvä integraatio tarkoittaa kykyä säilyttää yhtenäinen käsitys
itsestä. Näin, vaikka erilaiset ja ristiriitaiset
psyykkiset tilat vaihtelevat tietoisuudessa tai
käyttäytyminen vaihtelee eri konteksteissa.
Integraatioon liittyy tietoisuus omasta kehittymisestä ja kyky kuvata kuka ja millainen on
tänään verrattuna menneisyyteen. Tällöin
osaa kuvata omaa muuttumistaan esimerkik-

si jonkun merkittävän elämäntapahtuman
jälkeen. Persoonallisuushäiriöisillä potilailla
on useimmiten vaikeuksia integroinnissa. He
eivät esimerkiksi kykene kuvaamaan miten
psyykkiset tilat ovat ajan myötä muuttuneet
ja mitkä tapahtumat, ajatukset, emootiot,
muistot tai käyttäytyminen tämän saivat aikaan. Tällöin potilas saattaa kuvata muuttuneensa nuoruuden kehuskelijasta nykyiseksi
pelokkaaksi itsekseen, mutta ei osaa kuvata mikä muutoksen on aiheuttanut. Tällöin
ihminen menettää identiteetin tunteen tai
minäkäsitys horjuu sille ristiriitaisen käyttäytymisen myötä. Jos tärkeässä ihmissuhteessa tapahtuu jokin muutos, niin ihminen
ei muista tämän ihmissuhteen muita, juuri
sillä hetkellä ei läsnä olevia, puolia. Tällöin,
jos kumppani ei anna huomiota, tämän koetaan olevan epäluotettava ja itsekäs, vaikka
juuri edeltävänä päivänä kumppani kuvattiin
luotettavaksi ja rakastavaksi (Dimaggio ym.,
2015).
Mitä vakavampi potilaan persoonallisuushäiriö on, sitä laajempien teoretisoidaan
metakognitiivisten toimintojen puutteiden
olevan. Tutkimukset ovat tukeneet tätä hypoteesia. Esimerkiksi potilailla, joilla täyttyivät useamman persoonallisuushäiriön
kriteerit ja siis oli enemmän haitallisia persoonallisuuden piirteitä, oli useimmiten heikoimmat metakognitiiviset kyvyt. On myös
teoreti-soitu, että eri persoonallisuushäiriöissä metakognitiivisten häiriöiden profiilit
olisivat erilaisia, mutta tutkimusten mukaan
metakognitiiviset erot persoonallisuushäiriöiden välillä eivät ole selkeärajaisia. Tyypillisiä ovat eriasteiset vaikeudet etäisyyden ottamisessa omiin uskomuksiin (differentiaatio),
vaikeudet omaksua omasta näkökulmasta tai
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tulkinnasta irrallinen näkökulma toisen mieleen (desentraatio) ja vaikeudet käyttää psykologista tietoa ihmissuhdeongelmien ja subjektiivisen kärsimyksen hallintaan (hallinta)
(Dimaggio ym., 2015).
Metakognition oletetaan parantuvan onnistuneen psykoterapian aikana ja olevan tärkeä
hoidon tuloksellisuuden ennuste. Tutkimuksissa onkin todettu puutteellisilla metakognitiivisilla taidoilla olevan taipumus kohentua
menestyksellinen terapian aikana. Psykoterapiassa on hyödyllistä kohdentaa eniten
häiriintyneisiin metakognition osiin. Koska
metakognitiiviset toiminnot ovat osin toisistaan riippumattomia tai itsenäisiä, jonkin
osa-alueen kohentuminen ei automaattisesti
paranna muita toimintoja. Niinpä esimerkiksi omien sisäisten tilojen monitoroinnin
kohentuminen ei välttämättä kohenna kykyä differentiaatioon, vaan molempiin on
kohdennettava erikseen. Lisäksi eri kliinisillä
populaatioilla tehdyt tutkimukset viittaavat
siihen, että metakognitiivinen hallinta on
jossain määrin itsenäinen toiminto, jolloin
tieto oman ja toisen mielen sisällöistä ei automaattisesti johda parempaan toiminnalliseen
selviytymiseen (Dimaggio ym., 2015).
Tutkimuskysymykset:
1. Mitä rikoksia tehneille tyypillisiä skeemamoodeja tunnistetaan rikoksen tapahtumaketjussa?
2. Millaisia onnistumisia ja epäonnistumisia
on tutkimuspotilaan psykoterapian alun ja
psykoterapian lopun rikostaan koskevissa
kertomuksissa metakognitiivisen itsereflektion toiminnoissa?

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Tutkimuspotilas
Tutkimuspotilas oli noin 30-vuotias mies, joka
vankilassa hakeutui psykoterapiaan hämmentyneenä noin kaksi kuukautta aiemmin
tekemästään henkirikoksesta. Henkirikoksen
yhteydessä hän oli surmannut naisen lyömällä tätä lukuisia kertoja veitsellä. Hän oli aiemmin käyttäytynyt väki-valtaisesti tappeluissa
suhteellisen itsensä ikäisten miesten kanssa.
Ikääntymisen ja etenkin isäksi tulemisen jälkeen tappelut olivat vähentyneet. Tutkimuspotilas koki näissä väkivaltatilanteissa aina
viime kädessä kyenneensä hillitsemään itsensä ja harkitsemaan miten toimii. Hän koki,
että ei niissä ollut jatkanut väkivaltaista käyttäytymistä tarpeettomasti, ei ollut pyrkinyt
tarkoituksellisesti vahin-goittamaan toista
tai että ei ollut nauttinut toisen satuttamisesta. Henkirikoksen hän koki olevan täysin
poikkeavaa verrattuna käyttäytymiseensä
missään muussa tilanteessa elämänsä aikana
ja vastoin sitä, millaisena itseään piti. Rikostapahtumiin liittyvät muistikuvansa olivat
puutteellisia ja osin erheellisiä. Yhtenä psykoterapiaan hakeutumisen syynä oli halu saada selville, mitä hänessä itsessään oli rikoksen
teon hetkellä tapahtunut. Rikoksen ja siihen
johtaneiden tapahtumien lisäksi psykoterapiassa tutkittiin sekä aiempia että ajankohtaisia
tilanteita, joissa hän oli käyttäytynyt väkivaltaisesti tai joissa oli aktivoitunut tai aktivoitui tällainen toimintayllyke. Psykoterapian aikana työskenneltiin sekä kognitiivisen
psykoterapian perusmallin että skeematerapian mallin mukaisesti ja käsitteellistämistä
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rakennettiin kohti skeemamoodimallia. Psykoterapian aikana tutkimuspotilas vastasi
kahdesti itsearviointilomakkeeseen (Schema Mode Inventory, SMI) pyrkien tunnistamaan skeemamoodeja kuvaavien väitteiden
osuvuutta itseensä elämän aikana. (Rikoksia
tehneille tyypilli-sistä skeemamoodeista SMI
sisältää vain Kiusaaja hyökkääjä ja Itsensä
tehostajan skeemamoodit). Mielentilatutkimuksessa tutkimuspotilaalla diagnosoitiin
alkoholiongelma ja sekä epäsosiaalinen että
tunne-elämältään epävakaa persoonallisuushäiriö. Persoonallisuushäiriöitä koskevien
perus-moodimallien perusteella voitiin olettaa tiettyjen skeemamoodien olevan todennäköisiä.

Aineisto ja menetelmät
Tutkimusaineistona oli yhden tutkimuspotilaan psykoterapian nauhoituksista tehdyt
litteroinnit. Psykoterapiaprosessin nauhoitukset aloitettiin istunnolta 6. Näistä poimittiin kuunneltavaksi ja litteroitavaksi istuntoja, joilla käsiteltiin tutkimuskysymyksiin
liittyneitä aiheita. Näiden valikointiin oli
käytettävissä potilasasiakirjamerkinnät ja
psykoterapeutin muistiinpanot. Rikoksen
tapahtuma-ketjusta skeemamoodien tutkiminen rajattiin rikoksen tekopäivään. Käytettävissä oli psykoterapian aikana tunnistettuja
skeemamoodeja ja skeemamoodeista tehtyjä
hypoteeseja koskeva materiaali (mm. skeemamoodien kuvaukset lehtiötaululle, skeemamoodeja mittaavan SMI:n tulokset, psykoterapeutin muistiinpanot). Tutkimuspotilaan
sanallisia kuvauksia verrattiin skeemamoodien teoreet-tisiin kuvauksiin, jolloin tutkimusmenetelmänä oli teoriaohjaava sisällön-

analyysi. Tätä tutkimus-kysymystä koskevia
mahdollisimman sanatarkasti tehtyjä litterointeja oli yhteensä 12 istunnolta.
Metakognitiivista itsereflektiota koskevaksi
tutkimusaineistoksi valittiin psykoterapian
alusta kuudes istunto ja hieman yli vuoden
kuluttua ollut istunto psykoterapian lopulta
42. istunto. Perusteena oli se, että kummassakin psykoterapian vaiheessa näillä istunnoilla
varsinaista rikosta käsiteltiin eniten ja ilmiötä ajankohtanaan kattavasti kuvaten. Terapiaistunnot litteroitiin kokonaisuudessaan ja
mahdollisimman sanatarkasti. Aineiston analyysiin käytettiin Metacognition Assessment
Scalen (MAS) metakognitiivisen itsereflektion toimintojen osiota. Analyysiyksikkönä oli
tutkimuspotilaan varsinaiseen rikokseensa
(surmaaminen) viitanneet sanalliset ilmaisut
niin, että analysoitava tekstiosio rajautui psykoterapeutin kahden puheenvuoron väliin
(verbalisointi, ei vain äännähdys). Analyysiyksiköstä arviointiin mitä itsereflektion kykyä tutkimuspotilas voisi käyttää rikokseensa
viitatessaan ja onnistuiko vai epäonnistuiko
kyvyn käyttö. Analyysikuvauksia löytyi kirjallisuudesta (mm. Colle ym., 2010; Juselius,
2012; Pihlaja, 2014; Semerari ym., 2003).
MAS on arviointiasteikko, jolla voidaan arvioida metakognitiivisia kykyjä siitä, miten
ne ilmenevät yksilön verbalisaatioissa. Arviointiasteikon kehitti Antonio Semerari
työryhmineen. Se suunniteltiin erottamaan
psykoterapian litteroinneista muutoksia yksilön kyvyssä ajatella omaa ajatteluaan. Sillä
voidaan tunnistaa metakognition vaihtelua
psykoterapian aikana. MAS kohdentuu metakognitiivi-siin toimintoihin, ei sisältöihin
(Lysaker ym., 2010). Metakognitiivisten tai-
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tojen rakenteen oletetaan olevan modulaarinen eli taitojen olevan suhteellisen itsenäisiä toisistaan. Metakognitio jaetaan kolmeen
osa-alueeseen, joita ovat oman mielen ymmärtäminen eli itsereflektio, toisen mielen
ymmärtäminen ja hallinta. Jokainen näistä
jaetaan omiin hierarkkisiin alaluokkiinsa
(Colle ym., 2010; Semerari ym., 2007). Mikäli
jonkin kyvyn käyttö epäonnistuu, niin tätä
korkeamman hier-arkian kykyjen käytön
ei pitäisi olla mahdollista. Esimerkiksi jos
ei tunnista omia tunteita, niin ei pitäisi olla
mahdollista ymmärtää omien ajatusten ja
tunteiden välisiä yhteyksiä. Litteroitu aineisto jaetaan analysoitaviin yksiköihin, joista arvioidaan metakognitiivisten toimintojen onnistumiset ja epäonnistumiset (Lysaker ym.,
2010). MAS ei arvioi taidon olemassaoloa tai
puuttumista, vaan sitä, onnistuuko vai epäonnistuuko taidon käyttö. Arviointiasteikon
sisältämät metakognitiiviset taidot perustuvat useisiin teoreettisiin viitekehyksiin (mm.
mentalisaatio, kiintymyssuhdeteoria, mielen
teoria, metakognitio, metapresentaatio) (Semerari ym., 2003).
Metakognitiivisen itsereflektion osio jakaantuu perusluonteiseen tasoon, erittelemisen
tasoon, representaatio luonteen ymmärtämisen tasoon, muuttujien välisten suhteiden
ymmärtämisen tasoon ja integraation tasoon.
Perusluonteisen tason onnistuessa yksilö tiedostaa hänellä olevan tunteita ja ajatuksia
viitaten niihin yleisellä tai epämääräisellä
tasolla (koodaus IR1) tai tiedostaa tunteiden ja ajatusten olevan hänen omiaan kommentoiden yleisellä tasolla muiden voivan
epäsuorasti vaikuttaa hänen mielen sisäisiin
toimintoihin (IR2). Mikäli perusluonteinen
taso epäonnistuu, koodaukset ovat IR1ei tai

IR2ei. Itsereflektion erittelemisen tason onnistuessa yksilö kykenee tunnistamaan ja
erittelemään ajatuksiaan ja ajatusprosessejaan kuvauksessa näkyen niiden kohde (IR3,
epäonnistu-minen IR3ei) tai kykenee tunnistamaan ja erittelemään tunnetilojaan kuvauksessa ilmeten niiden kohde (IR4, epäonnistuminen IR4ei). Representaatioluonteen
ymmärtämisen tason onnistuessa tiedostaa
ajatustensa ja kokemustensa olevan olettamuksia ja luonteeltaan subjektiivisia (esim.
toteutuu, jos tunnistaa arviointivirheen,
kritisoi uskomuksiaan tai pitää mielipiteen
muuttamista mahdollisena) (IR5, epäonnistuminen IR5ei) tai tiedostaa, että mielen tapahtumat eivät suoraan aiheuta muutosta
ulkoisessa todellisuudessa (IR6, epäonnistuminen IR6ei). Muuttujien välisten suhteiden
selittämisen tason onnistuessa kuvaa mielensisäisten toimintojensa ja käyttäytymisensä
välisiä syysseuraussuhteita tai näkee ympäristötekijöiden ja sosiaalisen kanssakäymisen
vaikuttavan ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja käyttäytymiseensä (IR7, epäonnistuminen IR7ei).
Integraation onnistu-essa muodostaa eheän
kertomuksen siitä, mitä yhdessä yksittäisessä tilanteessa mielessään tai vuorovaikutuksessa on tapahtunut (IR8, epäonnistuminen
IR8ei), tai muodostaa eheän ja loogisen kertomuksen siitä, mitä muutoksia mielen sisäisissä tapahtumissa tai vuorovaikutuksessa on
ajan kuluessa tapahtunut (edellyttää koostunutta kuvausta useammasta kuin yhdestä
tilanteesta) (IR9, epäonnistuminen IR9ei).
Tarkempi suomenkielinen kuvaus Juselius
(2012). Tutkimukseen oli tutkittavan ja tutkimuspaikan kirjalliset luvat ja tutkittavan oli
halutessaan mahdollista perua tutkimukseen
osallistumisensa.
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TulokSeT
Rikoksen tapahtumaketju ja rikoksia tehneille tyypilliset skeemamoodit
Rikosta edeltävien päivien ja viikkojen (kuukausien) tapahtumat loivat tapahtumille
kontekstin, josta lyhyt kuvaus. Tutkimuspotilas oli rikosta edeltävänä päivänä palannut
takaisin avopuolison ja lasten luo muutaman
kuukauden poissa asumisen jälkeen. Tuona
aikana hänellä oli ollut suhde rikoksen uhrin
kanssa. Lähiomaisensa vakavan sairastumisen jälkeen kontakti avopuolisoon oli palautunut ja tutkimuspotilas oli halunnut jatkaa
elämää tämän kanssa. Suhde rikoksen uhriin
oli päättynyt. Kolme vuorokautta ennen rikosta avopuoliso oli saanut tietää suhteesta.
Tutkimuspotilas oli vihastunut saatuaan tietää rikoksen uhrin kertoneen suhteesta, mutta tämä oli päivän edetessä vaihtunut peloksi
parisuhteen päättymisestä ja epätoivoksi siitä, saako ja miten suhteen avopuoli-soon korjatuksi. Seuraavan parin vuorokauden aikana
tutkimuspotilas ja avopuoliso olivat keskustelleet ja viestitelleet tiiviisti. Näiden tapahtumien aikaan tutkimuspotilas oli viettänyt
aikaa kavereidensa luona. He olivat päättäneet jatkaa suhdettaan, mihin oli liittynyt
tutkimuspotilaan lupaus alkoholin käytön
lopettamista. Rikosta edeltävänä päivänä tutkimuspotilas oli palannut takaisin kotiin. Hän
kuvasi olleensa huojentunut suhteen tultua
ilmi ja iloinen voidessaan olla taas perheen
kanssa. Suhteessa rikoksen uhriin hän kuvasi
kaiken olleen sovittua ja selvää.

lähtevänsä lasten kanssa käymään rikoksen
uhrin ja tämän lasten luona, mistä tutkimuspotilas (P) kuvasi olleensa yllättynyt ja
hämmentynyt. Yksin kotona ollessaan hän
oli hoitanut joitain kotiaskareita. Jossain vaiheessa hän oli keskustellut avopuolison (A)
kanssa puhelimessa. Samassa yhdessä hän oli
keskustellut rikoksen uhrin (U) kanssa, jonka suhteen tutkimuspotilas kuvasi asioiden
olleen kunnossa. ”Mä kysyin tyyliin, ett eiks
asia oo ihan ookoo. Sano, kaikki on ihan jees.
Se oli viimenen tommonen, mitä mä muistan, että olisin U:n kaa jutellu”. Avopuolison
kanssa tutkimuspotilas kuvasi keskustelleensa tapaamisen sujumisesta ja siitä, että perhe
tulee kohta kotiin. ”A soitti mulle. Ja totta kai
ensimmäisenä, miten teillä on mennyt siellä.
Kaikki ihan jees. No, mitens lapset? Ne leikkii tuolla. Asia selvä. Kysyin millons tuutte
kotiin. Me kai aletaan kohta valuu, että päästään tekee sitä pitsaa, mitä me suunniteltiin,
että tehdään koko perheen kaa pitsaa. Asia
selvä”. Jonkin ajan kuluttua, jota tutkimuspotilas ei osannut tarkentaa, hän oli laittanut avopuolisolle viestin, että tämä soittaisi
uudelleen. Seuraavaksi tutkimuspotilaalla oli
muistikuva puhelusta, jossa avopuoliso totesi
tutkimuspotilaan voivan tulla rikoksen uhrin
asunnolle.
Potilas: Ett siellä oli esimerkiksi silleen, että
mulla on sellanen muistikuva, että A just soitti
mulle ja sano, että mä voin tulla sinne asunnolle. Ja tämmöstä ei oo tapahtunutkaan. [...]
Mä meen hakee ne A ja lapset kotiin, just… Tai
niinku mä juttelin U:n tai siis A:n siis kaa, että
kyllä säkin voi tulla. Just silleen, että mä meen
niitä vastaan, että mä haen ne kotiin.

Tutkimuksen kohteeksi rajatun rikoksen tekopäivän aamuna avopuoliso oli kertonut

Terapeutti: Sekö se oli mitä sä menit tekemään?
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P: Joo.
T: Hakemaan heidät kotiin?
P: Hmm. Mutta sitten kun ei semmosta puhelua ees ollu.

Rikostutkinnassa oli tullut esille, että tätä keskustelua ei ollut koskaan ollut. Toteutuneen
ja kuvitteellisen puhelun välisen ajan tapahtumista tutkimuspotilaan kertomus ja sitä
kautta tutkimus-aineisto olivat liian niukkoja,
jotta tutkimuksen kohteena olleita skeemamoodeja olisi voinut arvioida luotettavasti.
Mutta mikä skeemamoodi liittyi siihen, että
tutkimuspotilas kuvitteli keskustelun, jossa
sai luvan tulla rikoksen uhrin asunnolle? Tämän arvioitiin olleen Huijaaja manipuloijan
skeemamoodi. Skeemamoodissa keskeistä oli
henkilökohtaisen kontaktin (mieluiten kasvotusten) saaminen. Tämä skeemamoodi aktivoitui silloin, kun jokin tutkimuspotilaalle
tärkeä asia ei ollut haluamallaan tai hyväksyttävissään olevalla tavalla. Skeemamoodissa keskeistä oli henkilökohtaisen kontaktin
saamisen kautta yrittää vaikuttaa asiaan. Tutkimuspotilas kuvasi osanneensa ”puhuttaa
ihmisiä” ja näin saada toinen toimimaan haluamallaan tavalla saadakseen jotain haluamaansa. ”Saan toisen tekemään jotain, josta
mulle hyötyä”. Keskeistä oli myös käyttäytyä
toisten silmissä ”kiltisti ja kunnolla”, mikä
oli keino saada mitä halusi tai välttää kielteinen seuraamus. Tässä toistui lupaamansa tai
(olettamansa tai julkilausutun) sopimuksen
tai säännön mukaisesti toiminen. ”Minulla on
vain sanani”.
Rikoksen tapahtumaketjussa kuvitteellisen
keskustelun myötä sopimus sopivasta käyttäytymisestä muuttui. Skeemamoodi oli il-

mennyt myös valehteluna ja asioiden kertomatta jättämisenä. Usein skeemamoodin
kanssa ajallisesti lähekkäin ilmeni Epäluuloisen ylikontrolloijan skeemamoodi, jolloin
tutkimuspotilas seurasi tarkasti noudattaako
vastapuoli omaa puoltaan (olettamastaan tai
julkilausutusta) sopimuksesta tai säännöstä,
mutta tätä ei aineistosta voitu rikoksen tapahtumaketjusta tunnistaa.
Rikoksen tapahtumaketjun seuraavassa vaiheessa tutkimuspotilas oli lähtenyt rikoksen
uhrin asunnolle. Edeltävästi hän oli poistanut
kädestään kihlasormuksen, mitä koskeva kertomus tosin vaihteli. Skeemamoodien tutkimisessa oletettiin, että hän oli ottanut veitsen
mukaan kotoaan, sillä useimmin tutkimuspotilas kuvasi asian näin. Kyseessä arvioitiin olleen muutoinkin selvästi esille tullut Kiusaaja
hyökkääjän skeemamoodi. Skeemamoodin
ydin oli ’parempi hyökätä kuin leijona kuin
olla lammas’. Skeemamoodissa keskeistä oli
tilanteen kontrollointi ja uhan, aggression tai
pelottelun kautta joko saada mitä haluaa tai
suojella itseä havaitulta tai todelliselta uhalta. Tutkimuspotilaan arvioitiin veitsen mukaan ottamisella valmistautuneen mahdollisen vaaran tai uhan varalta. Psykoterapian
aikana skeemamoodin selviytymistä palveleva tehtävä piirtyi esille. ”Mutta tämä vain
arkisena esimerkkinä, että jos sua kohtaan
tehdään väärin, niin jonkinlainen hyvitys”.
”Mutta pakko mun on tehdä jotain, en mä voi
elää muute itteni kaa. Jos antaisi asian olla,
en mä pystyis niinku kattoo itteeni peilistä”.
”Koska sitten mä olisin alistunut”. ”Sitten
vois luovuttaa joka asiassa”. Ensimmäisessä
katkelmassa kuvaus rikoksen tapahtumaketjusta ja jälkimmäisessä skeemamoodista liittyen teräaseen hallussapitoon.
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T: Jäikö sulle… Onko sulla millainen kuva siitä missä vaiheessa olet ottanut veitsen? Et
sä varmaan yleensä pidä kai veistä mukanasi
tuolla arki elossa?

lä mä lähtisin pois. Siks niinku mä oon sitäkin
pitäny, just silleen niinku pelotteena.

P: En, en, en, en pidä. Mä en muista, mä en
muista, että mä oisin ottanut sitä veistä . Mä…

Rikoksen uhrin asunnolle saavuttuaan tutkimuspotilas oli luullut asunnon vessassa
olevan jonkun mieshenkilön. Tämän arvioitiin vastaavan Epäluuloisen ylikontrolloijan
skeemamoodia, joka tuli psykoterapian aikana muutoinkin esille. Skeemamoodiin liittyi
se, että tutkimuspotilas tietyissä tilanteissa
monitoroi merkkejä mahdollisesta uhasta tai
vaarasta ja sen asteesta tai toisten käyttäytymisestä merkkejä näiden pahantahtoisuudesta. Skeemamoodiin liittyi toisten käyttäytymisen monitorointi sen suhteen, toimivatko
toiset heitä koskevien (olettamiensa tai julkilausuttujen) lupausten, sopimusten tai sääntöjen mukaisesti etenkin silloin, jos vastapuolen oli mahdollista käyttää jonkinlaista
valtaa suhteessa tutkimuspotilaaseen. Skeemamoodissa keskeistä oli varmistaa, että ei
tullut alistetuksi tai etenkään nöyryytetyksi
– ylipäätään saati muiden nähden. Rikostapah-tumista tutkimuspotilas ei tunnistanut
kokeneensa uhkaa tai vaaraa avopuolisonsa ja/tai rikoksen uhrin taholta, minkä hän
perusteli fyysisen uhan puutumisen kautta.
Nöyryytetyksi tulemisen uhan kannalta huomiota kiinnitti kuitenkin kolme päivää aiemmin ollut tilanne, jossa tutkimuspotilas kuvasi ”joutuneensa tietämättään ansaa”. Tällöin
avopuoliso oli kysellyt suhteesta rikoksen uhriin ja tutkimuspotilas oli vastaillut kierrellen
ja kieltäen, kun yllättäen ilmeni, että myös
rikoksen uhri oli paikalla tullen mukaan
keskusteluun. Epäluuloisen ylikontrolloijan
skeemamoodi aktivoitui etenkin suhteessa
miehiin (pahantahtoisuus tai fyysinen uhka),

T: Niinku kotoo?
P: Niin kotoota, mun ja A:n veistä. Ett mä oon
ottanu sen. Mä oon menny sinne.
T: Eli se ei oo ollut sieltä U:n asunn…
P: Ei ei. Että mä oon ottanut sen…
T: Kotoa?
P: Joo. Ett mä tunnistin sen veitsen kyllä niistä
kuvista.
T: Että se on teiltä?
P: Joo.
P : Hmm. Tai ei mulle käynyt mitään, ett miss
mä oisin tarvinnut niitä.
T: Niin tässä mielessä…
P: Ehkä ne anto sen pienen mielenrauhan
sitten, kun kävelee siellä pimeässä niin niin
niin… Että jos nyt sattuis käymään jotain, niin
sitten ois niinku se turva.
T: Hmm, okei. Tilannetta ei ikinä tullut, mutta
se mielenmaisema oli kenties tällainen?
P: Ei, onhan siellä tapahtunut vaikka minkä
näköstä, mutta ei ikinä mitään sellasta, että
mä ois tarvinnut sitä puukkoo. Ja kun en mä
vieläkään nää sitä, että mä tota, en mä nää itseeni käyttämässä sitä. Että jos mulla on ollut
puukko mukana, että jos mä otan sen esiin,
se on pelotteluväline. Ei silleen, että mä haluaisin ketään lyödä. Mutta siinäkin mä oon
miettiny, jos tulee joku tommonen tilanne ja
joku muu ottaa puukon esiin, niin en mä niin
tyhmän rohkee oo, että mä jatkaisin sitä. Kyl-

T: Pelotteena?
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näin, tommosta vittuiluu kautta keljuiluu tai
miten sen nyt haluu niinku sanoo noin. Niihin
mä en ollut kuulemma mitenkään niinku reagoinu. Kattonu ihan vaan suoraan niinku A.

joten arvioitiin olleen ymmärrettä-vää, että
tutkimuspotilas oli olettanut asunnossa olleen piilossa jonkun miehen.
P: Niin tota, avunnu oven. Menny parvekkeelle. Sanonu, että P tuli. Ja siinä välissä mä oon
saanu semmosen käsityksen, että joku on siellä vessassa. En tiedä oonko kokeillu. Mä meen
parvekkeelle, niin ensimmäiseks oon kysynyt,
että kuka tuolla vessassa on.…

T: Okei?
P: Sitä mä en tiedä kauanko tää keskustelu on
kestänyt. Minuutti, puol minuuttii. Ja sitten
se…
P: (Puhuu.) … Ja se uhri vittuilee. Niin mä en
ollut puuttu reagoinut siihen niinku mitenkään siihen itse niinku ärsyttämiseen.

P: Mull on, mä oon niinku tivannut esimerkiksi niinku A:lta ja silt siltä uhrilta, ett kuka tuol
vessass on. Ett mä en ollut millään uskonut
sitä. Mutta mä en itte muista ollenkaan, ett
mä olisin kysynyt mitään tollasta.

P: Mä en oo, mä en oo lyöny, potkinu, heitelly
tavaroita.
T: Hmm?

Rikoksen tekotilanteessa tutkimuspotilas
oli keskittynyt puhumaan avopuolisolleen.
Tutkimus-potilaalla oli edelleen ollut veitsi kädessään. Rikoksen uhri oli ollut lähellä
ja väliin kommentoinut tutkimuspotilaan
sanomisia. Henkirikoksen yhteydessä tutkimuspotilas oli lyönyt rikoksen uhria veitsellä lukusia kertoja. Tilanteen ajallisen keston
tutkimuspotilas kuvasi olleen lyhyt ja käyttäyty-misensä muutoksen hyvin nopea.
T: Sanotko uudelleen?
P: Niin me oltiin siinä. Niin tota, mä oon jutellu A:n kanssa. Niinku kattonu silmiin ja näin,
jutellu. Ja siinä niinku sitten selän takana tää
uhri on mulle niinku just laukonu kaikennäköstä vittuiluu. Ja mä en ollu missään vaiheessa kuulem-ma ollut reagoinut siihen. Olin
vaan kattonut A suoraan ja niinku jutellu. Ja
sitten niinku yhtä äkkiä tää oli alkanu tapahtuu.
P: Tarkoittaen esimerkiks jos… Jotain siinä oli,
ett mä A:lle jotain, ett tota… Olin olin sanonut,
että mä rakastan sua. Sitt se uhri oli kanssa vastannut siihen jotenkin, että ai samalla
lailla ku muakin. Niinku just jotain tämmöstä

P: Vaan mä oon ollu ihan kylmän tyyni.
P: (Puhuu.) … Ja just se, mä en oo reagoinut
siihen mitenkään. Sitt vaan niinku hyökännyt
veitsellä kimppuun.
T: Okei, eli eli se muutos on tapahtunut tosi…
P: Niin, jos mä oon ollut niinku A vieressä
niinku näin. Me ollaan juteltu näin. Se on niinku tapahtunut sitten näin (napsauttaa sormiaan)… Mä oon hyökännyt kimppuun veitsellä.

Aiemmin kuvattuun Kiusaaja hyökkääjän
skeemamoodiin liittyi tavalla tai toisella ’saada hyvitys’ ja ’tasata vaakakupit’. Oliko surmaamiseen liittynyt skeemamoodi äärimmäinen versio tästä? Arviossa päädyttiin siihen,
että ei. Tutkimuspotilaan kuvauksen arvioitiin sopivan Saalistajan skeemamoodiin. Tutkimuspotilas kuvasi olleensa alireagoiva, ulkoisesti tyyni, mahdollisesti sangen ilmeetön
ja veitsellä lyömisten olleen mekaanisia. Tutkimuspotilaalla vaikutti kuvauksensa perusteella olleen jokin toinen tai tärkeämpi tavoite kuten kontaktin saaminen avopuolisoonsa.
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Arvioinnissa huomioitiin myös tutkimuspotilaan joihinkin muihin tilanteisiin liittyneet
kuvaukset. Hän oli katkaissut suhteita kavereihinsa ja lähiomaisiin täysin sen jälkeen,
kun jonkin riita tai vastaava ei ollut tutkimuspotilaan vaikuttamisyrityksistä huolimatta
päättynyt haluamallaan tavalla. Tutkimuspotilas kuvasi ihmisen muuttuneen tällöin
itselleen turhaksi. ”En tee sellaisella ihmisellä
mitään”. Huomioita kiinnitti se, että miesten
kanssa olleissa tappelutilanteissa tutkimuspotilas kuvasi osanneensa ’hillitä itsensä’ eli
olla jatkamatta väkivaltaista käyttäytymistä.
Mitä puolta itsestään hän siis oli hillinnyt?
Rikoksessa Saalistajan skeemamoodin arvioitiin liittyneen uhan, kilpailija, vihollisen tai
esteen poistamiseen.

T: Jotka on siis…?
P: Liittyen jotenkin tuohon tapaukseen.
T: Joo. Raaskitko kertoa vähän enemmän?
T: Kotiin?
P: Niin, aamusta. Ja sitten mä olin siellä yötä.
Ja sitt tapahtui toi.

Tai sitten metakognitiivisen itsereflektion
perusluonteisen tason epäonnistumisissa tutkimuspotilas tiedosti ajatusten tai tunteiden
olevan hänen omiaan, mutta kuvasi niihin
voitavan vaikuttaa suoraan ulkopäin (IR2ei).
Näitä oli alun terapiaistunnolla yhteensä 5,
mikä oli 26 % kaikista istunnon viittauksista.
Näitä oli lopun terapiaistunnolla yhteensä 1,
mikä oli 6 % kaikista viittauksista.
T: Parvekkeelta?

Metakognitiivisen itsereflektion toimintojen onnistumiset ja epäonnistumiset
analysoiduilla psykoterapian alun ja
lopun terapiaistunnoilla

P: Niin. Ja just se seinänaapurin kaa, silloin,
kun teko oli ohi mulla oli semmonen niinku
tunne, että johonkin niinku, että johonkin ääneen mä niinku havahduin ja huomasin, että
mulla on se veitsi kädessä. Niin mä kai just sillo puhunu sen seinänaapurin kanssa enkä mä
muista sitäkään keskustelua ollenkaan.

Analysoidulla psykoterapian alun terapiaistunnolla tutkimuspotilas viittasi tekemäänsä
henkirikok-seen yhteensä 19 kertaa. Psykoterapian lopulta analysoidulla terapiaistunnolla tutkimuspotilas viittasi tekemäänsä
henkirikokseen yhteensä 16 kertaa. Metakognitiivisen itsereflektion perus-luonteisen tason epäonnistumisissa tutkimuspotilas (IR1ei)
ei lainkaan viitannut mielen tapahtu-miin.
Näitä oli alun terapiaistunnolla yhteensä 2,
mikä oli 11 % kaikista istunnon viittauksista.
Näitä oli lopun terapiaistunnolla yhteensä 4,
mikä oli 25 % kaikista istunnon viittauksista.
Esimerkeissä kuvattaan ensin alun terapiaistunto ja toisena lopun terapiaistunto.

T: Okei. Okei.
T: Joo-o? Vaan? Tarkoitat tätä, kun hän oli
teillä kotona, sitä kohtaa?
P: Joo. Silloinhan mä oisin voinut tehdä sille
mitä vaan. Ei kukaan ois pystynyt mua estää
siin. Ei ollut lapsii paikalla eikä mitään. Ja sitten
kun mä menin sinne asunolle, kun se tuli avaa
sen oven. Siinäkin mä oisin voinu suoraan niinku hyökkää kimppuun, jos mä oisin halunnut
tehä jotain. Mutta ei silloinkaan. Niin mitä helvettiin siinä parvekkeella on voinut tapahtuu.
T: Hmm? (tauko) Okei. Mistäs langanpätkästä
ottas kiinni?
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ku näin. Mutta toi toi… Täss tapauksessa just
juu… Se on niin ärsyttävää, kun mä en tiedä
mitä mä oon ajatellu siin niinku missään vaiheessa. Ennen, sen teon jälkeen tai niinku
teon aikana. Ett tota mihin se on sitten hävinny toi. Koska mulla on kuitenkin… Mä pidän,
ett mun on noi noi noi.. Tai niinku moraalikäsitys ja niinku noi ihan kohdillaan, ett niin
niin…

Metakognitiivisen itsereflektion perusluonteisen tason onnistumisissa (IR1) tutkimuspotilas tunnisti, että hänellä oli psyykkisiä
toimintoja ja viittasi yleisellä tai epämääräisellä tasolla hänellä olevan ajatuksia tai tunteita. Näitä oli ei alun terapiaistunnolla ollut
yhtään. Näitä oli lopun terapiaistunnolla yhteensä 3, mikä oli 19 % kaikista istunnon viittauksista.

T: Okei, ja jos sulla ei aiemmin eläissäsi moraalikäsitys... Jos se jollain tavalla ois ollut
vinksallaan? Se ei olisi ollut kohdillaan? Niin
silloin sulla ois ollut kenties esimerkiksi millaisia moraalikäsityksiä? Kerro lisää.

T: Voinnin puolesta vai?
P: Niin se ei ollut niin jännittynyt siinä ja ja
sitten, kun aikaa oli kulunut pikkasen enemmän niin pysty itte käsitellä sitä tapahtunutta. Tuomarit oli paljon ammattimaisempia.
Tuli heti semmonen parempi vaikutelma oikeudesta.

T: Hmm? Kellekään toiselle? Oikeudelle tai?
Mistä sä sen tiedät? Mikä saa sut sanomaan,
että kun en ole?
P: Ei mulla ollut missään vaiheessa tommosiin
niinku ajatuksii.

T: Mikä se sitten? Tässä mielessä olet tyytyväinen tai..

Metakognitiivisen itsereflektion erittelemisen tason ajatusten ja ajatusprosessien
erittelemisen epäonnistumisissa (IR3ei) tutkimuspotilas, kysyttäessäkin, kuvasi vain
käyttäytymistä tai kuvauk-sesta ei ilmennyt
ajatusten tai ajatusprosessien kohdetta. Näitä
oli alun terapiaistunnolla yhteensä 6, mikä oli
32 % kaikista istunnon viittauksista. Näitä oli
lopun terapiaistunnolla yhteensä 4, mikä oli
25 % kaikista istunnon viittauksista.
T: Tää on yks. Ja sitten sä sanot tällasen, kun
itsehillintä? Mitähän tuo moinen on? Itsehillintä?

T: Joo-o?
P: En muista ainakaan tommosii ajatuksia.
T: Hmm? Siis tarkoitatko tappamisesta tai?

Metakognitiivisen itsereflektion erittelemisen tason tunteiden ja tunneprosessien
erittelemisen epäonnistumisissa (IR4ei) tutkimuspotilaan kuvauksesta ei ilmennyt tunneprosessin kohdetta tai hän viittasi vain
fyysisen olotilan kautta. Näitä oli alun terapiaistunnolla yhteensä 1, mikä oli 5 % kaikista
istunnon viittauksista. Näitä oli lopun terapiaistunnolla yhteensä 3 mikä oli 19 % kaikista
istunnon viittauksista.

P: No, on se, että mitä vanhemmaks niinku
tulee niin just osaa niinku punnita eri niinku
vaihtoehtoja. Että lähenks mä nyt tossa kaveriporukalla tonne, koska joku pyytää vaikka
apua, että tarvii johonkin. Siin mä osaan sitten miettiä, että jos mä teen ton, se ei nyt oo
laillista. Voinko mä jäädä kiinni siitä? Niin

T: Onko tämä samaa asiaa?
P: No samaa asiaa, ett kun mä en missään missää… Tai no ei sitä patoo, mitä nyt ois purkautunut. Ei mulla koskaan oo ollut mitään niinku esimerkiksi vihaa kerääntyny itteen tai
mitään. Ku aina on pystyny kuitenkin niinku
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vieläkään niinku… Mulla ei oo koskaan ollu
silleen, ett joku niinku vittuilee, sillon mä räjähdän niinku jotain koh… vaikka niinku vaikka se, joka vittuilee niin sitä kohtaan. Mulla ei
oo koskaan ollut tommosta noin. Mun mielestä se on niinku outoo, että sen takii mä oisin
tehny. Tai mä voin itse asiassa melkein niinku
suoraa sanoa, ett niin ku, ett ei toi oo se syy
miks mä sitten niinku puukotin. Jostain niinku pienestä sanajutusta, en usko.

käsitteleen niitä tunteita, niin en mä usko ett
nyt mitään, ett jotain kerääntyny elimistööni,
mikä nyt purkautui.
T: Okei.
T: Mutta nytten sä et puhu itsestäs?
P: Ei mulla oo tommosta noin. Kun en mä pidä,
että mulla ois ollut mitään tommosii niinku itsensä hillitsemisongelmii. Mutta tässä on nyt
selvästi käynyt koska (huokaus)… Ikinä mä en
oo ketään aikasemmin lyönyt millään veitsellä, mutta luulis, että yksi lyöntikin, että kyllä
nyt jotain pitää tuntee itessään silloin, kun sä
oot lyönyt yhen kerran. Mutta sitten kun sä

T: Joo, okei.
T: Vai?
P: Ollaan kuitenkin selvitty niin monista jutuista ja ja hmm. Ja nyt mä oon saanut tavallaan perheen takas ja sitten mä meen tekeen
jotain tommosta, mistä varmasti tiedän, että
mä joudun vankilaan.

lyöt kakskyt yli kakskyt kertaa vielä.

Metakognitiivisen itsereflektion muuttujien
välisten suhteiden ymmärtämisen tason epäonnis-tumisissa tutkimuspotilas ei pystynyt
havaitsemaan syitä tai motiiveja mielentiloilleen tai käyttäyty-miselleen (mm. ympäristötekijät tai sosiaalinen kanssakäyminen)
tai selitykset olivat epämääräisiä ja stereotyyppisiä. Näitä oli alun terapiaistunnolla
yhteensä 5, mikä oli 26 % kaikista istunnon
viittauksista. Näitä oli lopun terapiaistunnolla yhteensä 1 mikä oli 6 % kaikista istunnon
viittauksista.

T: Hmm.
P: Eli niinku menetän perheeni.
T: Hmm.
P: Mikä on saanut mut tekeen tommost noin?
T: Hmm. (tauko) Mutta tällainen tota… Mitä sä
tuossa hetki sitten sanoit? Ett, miten mä sut
ymmärsin?

pohDinTA

T: Okei, mutta tällä hetkellä niinkun sun tunne on tai sä aattelet että tota…? Mitähän tarkoitit? Ett esimerkiksi sä olisi ollut niin vihainen? Sulla olisi ollut jotain käsittelemätöntä
vihaa? Ja sitten tämä niinku…

Rikosten tapahtumaketjusta tunnistettiin
rikoksia tehneille tyypillisistä skeemamoodeista Huijaaja manipuloijan, Kiusaaja hyökkääjän, Epäluuloisen ylikompensoijan ja
Saalistajan skeemamoodit. Tätä tuki skeemamoodin tunnistaminen muutoinkin psykoterapian aikana ja/tai tutkimuspotilaan
kuvausten vastaavuus skeemamoodien teoreettisten määrittelyjen kanssa. Tutkimuspotilaan kertomus oli paikoitellen niukka, joten
on mahdollista, että tutkimuksen kohteeksi

P: En mä usko, en usko, että mulla on kerääntynyt mitään vihaa tai mitään tommost noin.
Vieläkään, mutta se mitä toivon, että siellä oikeudessa ois tullu. Siinä oli just S (todistaja)
sano, että tää uhri. Ett oli esimerkiksi jotain
vittuillu mulle. Ja sit mun asianaja sano, ett
no toi on niin ku sellanen lieventävä seikka.
Ett hän haluu niinku käyttää sitä. En mä nyt
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rajatun rikoksen tapahtumaketjun osan alusta jäi tutkimuksen kohteena olleita skeemamoodeja tunnistamatta. Rikos ja sitä edeltäneet tapahtumat olivat silti selitettävissä ja
ymmärrettävissä skeemamoodien vaihtuvana ketjuna. Tätä tuki psykoterapian aikana
hahmottunut tutkimuspotilaalle ominainen
skeemamoodien rakennelma, jota tutkimuksessa ei kuvattu kokonaisuudessaan.
Varsinaiseen rikokseen viitanneista sanallistamisista arvioiduissa metakognitiivisen itsereflektion toiminnoissa niin tutkimusjakson
alussa kuin lopussa oli lähinnä vain epäonnistumisia. Meta-kognitiivisen itsereflektion perusluonteisten tason epäonnistumisissa tutkimuspotilas viittasi varsinaiseen rikokseen
viittaamatta lainkaan oman mielen tapahtumiin tai tunnistaessaan ajatusten ja tunteiden
olevan hänen omiaan kuvasi niihin voitavan
vaikuttaa ulkopäin. Sekä ajatusten ja tunteiden erittelemisen tasossa että muuttujien
välisten suhteiden ymmärtämisen tasossa
oli vain epäonnistumisia molemmilla arvioiduilla terapiaistunnoilla. Rikosta koskevan
metakognitiivisen itsereflektion toimintojen
laadun voikin todeta olleen samankaltainen
arvioiduilla istunnoilla ja painottuneen epäonnistumisiin. Metakognitiivisen itsereflektion toimintojen onnistumisissa ei tapahtunut
lisääntymisiä, joten voidaan ajatella, ettei
ongelmallisessa kokemuksessa tapahtunut
muutosta.
Varsinaisen rikoksen ja sitä edeltävien tapahtumien selittäminen skeemamoodien
vaihtuvana ketjuna jäi psykoterapeutin/
tutkimuksen tekijän arvioiksi. Tutkimuksen
kohteena olleita skeema-moodeja tutkimuspotilas tunnisti rikostapahtumista alustavas-

ti. Tutkimusten mukaan rikoksia tehneillä
potilailla käsitteellistäminen voikin viedä
tavanomaista enemmän aikaa (Chakhssi ym.,
2014). Rikoksen tapahtumaketjusta hän parhaiten tunnisti haavoittuvia lapsimoodeja
(mm. pelko hylätyksi tulemisesta) pari päivää
varsinaista rikosta edeltäneeltä ajalta. Joissain muissa psyko-terapian aikana tutkituissa
tilanteissa hän tunnisti esimerkiksi Hyökkääjä kiusaaja skeemamoodin (mm. hyökätä kuin
leijona, saada hyvitys) tai alustavasti Epäluuloisen ylikompensoijan skeema-moodin (mm.
havainnot toisten pahantahtoisuudesta,
vaaran/uhan asteen monitorointi). Se, oliko
tutkimuspotilas missä määrin jostain skeemamoodista tietoinen tai ei tietoinen, siis
vaihteli. Tutkimuspotilaan oli helpompi olla
tietoinen joistain rikoksia tehneille tyypillisistä skeema-moodeista silloin, kun tilanteeseen liittyvä toinen ihminen oli etäisempi tai
vähemmän tärkeä. Tällöin tilanteet liittyivät
miehiin tai siihen, että toisella oli vaikkapa
työnsä kautta jonkinlainen valta-asema suhteessa tutkimuspotilaaseen. Skeemamoodin
selviytymistä palveleva tehtävä oli tällöin
tutkimuspotilaan kokemana itseen kuuluva, hyväksyttävissä ja tarpeellinen. Mikäli
tilantee-seen liittyvä ihminen oli läheinen ja
tärkeä, oli hänen vaikeampi olla näistä selviytymismoodeista jälkeenpäin tietoinen. Tällöin niiden selviytymistä palveleva tehtävä
oli tutkimuspotilaan kokemana itselle vieras
eikä hyväksyttävissä. Tässä oli tunnistettavissa metakognition riippuvaisuus emotio-naalisesta kontekstista ja ihmissuhteiden laadusta (Dimaggio ym., 2015).
Tutkimuspotilaan skeemamoodien rakenteen
voi ajatella olleen sangen dissosioitunut tai
dissosioituva ja joustamaton tai jäykkä, jol-
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loin vahvan Terveen aikuisen skeemamoodin
puuttumi-nen esti tietoisuuden vaihtuvista
minän tiloista ja näiden tietoisen säätelyn
ja integroinnin (Bernstein ym., 2007; Young
ym., 2008). Tutkimuspotilaan sanoin rikoksen
tehdessään hän oli toiminut kaikkia periaatteitaan vastaan, joten rikos ei vastannut tietoista käsitystä itsestä (Chakhssi ym., 2014).
Rikoksia tehneille tyypillistä skeemamoodeista hän selvimmin tunnisti Itsensä tehostajan skeemamoodin, mutta kyseinen skeemamoodi ei liittynyt tutkimuksen kohteeksi
rajattuun rikoksen tapahtumaketjun osaan.
Rikoksen tapahtumaketjusta vaihtuvien skeemamoodien tutkiminen perus-tui ainoastaan
tutkimuspotilaan kertomukseen. Kirjallisuudessa suositellaan asiakirjatietojen käyttöä
(Suomessa mm. oikeuden päätöslauselma,
mielentilatutkimus), koska useimmiten nämä
potilaat eivät mielellään kerro tai vasta vähitellen kertovat rikoksen tapahtumista kattavasti (Bernstein ym., 2007; Chakhssi ym.,
2014). Kliinisesti esimerkiksi lähiomaisten
haastattelu tai muun henkilökunnan havainnot voisivat antaa hyvää täydentävää tietoa
vankeudessa elävästä potilaasta.
Teorian mukaan rikoksia tehneille tyypillisiä
ovat selviytymismoodit ja erityisesti ylikompensaa-tioon liittyvät skeemamoodit. Ihminen käyttäytyy siis kuin emotionaaliselle kivulle vastakkainen olisi totta (Keulen-de Vos
ym., 2014). Rikosta edeltäviin tapahtumiin
ja etenkin varsinaiseen rikokseen liittyvät
skeemamoodit oikeastaan saavat mielekkyyden ainoastaan tämän emotionaalisen kivun
kautta. Teorian mukaan emotionaalista kipua
aiheuttavat aktivoituneet haitalliset skeemat
ja lapsi- ja vanhemman skeemamoodit. Mistä
kivusta ihminen siis pyrkii selviytymään jopa

niin äärimmäisin keinoin kuin toisen surmaaminen? Tutkimuspotilaan kohdalla korostui selviytymis-moodien viriäminen etenkin
silloin, kun hän joko koki tulevansa alistetuksi (nöyryytetyksi) tai hylätyksi, missä oli
tunnistettavissa Hyväksikäytetyn/hylätyn
lapsen skeemamoodi. Emotionaalisen kivun
intensiteettiä vaikutti voimistavan Vaativan
vanhemman skeemamoodi (mm. vaatimus
suora-selkäisyydestä, pakko vaikuttaa vialla
oleviin asioihin) ja Yksinäisen lapsen skeemamoodi (mm. toiset eivät voi ymmärtää, tukea tai auttaa, omia tarpeita ei ilmaista). Mitä
läheisemmästä ihmis-suhteesta oli kysymys,
sitä voimakkaampina niin emotionaalista
kipua aiheuttavat skeemamoodit kuin selviytymismoodit virisivät. Se, mitä oli tapahtunut tutkimuspotilaan ollessa yksin kotona,
jäi niukan kuvauksen vuoksi arvoitukseksi.
Se, kuinka selviytymismoodit voivat aktivoiduttuaan tavallaan ’elää omaa elämäänsä’
(Chakhssi ym., 2014), tuli tapaustutkimuksessa hyvin esille.
Tutkimuspotilaan rikostaan koskevien muistikuvien vähyyden tai puuttumisen voi skeema-terapeuttisesti ajatella skeemamoodien
dissosioituneisuuden kautta eivätkä muistivirheitä selittäneet muutkaan tekijät. Mikä
sitten ylläpiti tätä dissosioituneisuutta ja
tutkimuspotilaan vaikeutta tunnis-taa mitä
hänessä oli tapahtunut rikoksen eri vaiheissa? Osin asiaa selittänee se, että rikoksia tehneille tyypillisten skeemamoodien yhteydet
kehityshistoriaan jäivät tutkimuspotilaalla
raakileiksi eikä rikoksen tapahtumaketjun
tutkimisessa ei käytetty kokemuksellisia menetelmiä. Psykoterapias-sa esille tuli tiivis
skeemamoodien kudelma, jolloin esimerkiksi Tunteista etääntyjän suojautujan selviy-
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tymismoodi loi omat esteensä/hidasteensa
työskentelylle (mm. ’vahvan mielen’ turvin
kestää tilanteen kuin tilanteen) ja Vaativan
vanhemman skeemamoodi kapeutti liikkumatilaa ja väritti hoidon tavoitteita (mm. olla
parempi mies ja isä, vastuu on vain itsellä).
Yksi tapa hahmottaa voisi myös olla muutosmotivaatio. Itsensä tehostajan skeemamoodista (’jumalakompleksi’) tutkimuspoti-las
tunnisti olleen haittaa ihmissuhteissa ja etenkin suhteessa läheisimpiin ihmisiin. Niinpä
saadakseen parannettua suhdettaan tiettyihin ihmisiin oli tässä skeemamoodissa tapahduttava muutosta. Sen sijaan esimerkiksi
Kiusaaja hyökkääjän skeemamoodin suhteen
tällaista muutos-motivaatiota ei herännyt
havaitsemistaan haitoista huolimatta, vaan
skeemamoodi vaikutti edelleen tarpeelliselta
ja selviytymisen kannalta tärkeältä. Lopultahan potilas valitsee lähteekö ja missä määrin
muuttumaan ja psykoterapeutti valitsee voiko sitoutua potilaan tavoitteisiin (Arntz & Jacob, 2013).
Entä varsinaisesta rikoksesta tunnistettu
Saalistajan skeemamoodi? Niin tutkijan kuin
psykotera-peutin roolissa ammattieettistä
pohdintaa aiheutti skeemamoodin adekvaatti
tunnistaminen. Saalis-tajan skeemamoodihan on selviytymismoodina äärimmäinen ja
teoreettisesti sen ajatellaan ilmene-vän lähes
yksinomaan psykopaattisilla ihmisillä (Arntz
& Jacob, 2013). Tutkijoiden mukaan yksi keskeinen virhe rikoksia tehneiden psykoterapiassa on epätarkaksi jäävä käsitteellistäminen
(Bernstein ym., 2007). Kliinisesti tärkeää on
skeemamoodien osuva arviointi ja psykoterapeuttina näytön jonkin skeemamoodin
puolesta haluaisi olevan mahdollisimman
vahvan. Sinällään tutkimus-potilaan kuvaus

rikoksen tekotilanteesta vastasi hyvin Saalistajan skeemamoodin teoreettista kuvausta.
Jos tutkimuspotilaalla tosiaan oli tällainen
selviytymismoodi niin, mikä vaikutti siihen,
että tutkimuspotilaan oli sitä vaikea tunnistaa? Yksi mahdollisuus on, että kyseinen
selviytymis-moodi aktivoitui harvoin muiden
selviytymismoodien ollessa vallitsevampia.
Tutkimuspotilaalla oli kehityshistoriassaan
kokemuksia, jotka todennäköisesti vaikeuttivat tällaisen toista tarkoitukselli-sesti, liiallisesti tai aiheetta satuttavan minän puolen
tunnistamista. Kiinnostavaa oli, että tilanteissa, joissa väkivaltainen käyttäytyminen
oli liittynyt tappeluihin miesten kanssa, tutkimuspotilas oikeastaan kuvasi aivan kuin
yksi skeemamoodi olisi usein jäänyt piiloon
tai tullut hallituksi (mm. alakynnessä tai heikommassa asemassa olevan satuttamisen jatkaminen). Tähän vaikutti liittyvän ainakin
Tunteista etääntyvän suojautujan skeemamoodi (mm. vahvan mielen avulla hillitsee ja
hallitsee itsensä) ja Itsensä tehostajan skeemamoodi (mm. olla tilanteessa se parempi
mies). Jos Saalistajan skeemamoodissa keskeistä on esteen tai uhan poistaminen ja kun
psykopatian yksi piirre on poikkeava pelon
kokeminen (Ollinheimo, 2009), niin kiinnostava oli tutkimuspotilaan kuvaus hetkestä
heti rikoksen jälkeen: ”En ole eläissäni pelännyt niin paljon”.
Varsinaiseen rikokseen viitanneiden metakognitiivisen itsereflektion toimintojen suhteen
oli kaksi keskeistä tutkimustulosta. Ensinnäkin
epäonnistumiset niin perusluonteisella tasolla
(tunnistaessaan ajatusten ja tunteiden olevan
omiaan kuvasi niihin voitavan vaikuttaa ulkopäin), ajatusten ja tunteiden erittelemisen
tasolla kuin muuttujien välisten suhteiden
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ymmärtämisen tasolla ja toiseksi itsereflektion toimintojen lähinnä epäonnistumiset molemmilla arvioiduilla istuinnoilla. Tämä vastasi
kliinisiä havaintoja ja tutkimustulos varsinaiseen rikokseen viittanneiden metakognitiivisten itsereflektion toimintojen epäonnistumisista oli johdonmukainen edellä kuvattujen
skeemamoodeja koskeneiden havaintojen
kanssa. Toisaalta tutkimusaineistoa voi pitää
ilmiötä riittävästi kuvaavana, sillä arvioidulla
terapiaistunnoilla oli kummassakin tutkimusjakson vaiheessa eniten viittauksia varsinaiseen rikokseen. Toisaalta tutkimusasetelma ei
välttämättä ollut paras mahdollinen. Aineistostahan huomioitiin kaikki viittaukset varsinaiseen rikokseen. Sitä, että tutkimuspotilas
terapiaistunnolla viittasi tekemäänsä rikokseen ilman viittausta oman mielensä toimintoihin, ei voi pitää kovinkaan yllättävänä, ja
nämä sanallistamiset olisi voinut jättää luokittelematta (’tyhjä’; Dimaggio ym., 2007). Siihen,
mitä metakognitiivisen itsereflektion toiminnon tasoa tutkimus-potilaan oli mahdollista
yrittää käyttää, sen sijaan vaikutti kyseisen
istunnon sisältö tai teema (esim. mahdollista
eritellä ajatusta vai tunnetta). Laskettuja prosenttiosuuksia ei näin ollen voi pitää merkittävinä. Aineiston olisi voinut koota esimerkiksi
varsinaista rikosta koskevalla metakogni-tiivisiin itsereflektion toimintoihin kohdentavalla haastattelulla, jossa tutkimuspotilaan olisi
ollut mahdollista kutakin itsereflektion tasoa
käyttää ja analysoitava aineisto olisi ollut yhdenmukaisempi.
Kiinnostava oli havainto, että joissain psykoterapian aikana tutkituissa vuorovaikutustilanteissa tutkimuspotilaan metakognitiivisissa itsereflektion toiminnoissa oli selkeästi
enemmän onnistumisia kuin mitä tutkimus-

kysymyksen suhteen tuli esille. Tällöin kyse
oli miesten tai tutkimuspotilaaseen nähden
jonkinlaisessa valta-asemassa olevien kanssa olleista vuorovaikutustilanteista. Näissä
tutki-muspotilaan metakognitiivisen itsereflektion monitoroinnin taidossa oli adekvaatteja onnistumisia (mm. kehon tuntemukset,
ajatukset, tunteet, toimintayllykkeet). Sen
sijaan differentiaatiossa oli epäonnistumisia
(mm. kriittinen etäisyys omiin näkemyksiin,
omat ideat hypoteeseja). Tutkimus-potilaalla
oli tällöin yritystä metakognitiivisen toisen
mielen ymmärtämiseen, mutta vaikeuksia
ottaa omasta näkökulmasta tai tulkinnasta
irrallinen näkökulma toisen mieleen. Tällöin toisen käyttäytymisen tulkittiin itseä
kohtaan pahantahtoiseksi (mm. alistaminen,
vallan käyttö, uhka), millä oli selvä yhteys
skeemoihin ja skeemamoodeihin. Rikoksen
tapahtumaketjun ja rikoksen suhteen kiinnostava oli havainto, että tutkimuspotilas
vain muutaman kerran viittasi oletuksiinsa
rikoksen uhrin mielestä ja ei kertaakaan oletuksiinsa avopuolisonsa mielestä (mm. miksi
toiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät).
Metakognitiivisten toimintojen ajatellaan
olevan aktiivisia motivaatiojärjestelmien
yhteydessä. Interpersoonallisen motivaatiojärjestelmän voidaan ymmärtää olevan
se, mikä aktivoi yksilöä toimimaan suhteessa toiseen ihmiseen. Ihmisille keskeisimmät
motivaatiojärjestelmät koskevat kiintymystä,
sosiaalisia valtasuhteita tai kilpailua rajallisten resurssien saavuttamiseksi, huolenpitoa,
ryhmään kuulumista, pariutumista/vakaiden
seksuaalisten suhteiden luomista, yhteistyötä päämää-rien saavuttamiseksi ja autonomisuutta/toimijuutta (Dimaggio ym., 2015).
Tämä ohjaa luontevasti pohtimaan skeema-
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terapian teorian näkemyksiä mm. haitallisiin
skeemoihin ja tiettyihin skeema-moodeihin
liittyvästä emotionaalisesta kivusta, näiden
kehittymiseen liittyvistä tekijöistä, kussakin
tilanteessa kivuliaita skeemamoodeja laukaisevista tekijöistä ja haitallisten selviytymismoodien tehtävistä ylipäätään ja myös
rikolliseen käyttäytymiseen liittyen. Kirjoittajan mielestä skeema-terapian käsitteellistämisen malli ja metakognitiota koskeva teoria
täydentävätkin hyvin toisiaan ja jättää kiinnostuksen perehtyä jälkimmäiseen lisää. Metakognitiiviset toiminnot ja kyky niihin vaihtelevat ihmissuhteiden laadun vaihtelujen
mukaan ja etenkin persoonallisuushäiriöisillä
niihin vaikuttavat emotionaalinen konteksti ja ihmissuhteiden laatu (Dimaggio ym.,
2015). Tutkimus-potilaan kohdalla voi niin
skeematerapian kuin metakognitiota koskevan teorian näkökulmista olettaa rikokseen
liittyneen kontekstin olleen pohjimmiltaan
emotionaalisesti todennäköisesti hyvin voimakkaasti lautautunut. Psykoterapian aikana
niin skeematerapian kuin metakognitioita
koskevan teorian näkökulmista voi ajatella
ajankohtaisen emotionaalisen kontekstin ja
ihmissuhteiden laadun sekä mahdollistaneen
jossain kohdin muutokseen motivoitumista
että huomattavasti rajanneen terapeuttista
liikumatilaa. Skeematerapina malli käsitteellistää hyvin auki, rikollisten käyttäy-tymisen
selittämisen lisäksi, rikoksia tehneen psykoterapian haasteita. Metakognitiota koskeva
teoria taasen saa pohtimaan miten haasteellisissa vankilaolosuhteissa voisi rakentaa
enenevässä määrin tilaa psykoterapeuttiselle
työskentelylle.
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Peukaloisesta äidiksi,

muutokset skeemoissa ja moodeissa
Pauliina Piiroinen

Raskaana olevat naiset ja pienten lasten vanhemmat ovat psykiatrin ja psykoterapeutin
työssäni erityinen kiinnostuksen kohteeni – suorastaan sydämen asia. Vanhemmille
suunnattu psyykkinen tuki palvelee myös
vanhemmuutta ja kiintymyssuhteen muodostumista lapseen, ja siten voidaan ennaltaehkäistä ongelmia seuraavassa sukupolvessa.
Olen hoitanut psykiatrin työssäni etenkin
synnytyksen jälkeistä masennusta ja vauvatkin ovat olleet usein mukana vastaanotolla.
Psykoterapeuttina olen kiinnittänyt huomio-

ta siihen, että jo raskauden aikana ja etenkin
synnytyksen jälkeen tuoreiden äitien omat
lapsuusmuistot ovat usein heidän mielessään
ajatuksena ”miten minua kohdeltiin lapsena”. Olen usean potilaani kanssa työstänyt
psykoterapiassa turvattomia lapsuusmuistoja
ja havainnut etenkin skeematerapeuttiset kokemukselliset työtavat hyödyllisiksi. Monilla
potilailla on suhde omaan äitiinsä ollut ongelmallinen ja siten terapian fokuksessa. Tämä
sai minut valitsemaan aiheeni.
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vAnheMMuuS
Raskausaika, erityisesti ensimmäisen lapsen
odotus, on yksi elämän keskeisimmistä siirtymävaiheista. Siirtymävaiheille on tyypillistä mahdollisuus muutokseen ja kehitykseen,
mutta myös erityinen herkkyys ja haavoittuvuus. Vanhemmuuteen siirtymisen kehitystehtäviä ovat mm. muuttuva suhde itseen,
muuttuva suhde omiin vanhempiin (erityisesti naisella suhde omaan äitiin ja miehellä
omaan isään), suhde puolisoon, suhde tulevaan lapseen ja suhtautuminen elämänolosuhteiden muuttumiseen (Karila, 1988).
Raskausaika aktivoi erityisellä tavalla tulevan
vanhemman
kiintymyssuhdejärjestelmää,
jolloin hänen on tavallista helpompi tavoittaa ja työstää omia varhaisia kiintymyssuhdemielikuviaan (Stern, 1995).Vanhemman ja
vauvan välinen suhde syntyy jo raskausaikana niissä mielikuvissa, joita vanhempi luo
vauvasta, omasta ja puolison vanhemmuudesta sekä koko perheestä. Raskaudenajan
mielikuvien tiedetään ennustavan myöhempää suhdetta lapseen ja tätä kautta myös lapsen erilaisia kehityspolkuja ja -riskejä (Flykt
& Ahlqvist-Björkroth, 2013).
Empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että
sekä vanhempien representaatiot lapsuudenaikaisista kokemuksistaan omien vanhempiensa kanssa että representaatiot suhteesta
omaan lapseen ennustavat vanhemman ja
lapsen suhteen eri osa-alueita, kuten vanhemman sensitiivisyyttä, emotionaalista saatavilla
oloa ja lapsen kiintymyssuhteen laatua.
Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että vanhemman sensitiivisyys sekä kyvykkyys pitää

mielessä lastaan ja hänen mielensisäistä maailmaansa selittävät vanhemman lapsuutta
koskevien kiintymyssuhderepresentaatioiden ja vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen välistä yhteyttä. Kliinisessä työssä vanhempien kiintymyssuhderepresentaatioiden
tutkiminen syventää ymmärrystä lapsen ja
vanhemman suhteesta. Tutkimalla vanhempien representaatioita saadaan lisää tietoa
siitä, minkälaiset mielen rakenteet ohjaavat
vanhemman vuorovaikutuskäyttäytymistä
ja miksi vanhempi toimii vuorovaikutuksessa tietyllä tavalla. Representaatioiden avulla
tapahtuva terapeuttinen työskentely tarjoaa
mahdollisuuden päästä käsittelemään vanhemman kanssa hänen kokemustensa merkitystä hänen ja lapsen suhteelle sekä tukea
tätä kehittyvää suhdetta (Kouvo, Korja & Ahlqvist-Björkroth, 2013).
Kiintymys lapseen alkaa muodostua jo raskauden aikana ja se vahvistuu luontaisesti koko raskauden ajan. Päihteiden käyttö,
masennus, hyvin nuori tai vanha ikä, heikko
sosiaalinen tuki, äidin omat negatiiviset kokemukset lapsuuden ihmissuhteista ja synnytyspelko voivat heikentää raskaudenaikaisen
kiintymyksen normaalia kehitystä (Lindroos,
Ekholm & Pajulo, 2015).
Raskausajan masennukseen on kiinnitetty vähemmän huomiota kuin synnytyksen jälkeiseen. Masennusoireilua esiintyy 10–15 %:lla
äideistä ja 10 %:lla isistä äidin raskausaikana.
Psyykkiset voimavarat ovat erityisen tarpeellisia odotusaikana, onhan raskaudenajan tehtävä muun muassa valmistaa naista synnytykseen ja molempia vanhempia uudenlaisiin
psyykkisiin ja sosiaalisiin rooleihin sekä fyysiseen rasitukseen lapsen synnyttyä.

160

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

Raskauden ajan masennuksesta on huomattavaa haittaa sekä sairastajalle itselleen että hänen läheisilleen. Raskauden ajan masennuksella on lisäksi haitallisia vaikutuksia syntyvään
lapseen ja synnytykseen. Se on suurin riskitekijä synnytyksen jälkeiselle masennukselle ja
itsenäinen riskitekijä jälkeläisten nuoruusiän
masennukselle (Riihimäki & Vuorilehto, 2014).
Synnytykseen liittyvät psyykkiset häiriöt
ovat perinteisesti jaettu kolmeen pääryhmään: synnytyksen jälkeiseen herkistymiseen, ei-psykoottiseen synnytyksen jälkeiseen depressioon ja lapsivuodepsykoosiin.
Monet tutkijat pitävät tätä jakoa eräänlaisena
jatkumona, jossa herkistyminen edustaa vielä sellaista, minkä voidaan katsoa kuuluvan
normaaleihin reaktioihin. Lapsivuodepsykoosi taas on tämän kirjon vakavin ja harvinaisin häiriö.
Synnytyksen jälkeinen herkistyminen on
yleistä – sitä esiintyy 50–80 %:lla synnyttäneistä. Herkistymiselle tyypillisiä piirteitä
ovat ohimenevä itkuisuus, mielialan ailahtelu ja ärtyisyys, mahdollisesti myös ruokahaluttomuus ja unihäiriöt. Oireet ovat pahimmillaan 3-5 päivää synnytyksen jälkeen, ja
ne häviävät usein kahdessa viikossa. Vaikka
ilmiötä pidetään vaarattomana, herkistymisoireista kärsivien naisten on havaittu olevan
jonkin verran suuremmassa vaarassa sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen
kuin niiden, joilla näitä oireita ei ole ollut.
Ei-psykoottinen masennus on tavallisin synnytyksen jälkeinen psyykkinen häiriö. Siihen
sairastuu eri tutkimusten mukaan noin 10–15
% synnyttäneistä. Psykologiselta kannalta
äidin masennuksen takana voi olla hyvin erilaisia yksilöllisiä taustatekijöitä, joista aikai-

semmat elämänvaiheet ja nykytilanne ovat
keskeisempiä (Herzberg, 2000).
Karilan väitöskirjatutkimus osoitti, että lapsivuodeajan normaalioireilun ja häiriöoireilun
psykologiset selitysmallit ovat jossain määrin
erilaisia. Sekä naisten että miesten normaalioireilua selitti parisuhteeseen liittyvä tyytymättömyys. Sen sijaan häiriöoireilua selitti
naisilla voimakkaimmin minäskeeman dysfunktionaalisuus ja miehillä paras ennustaja
oli tyytymättömyys parisuhteeseen. Todennäköisesti normaalioireilu on kevyempää, sosiaalisen tuen puutteeseen liittyvää hankalaa
oloa. Oireiden rasittavuus ehkä kevenee, jos
naisella tai miehellä on tilaisuus saada tukea, tulla kuulluksi. Sen sijaan, häiriöoireilu
on vakavampaa, asianomaisen kognitiivisiin
rakenteisiin liittyvää oireilua. Tulokset vahvistivat oletusta, että jos nainen tai mies on
taipuvainen tulkitsemaan kokemuksensa
negatiivisella tavalla, hän todennäköisesti
saa myös häiriöoireita ja kärsii masennuksesta lapsen syntymän jälkeen. Oletus testattiin niillä, jotka eivät olleet masentuneita
raskauden alussa. Niiden naisten ja miesten,
joiden minäskeeman sisältö oli negatiivinen
eli dysfunktionaalinen, häiriöoireilu oli runsaampaa kuin minäskeemaltaan positiivisten
tai neutraalien oireilu sekä lapsen odotusvaiheessa että lapsen syntymän jälkeen. Itsestään negatiivisesti ajattelevat naiset olivat
masentuneempia kuin positiivisella tavalla
ajattelevat naiset, lisäksi ero näiden naisten
välillä kasvoi raskauden alusta lapsen syntymän jälkeiseen aikaan. Sen sijaan normaalioireiluksi määritelty oireilu, kuten edellä on
jo todettu, ei ollut yhteydessä merkittävällä
tavalla itseä koskevan ajattelun negatiivisuuteen tai positiivisuuteen (Karila, 1991).
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SkeeMATerApiA
Skeematerapia on yhdysvaltalaisen psykoterapeutti Jeffrey E. Youngin 1990-luvulla
kehittämä terapiamuoto, joka pohjautuu
kognitiiviseen psykoterapiaan. Se kehitettiin
alun perin persoonallisuushäiriöstä kärsiville
potilaille, jotka eivät hyötyneet perinteisestä kognitiivisesta psykoterapiasta. Skeemat
ovat syvään juurtuneita uskomuksia itsestä
ja ympäröivästä todellisuudesta. Skeematerapian teoreettisen mallin mukaan skeemat
kehittyvät lapsuuden ja nuoruuden aikana ja
liittyvät yksilön pyrkimykseen sopeutua ympäröivään todellisuuteen. Skeematerapian
päämäärä on skeemojen korjaaminen, joka
edellyttää myös käyttäytymisen muutosta eli
potilas oppii korvaamaan haitallisia selviytymiskeinojaan toimivammilla käyttäytymismalleilla. Skeeman korjaantuminen on usein
vaivalloista ja vaatii aikaa.. Skeemoista luopuminen herättää vastarintaa, koska ne ovat
identiteetin kannalta keskeisiä. Skeematerapian pääkäsitteet ovat varhaiset haitalliset
(dysfunktionaaliset) skeemat ja skeemamoodit. Skeematerapiassa eritellään toisistaan
skeemat ja ne selviytymiskeinot, joiden avulla henkilö pyrkii tulemaan toimeen skeemojensa kanssa. Kolme haitallista selviytymiskeinoa ovat ylikompensointi, välttäminen ja
antautuminen, jotka toimiessaan vahvistavat
skeemaa. Skeemamoodit ovat tietyllä hetkellä
vallitsevia emotionaalisia tiloja ja adaptiivisia
tai maladaptiivisia selviytymisreaktioita, joita me kaikki koemme. Terapeutin ja potilaan
päämääränä on ensin tunnistaa ja lievittää
haitallisia skeemoja ja selviytymiskeinoja
sekä auttaa potilasta siirtymään toimimattomasta moodista toimivampaan moodiin osa-

na skeemojen korjaavaa prosessia. Haitalliset
skeemat eivät kokonaan katoa, mutta kun ne
korjaantuvat, ne aktivoituvat harvemmin,
tunnekokemukset ovat laimeampia ja kestävät lyhyemmän aikaa (Young, Klosko & Weishaar, 2008).
Skeematerapia soveltuu pitkään jatkuneiden psyykkisten ongelmien hoitoon, ei pelkästään persoonallisuushäiriöiden hoitoon.
Skeematerapiassa keskitytään traumaattisten lapsuusajan muistojen prosessointiin.
Skeematerapian keskeisiä työtapoja ovat
kokemukselliset tekniikat kuten korjaava
mielikuvatyöskentely ja tuolitekniikat. Skeematerapiassa terapiasuhteelle on ominaista
vanhemmointi eli terapeutti tarjoaa eettisten
ja ammatillisten rajojen puitteissa potilaalle emotionaalisia kokemuksia (lohduttaminen, validointi ja vahvistaminen), joista hän
lapsuudessaan jäi paitsi. Skeemamoodimalli
auttaa sekä terapeuttia että potilasta ymmärtämään potilaan ajankohtaisia ongelmia ja
valitsemaan sopivat työtavat terapiatyöskentelyyn (Arntz & Jacob, 2013).
Skeemoja kartoitetaan monipuolisesti: elämänhistorian haastattelulla, skeemakyselylomakkeilla (esim. YSQ ja YSQ-S2-extended),
itsehavainnointitehtävien avulla ja mielikuvaharjoituksin, jotka laukaisevat skeemat
emotionaalisesti ja auttavat potilaita linkittämään nykyisiä ongelmia niihin liittyviin
lapsuuden kokemuksiin. Kartoitusvaiheen lopussa terapeutti ja potilas luovat skeemojen
käsitteellistämismallin sekä suunnitelman
skeemoihin keskittyvistä työtavoista. Moodit
jaetaan neljään pääluokkaan: Haitalliset lapsimoodit, Haitalliset vanhemman moodit, Haitalliset selviytymismoodit ja terveet moodit
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Tyytyväinen lapsi ja Terve aikuinen (Young,
Klosko & Weishaar 2008). Näiden pohjalta
laaditaan potilaan kanssa yhdessä yleensä
lehtiötaululle moodikartta, jonka avulla eri
moodeja alussa tunnistellaan ja nimetään ja
sittemmin karttaa pidetään terapiatunneilla
esillä työskentelyn tukena. Moodien arviointia voidaan täydentää SMI-kyselylomakkeen
(Lobbestael et al. 2010) avulla.
Tutkimustehtäväni olivat:
1. Millä tavalla potilaan ongelmalliseksi kokema Peukaloismoodi muuttui psykoterapiassa? Tässä työssä Peukaloisella tarkoitetaan
moodiketjua, joka muodostui potilaan Mukautuja selviytymismoodista ja sen taustalla olevasta Haavoittuvan lapsen moodista.
Tarkastelun alla oli potilaan putoaminen
Peukaloiseksi, jota tapahtui suhteessa äitiin, ja sen muuttuminen.
2. Miten Rebekka kasvoi äidiksi?
3. Miten muutos näkyi skeemoissa ja moodeissa?

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Psykoterapiapotilas Rebekka
Rebekka tuli vastaanotolleni yksityiseen lääkärikeskukseen työterveydestä lähetettynä
psykoterapia-arvioon masennuksen takia
tammikuussa 2014. Hänellä on ammattikorkeakoulututkinto ja hän oli tulovaiheessa n.
30-vuotias. Hänellä ei ollut aikaisempia psykiatrisia hoitoja, paitsi muutama käynti työterveyshuollon psykologilla, joka oli suosittanut

psykoterapiaa menneisyyden käsittelemiseksi ja jaksamisen tueksi. Ensimmäistä syvempää masennusjaksoa oli edeltänyt fyysisen
sairauden puhkeaminen, jonka johdosta potilas oli ollut pitkään sairauslomalla edeltävän
vuoden aikana. Sairastuminen oli potilaalle
kova psyykkinen kriisi. Tulovaiheessa vastaanotolleni potilas koki voivansa fyysisesti
ja psyykkisesti paremmin ja hän oli kyennyt
palaamaan takaisin työhönsä. Potilaalle oli
suositeltu aiemmin mielialalääkitystä, jota
hän ei kuitenkaan ollut aloittanut, koska hän
kertoi toiveestaan tulla raskaaksi.
Rebekan lapsuudessa ja nuoruudessa oli ollut
paljon turvattomuutta. Vanhemmat erosivat
hänen ollessaan aivan pieni. Rebekka jäi alkuun kahden äidin kanssa ja sittemmin äiti
avioitui uudelleen potilaan ollessa alle kouluikäinen. Äidin ja uuden puolison välit olivat potilaan mukaan riitaisat ja potilas kertoi
kotona olleista väkivaltatilanteista. Potilas
koki joutuneensa äitinsä tukijan, suojelijan
ja riitojen selvittelijän rooliin. Hän koki eläneensä ”hälytysvalmiudessa” lapsesta lähtien
mm. mahdollisten riitojen varalta. Hän kertoi olevansa edelleen äitinsä luottohenkilö,
mutta ei itse ollut koskaan kokenut, että olisi voinut kertoa omista vaikeuksistaan vanhemmilleen. Rebekka sairasti nuoruudessa
anoreksiaa, mikä ilmeni syömättömyytenä
ja liiallisena liikkumisena. Tähän ei kukaan
aikuinen kiinnittänyt huomioita – ei kotona,
eikä koulussa.
Potilaalla oli, somaattisen sairauden laukaisemana, kliinisesti arvioituna keskivaikea
masennus, johon liittyi myös ahdistusoireiden vaikeutumista. Ahdistuneisuutta potilas
oli kokenut lapsesta lähtien eri muodoissaan:
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yleistä ahdistuneisuutta, katastrofipelkoja ja
”hälytysvalmiutta” sekä painajaisia. Tulovaiheessa oirekuva oli jo sen verran lievittynyt,
että kolmen kuukauden seurannan jälkeen
kuntoutusterapia oli perusteltua ja potilas
ilmoitti haluamansa jatkaa vastaanotollani
kognitiivista psykoterapiaa. Tällöin teimme
psykoterapiasopimuksen ja sovimme viikoittaisista käynneistä loppukesästä 2014 alkaen.
Loppukesästä potilas kertoi iloisena raskaudestaan ja suhtautui myönteisesti lopputyöni
tekemiseen hänen psykoterapiastaan ja terapiatuntien äänittämiseen litterointia varten.

Tutkimusaineisto
Aloitin psykoterapiatuntien äänittämisen potilaani kahdeksannesta terapiatunnista. Terapiatunti oli 45 minuutin mittainen. Potilas kävi
kuntoutuspsykoterapiassa noin vuoden ajan
yhteensä 39 kertaa, jonka jälkeen terapia sovitusti päätettiin. Päätöskäynnillä sovimme seurantakäynnistä kolmen kuukauden kuluttua.
Psykoterapiatutkimukseni tavoitteena oli
tutkia potilaan putoamista Peukaloismoodiin,
jota tapahtui suhteessa hänen äitiinsä. Peukaloinen muodostui kahdesta eri moodista: Mukautuja suojamoodista ja sen jälkeisestä Haavoittuvan lapsen mielentilasta. Lisäksi tutkin
potilaan kasvua äidiksi. Olen litteroinut terapiakertoja, joissa Peukaloismoodit ja kasvu
äidiksi ovat potilaan puheissa esillä terapiatunneilla alussa, keskivaiheilla ja lopussa.

Tutkimusmenetelmät
Potilas täytti psykoterapian alku- ja loppuvaiheessa YSQ-S2-extended- sekä SMI-lomak-

keet, joiden avulla tarkastelin psykoterapiaprosessissa tapahtunutta muutosta potilaan
skeemoissa ja moodeissa.

Terapiatyöskentely
Psykoterapian alussa kävimme läpi potilaan
muutostavoitteita terapialle ja kirjasimme
niitä yhdessä lehtiötaululle. Potilas kuvasi
tunnistavansa herkästi muiden tunteita ja
ahdistuvansa, jos joku on pahalla päällä. Hän
sanoi välttelevänsä konflikteja ja kokevansa
uhkaa, jos hän joutuu perustelemaan tekemisiään tai saa suoraa kritiikkiä. Hän toivoi
terapian myötä saavansa lievitettyä liiallista
kiltteyttään ja tulevansa jämäkämmäksi –
etenkin suhteessa äitiinsä. Potilas toivoi rohkeutta ja muutosta siihen, että ei enää pelkäisi virheiden tekemistä, ja hän halusi laskea
korkeaa vaatimustasoaan. Terapian tavoitteena oli myös lievittää potilaan ahdistustaipumusta ja ehkäistä tulevia masennusjaksoja.
Tarkastelimme ja kokosimme potilaan uskomuksia käsitteellistämisellä, jonka teimme
terapian alkuvaiheessa. Potilaalla oli perususkomuksina itsestään: ”Olen hauras ja pelko
muiden reaktioista estää minua menemästä eteenpäin” ja ”Olen liian herkkä”. Skeemakyselyn pohjalta otimme fokukseemme
tavoitteen lievittää potilaan Hyväksynnän
hakemista, Uhrautuvuutta, Vaativuutta, Pessimismiä ja Rankaisevuutta.
Kun hahmottelimme ensi kertaa moodeja,
potilas sanoi kokevansa, että Haavoittunut
lapsi oli lähes jatkuvasti läsnä, ja nimesi ensin
tämän moodin ”Peukaloiseksi”, mikä liittyi
hänen tapaansa lohduttaa itseään peukaloa
imien. Aikuisena tapa loppui, mutta alkoi

164

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

uudestaan masennuksen myötä. Sittemmin
pyysin potilasta piirtämään moodikartan
uudelleen, ja silloin potilas piirsi Haavoittuvan lapsen keskelle lehtiötaulua ja sen sivuille asettuivat Vihainen lapsi (”Morrison”) ja
Vaativa vanhempi (”Näkymätön muistuttaja”). Rebekka piirsi myös Tyytyväisen lapsen
isolla ympyrällä ja siitä hän käytti nimeä ”Kalima maalari” erään lastenlaulun mukaisesti.
Hän tunnisti tässä vaiheessa Mukautujan tärkeimmäksi selviytymismoodikseen ja piirsi
sen Haavoittuvaa lasta suojaamaan – nämä
sulautuvatkin yhteen ja tästä moodiketjusta
muodostui Peukaloinen, jonka hoitamiseen
psykoterapia tähtäsi. Terveen aikuisen potilas piirsi pienemmäksi kuin muut moodit ja
halusi laittaa kysymysmerkin sen perään:
”Se on vielä tällainen kysymysmerkki mulle
– mitä kaikkea se sisältää. Mä näen mussa tämän Terveen aikuisen siinä, että mä jotenkin
järjelläni tiedän, että mikä on niinku hyvä ja
oikein ja näin mutta…sitten mä en oikein pääse siihen..se on enemmän niinku tavoite”.

Sittemmin Peukaloinen oli yhä useammin
esillä terapiatunneilla, kun potilas kuvasi
omaa oloaan tilanteissa, joissa hän oli ollut
äitinsä kanssa tekemisissä. Peukaloinen saattoi tulla esiin myös painajaisissa, joista potilas
kertoi aina kärsineensä:
”aloin itkemään ja sanoin, että en halua että
hän (potilaan mies) lähtee – olen taas nähnyt
painajaisia, mutta se ei ollut mikään tavallinen uni vaan se kertoi siitä, että työkaverit
olivat kanssani äitini kotona ja he olivat suunnitelleet yllätysläksiäiset ja jostain kummasta
syystä tämä aiheutti tuttua ahdistusta ja pelon tunnetta, joka seurasi pitkään aamulla. Oikeastaan melkein koko sen päivän. Mies lohdutti ja halasi, itkin, en halunnut jäädä yksin.

Hän lohdutti ja kysyi, mikä on ja sanoin, että
ne painajaiset tekevät minusta tällaisen. Peukaloinen siis kävi vierailulla. Ei omia keinoja
turvan tunteeseen…”

TulokSeT
Terapian alussa
Psykoterapian alkuvaiheessa harjoittelimme
turvapaikkamielikuvaan menemistä itsen
rauhoittamiseksi ja samalla pohjustimme
tulevaa korjaavaa mielikuvatyöskentelyä.
Korjaavia mielikuvaharjoituksia teimmekin
psykoterapian aikana useita tilanteista, joissa
potilaalla virisi tunne jostain nykytilanteesta,
jossa hän koki tipahtaneensa Peukaloiseksi
ja josta sitten saimme sillan menneisyyteen
– lapsuuteen tai nuoruuteen, jossa sama tunne oli ollut läsnä. Alkuvaiheessa terapeutti
oli mukana mielikuvassa puolustamassa ja
turvaamassa, että lapsi saa sen mitä hän tarvitsee. Potilas kertoi, että äidillään oli tapana
kontrolloida ja arvostella potilaan ulkonäköä, kun potilas oli pieni ja vielä edelleenkin
potilaan ollessa aikuinen. Kymmenennellä
terapiatunnilla teimme korjaavan mielikuvaharjoituksen tilanteesta, jossa potilas oli n.
13-vuotias ja potilaan äiti oli suuttunut katsottuaan potilaan luokkakuvaa, josta huomasi potilaan muotoilleen kulmakarvojaan.
Terapeutti: Mä sanon nyt sulle Rebekan äiti,
että nyt sä LOPETAT! Älä kohtele tytärtäsi
niin joka saa tuntemaan itsensä huonoksi ja
rumaksi. Kenenkään aikuisen EI tule toimia
lasta kohtaan noin.
Ja sitten Rebekalle: Mä haluun, että Rebekalla
on nyt parempi olo. Mitä sä tarvitset? Mitä sä
toivot?
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P: Mä toivon sitä toista aikuista olemassa siinä ja että äiti ymmärtäisi, että katsoisi itseään
peiliin ja että ymmärtäisi sen, että ne seuraa
mua monta vuotta (nyyhkii..).

P:..et silloin viimeistään mun on sanottava,
että mä tiedän kokemuksesta, miten se vaikuttaa, että se ehkä voi olla se tie siihen, että
mä saan jotain sanottua..

T: Mä sanon sun äidille nyt, että nämä miten
sä kohtelet Rebekkaa nyt tulee seuramaan
häntä monta vuotta - sen on loputtava NYT!

T: Joo, totta
P: Ehkä mä saan sitä rohkeutta oman lapsen
kautta.

T: Miltä äiti näyttää?

T: Ainakin tuen sua siihen suuntaan. Sä tiedät
mikä sille lapselle on parasta.

P: Hän miettii asiaa….ja rauhoittuu..
T: Mitä sä Rebekka tarvitset, jotta sulle tulisi
parempi ja turvallisempi olo?P: Että äiti pyytäisi anteeksi ja halaisi.
T: Mitä tapahtuu…mä pyydän nyt sun äitiä
pyytämään anteeksi ja halaamaan sua..uskooko hän?
P: Jooo…mut mä olen se joka ekana nousee ja
menen äidin luo ja halaan…mutta hän halaa
takaisin kyllä.
T: Miltä se tuntuu?
P: Hyvältä ja sitten itkettää, mutta sen on
semmoinen parempi itku.
T: Tuntuuko susta hyvältä jäädä siihen tai tarvitsetko vielä jotain?
P: Tuntuu ihan hyvältä.

Tämän jälkeen potilas siirtyi turvapaikkamielikuvan kautta takaisin nykyhetkeen.
Keskustelimme tämän jälkeen vielä rajanvedosta suhteessa äitiin tilanteissa, joissa potilaalla on pelko Peukaloiseksi tipahtamisesta.
Hän ennakoi, että rajaa joutuu varmasti vetämään, kun vauva on syntynyt. Etenkin jos äiti
haluaisi hoitaa lapsenlasta ilman, että Rebekka on paikalla. Hän toivoi, että lapsi ei joutuisi
kokemaan samaa kun itse eli äidin vääristyneen maailmankuvan seurauksia ja äidin ja
isäpuolen riitelyä.

P: Mutta (huokaisee), se on edessäpäin.

Pari psykoterapiatuntia myöhemmin potilas
kertoi tilanteesta, jolloin hän oli ollut jälleen
Peukaloinen - itkenyt ja ollut lohduton. Potilas kertoi sen liittyneen siihen, että hän koki
äitinsä painostaneen potilasta hankkimaan
tietyn huonekalun, vaikka potilas oli todennut, että heille ei sellainen nyt mahdu. Samana päivänä hän oli kokenut myös muutaman
henkilön kommentit liittyen raskauteen, vatsan kokoon, loukkaavina. Kotona Peukaloismoodissa hänelle tuli ajatus ”en jaksa enää”,
olo oli toivoton, loukkaantunut ja surullinen.
Tilanne muistutti häntä syvemmistä masennusajoista. Potilas oli nähnyt seuraavana yönä
unta, jossa hän oli suuttunut em. henkilöille.
Unessa hän oli sanonut rumasti ja poistunut
paikalta - voittajana. Saman oloista unta oli
nähnyt myös äidistään. Vaikutti siltä, että
unissa Rebekka alkoi jo uskaltautua pitämään
puoliaan vaikka valveilla se oli vielä vaikeaa.
Teimme mielipahaan liittyneistä tilanteista
rooliharjoituksia, joiden tarkoituksena oli,
että potilas oppisi pitämään puoliaan, terveellä tavalla, tunnetilansa ilmaisten. Aluksi
hän halusi kokeilla olla harjoituksessa oma itsensä, mutta totesi sen liian vaikeaksi ja vaihdoimme rooleja siten, että terapeutti mallitti
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ensin puolien pitämistä.
P (ensimmäisen harjoittelun jälkeen): Jotain
hyvää sä sanoit siinä. Just… se vaan kuulostaa
tosi hyvältä. Joo.

Myös epävarmuus omasta tulevasta äitiydestä oli välillä mielessä.
P: Ja sitten mä pelkään, että mä kuitenkin teen
niinku väärin, koska mä pelkään niin hirveästi, että mä teen väärin. Vaikka aikaisemmin
mä sanoin, että mä olin 100 % varma mun
äidin roolista, niin nyt tulee ajatuksia, että ei

T: Kokeillaas toisin päin.

Teimme harjoituksen uudelleen siten, että potilas piti puoliaan terapeutille, joka esitti potilasta loukannutta henkilöä. Rebekka koki tunnetilan ilmaisun varsin vaikeana ja purskahti
nauruunkin. Autettuna se kuitenkin onnistui:
T(kuiskaajana): Sano se tunne…
P: Jaa-a, mä en siis…se on loukkaavaa.
T(roolissa): Et kai sä nyt suuttunut sentään?
P: En, mutta loukkaannuin.
T(roolissa): Anteeksi….. ei ollut tarkoitus.
P: En halua kuulla tommoisia kommentteja
enää.
T(terapeuttina): Hyvä!

Potilas käsitteli myös tulevaa omaa äitiyttä –
sitä millainen äiti itse haluaisi tulevalle lapselleen olla.
P:…tuntuu, että niitä tapauksia, samankaltaisia on monta. Että olen tehnyt jotain väärin ja
minulle suututaan. Se ei ole ollut turvallinen
hetki. Ei ole ollut pakotietä, on ollut vain uhka
psyykkisesti. Äiti raivostui niin helposti ja ylireagoi kaikesta kaikille. Varmaan sen takia yritän aina vältellä hankalia asioita enkä uskalla
sanoa suoraan. En ikinä aio olla läheskään samanlainen omalle tyttärelle (liikuttuu, itkee..).

sitten mene yli jollain toisella tavalla.

Terapian keskivaiheilla
Potilaan lasketun ajan lähestyessä ja terapian
ollessa noin puolivälissä potilas otti yhteyttä
ja toivoi ”tupla-aikaa” kertoen, että nyt on
paljon käsiteltävää ja että hän voi psyykkisesti huonommin. Sovimme kaksoistunnista
ja kävimme läpi potilaaseen ja hänen äitiinsä liittyviä tapahtumia. Potilas kertoi äitinsä
muuttuneen yhä sekavammaksi puheissaan
ja potilas oli ensi kertaa sanonut äidilleen
suoraan, että tämä on psyykkisesti sairas ja
että lapset toivoisivat, että hän hakisi apua.
Potilaan mukaan äiti oli kiistänyt, asiat olivat
kääntyneet keskustelussa toisikseen ja punainen lanka oli kadonnut potilaan äidiltä moneen kertaan. Potilas oli ensi kertaa kertonut
äidilleen, että hän on itsekin hakenut apua eli
käy psykoterapiassa ja pitkälti lapsuutensa
takia. Potilas kertoi äitinsä siitä vihastuneen
ja hämmästelleen sitä, kun potilas ei ole kuitenkaan ollut kokenut esim. sotaa tai terroria.
Potilas kertoi, että tässä vaiheessa keskustelua hän itse jo itki ja otti voimaa mielikuvasta.
P:..sit mä sanoin, että hei nämä ovat mun tunteet. Ja tässä kohtaa, kun mä makasin sängyllä
ja mulle tuli semmoinen niinku…. ei nyt paniikki, mä pystyin tosi hyvin kuitenkin puhumaan kuitenkin ja vastaamaan. No, ei nyt tosi
hyvin mutta kuitenkin näin – ei tullut mitään

T: Niin
P: Aion sanoa asiat hienovaraisesti, enkä menettää malttia turhista. Aion kunnioittaa hänen mielipiteitä, mutta pitää järkeviä rajoja.
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lukkoa, mitä mulle muuten tulee niissä tilanteissa, sä tiedät, jos joku sanoo niin - mä en
pysty

T: Minkälainen olo?

T: joo

tehdä mutta mä en jaksa, kiitos kun teet.

P: ja sit mä joitakin sekunteja mietin, että
apua, mistä mä saan nyt kiinni jostain. Että
mä pystyn ajattelemaan näitä mun vastauksia
ja sit mä otin sut siihen. Mä laitoin sut siihen
istumaan sängylle ihan vain joitain sekunteja.
Sä et mitään niinku tehnyt, sä et sanonut mitään, sä et silleen auttanut, vaan se mielikuva - sä oot nyt siinä tukena. Niin mulle tuli se
apu siitä. Mä jälkikäteen ajattelin, että vaikka
mulle ei tullut mieleen, että sä sanoisit ”kerro
ne tunteet” niin mä luulen, että sä symbolisoit sitä, että ”kerro ne tunteet nyt siinä.”… ja
niin mä sanoin ne tunteet. Ja mä sanoin, että
”Nämä ovat mun tunteet ja sä et voi mitätöidä
tai tehdä niitä pienemmiksi…tai sanoa, että ne
ovat vääriä” ja se oli ainut asia sen koko puhelun aikana, kun hän oli samaa mieltä – ”No

P: Lamaantunut, ei jaksa, mies saa tehdä ruuat
ja siivota ja mä huudan anteeksi, mä haluaisin

Synnytyksen jälkeen Rebekan mieliala oli varsin hyvä, mutta ahdistuneisuutta oli mm. pelkoina siitä, että vauvalle sattuisi jotain ikävää
tai että hän itse sen aiheuttaisi esim. tiputtamalla lapsen. Suunnistettaessa tässä vaiheessa moodikartalla potilas totesi kuitenkin
myös Terveen aikuisen ja Tyytyväisen lapsen
olleen esillä suhteessa lapseen. ”Näkymätön
muistuttaja” (Vaativa vanhempi) oli potilaan
mukaan esillä koulutehtävien parissa.
P: Se on siellä koko ajan päässä että vähän
paremmin voisi tehdä ja pitäisikö tähän vielä
jotain.

Peukaloinenkin oli ollut käymässä.

jaa”.

Rebekka etsi yhä vahvemmin uudenlaista tapaa olla suhteessa äitiinsä. Rajan vetäminen ei
kuitenkaan ollut alkuun helppoa. Hän kuvasi
olevansa kaikesta ahdistunut ja aivan loppu.
Näin lähellä synnytystä todettiin, että potilaan pitäisi säästellä itseään ja säädellä yhteydenpitoaan äitiinsä. Hän sopikin sisarustensa
kanssa, että he yrittävät saada äidille apua ja
Rebekka pysyttelisi nyt enemmän taka-alalla.
P: Jotenkin välillä tulee se ajatus, että eihän
sairasta ihmistä voi jättääkään.
T: Niin..
P: Mutta sit kun se oma jaksaminen tulee vastaan. Mulla on nytkin ollut näitä samoja. ..mä
tunnistan siitä niinku masennuksesta niitä,
että mä en jaksa niinku sohvasta ylös. Mulle
tulee ihan sellainen..

T:…ne tiputtaa sut tonne Peukaloismoodiin
hetkittäin..
P:.. ja sit mä ajattelen monta kertaa. et ei äitinä ja vanhempana voi olla näitä pelkoja
T: Voi olla ja monella äidillä on niitä pelkoja,
että apua jos mä tiputan tämän tai..
P: Sen mä vielä ymmärrän…mutta kun on sitten vielä näitä, mitä oli myös pienenä.

Peukaloismoodissa Rebekka oli ollut pelkojen äärellä ja edelleen tilanteissa, joissa hän
koki mielipahaa suhteessa äitiinsä. Eräällä
terapiatunnilla (24. tunti) potilas kertoi, että
riita äidin kanssa oli saanut hänet pois tolaltaan. Hän koki, että puolien pitäminen ei
lainkaan onnistunut, äiti ei kuunnellut lainkaan, kun hän yritti selittää toistuvasti asiaa
omalta kannaltaan ja lopuksi hän kertoi, että
äiti oli sulkenut puhelimen kesken puhelun
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(”iski luurin mun korvaan”). Tämän jälkeen
kuvasi hyvin ahdistunutta oloa, jossa tärisi
kauttaaltaan (Peukaloisena), mutta miehensä
tukemana kirjoitti äidilleen viestin ja samalla
alkoi myös kiukku nousta (Morrison moodi).
P:Mä olin niin vihainen ja mä ajattelin, että
nyt mä kirjoitan, että ”ihan sama”.

Rebekka oli viestitellyt äidin kanssa puhelimella ja pystyi kertomaan, miltä äidin syyttely ja vihaisuus tuntuivat (tietoisesti kuvasi
tunteensa) ja sai kokemuksen, että äiti ymmärsi jotain, oli pahoillaan ja pyysi jopa anteeksi.

vitse olla muiden (äidin) saatavilla ja sellaisen
hän teki - ”aina ei tarvitse vastata”.
Jatkoimme korjaavien mielikuvaharjoitusten
tekoa Peukaloisen tunnetilojen korjaamiseksi. Hiljalleen potilaan tueksi mielikuvissa tuli
muitakin aikuisia kuin terapeutti, ja lopulta
myös potilas itse aikuisena pystyi puolustamaan itseään pienenä. Kerran mielikuvaharjoituksen aikana potilas sai selviä dissosiatiivisia oireita.
P: Mulle tuli tänne tämmöinen tunne siis
(näyttää kaulan ja rintakehän aluetta), mulla
ei ole ollut sitä moneen moneen vuoteen. Ihan
pienenä oli usein ja mä en ole muistanut sitä,
mutta heti kun mä laitoin silmät kiinni ja menin siihen, niin tää tuntuu vieläkin.

P:..no, okei nyt mä olen huomannut, että jos
mä sanon ihan oikeet ne tunteet ja vedän vielä lapseni siihen mukaan, niin se tepsii.

T: Tuntuuko siinä ahdistus, paine?

Potilas oli vahvistumassa, vaikka hän esitti
epäilynsä, että ”tuntuu, että tämä ei ole vielä tässä”. Hän sai tukea myös lähipiiriltään;
kun hän oli kertonut em. tapauksesta miehelleen ja sisaruksilleen olivat nämä olleet
ylpeitä potilaasta - kuten terapeuttikin - ja
sanoneet, että hyvin tehty. Potilaan mies oli
ehdottanut, että potilas ei aina heti vastaisi
puhelimeen äitinsä soittaessa, vaan soittaisi
takaisin vasta esim. tunnin kuluttua, jolloin
tunnereaktio äidiltä olisi jo saattanut laantua.
Pidin ajatusta hyvänä, mutta potilaalle se oli
täysin uutta ja jatkossa vielä pitkään varsin
vaikeaa. Rebekka kuvasi pelkoa ja syyllisyydentunteita tilanteissa, joissa halusi vetää rajaa suhteessa äitiinsä. Varsinkin jos koki äidin
itseään vielä siitä syyllistävän. Hän kertoi että
saattoi voida sen jälkeen psyykkisesti huonosti jopa useita päiviä. Sittemmin ehdotin,
että hän tekisi muistutuskortin puhelimen
kuoreen, jossa muistuttaisi, että aina ei tar-

P:Se on tästä näin, ja huulet turpoo ihan isoiksi, ja sitten tulee koko tää alue ihan turvoksissa, tosi painava semmoinen klöntti. Mulla ei
ole todellakaan ollut sitä. Ihan niinku pienenä
oli paljon, ja mun piti aina kokeilla suuta, että
onko se turvonnut, onko se iso.
T: Ja se sama tuli nyt? Onko sulla vielä se?
P: Ihan pikkasen, mutta se helpotti, kun avasin silmät. Oli vähän vaikeata tää, koska se
tuntui koko ajan, se paine.
T: Hengittele muutama syvähengitys sinne
huuliin ja siihen osaan kehoa jossa se raskaus
tuntui. Joo, kertoo siitä, että kyllä sä siellä lapsuudessa olit, jos toi sama tunne tuli.

Teimme toisen korjaavan mielikuvaharjoituksen, jolloin Rebekka puolusti pientä (mielikuvassa n. 8-vuotias) itseään aikuisena itsenään ja sai aika jämäkän otteen tilanteeseen,
jossa äiti lopulta ymmärsi ja pyysi anteeksi.
Lopuksi teimme turvapaikkamielikuvaharjoi-
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dessä, leikitään, puhutaan ja hän opettelee
nyt ryömimistä ja konttaamista.

tuksen, jonka jälkeen hän avasi silmänsä:
P: Nyt mä pääsin taas helpommin siihen turvapaikkaan.

T: Oi, jo nyt, hyvänen aika..
P:Ja sitten, kun hän on niin sosiaalinen, se
tuntuu niin kivalta. Nyt tulee ihan se iso äitiyden tunne, se mikä alussa vähän puuttui…tai
ei puuttunut mutta..

T: Hyvä. Tuliko se sama fyysinen reaktio?
P: Ei.
T: Aikuinen Rebekka osasi paremmin puolustaa jopa pientä kuin sun isäsi (edellisessä mielikuvassa).

T:..tulee erilaisena?
P:..joo erilaisena. Hän on niin iloinen, nauraa
ihan kovalla äänellä, ja kaikki on niin hauskaa
hänen mielestään.

P: Mmm. joo, koska oli realistisempaa miettiä
mitä itse sanois.

Kun hän ajatteli äitiään, oli suru tässä vaiheessa vallitsevin tunnetila.

Potilas teki terapian tässä vaiheessa myös
kotitehtävänä terapiakirjeen äidilleen ja luki
sen seuraavalla tunnilla ääneen. Hän kuvasi
kirjeessä hyvin sitä, millainen suhde äitiin on
ollut ja toisaalta sitä, miten toivottomana hän
kokee tilanteen edelleenkin, kun on ymmärtänyt, että äiti on sairas. Kirjeessä Rebekka
pohti myös sitä, miksi äiti ei ole voinut hakea
apua ja siten helpottaa omaa ja läheistensä
oloa. Hän kuvasi, että anteeksiantaminen on
aika arka asia, mutta voisi tehdä sen siksi että
ajattelee äidin olleen ja olevan edelleen sairas. Kun Rebekka luki tämän kohdan kirjeen
lopusta, hän herkistyi. Seuraavalla terapiatunnilla Rebekka kuvasi iloa ja surua. Äitiydestä, opinnoista ja kohtaamisista muiden
kanssa hän koki nauttivansa yhä enemmän.
Samalla hän suri suhdettaan äitiinsä.

T:..ehkä täytyy se surukin surra..
P: Niin, se on niinku menetys
T: Menetys on, se on totta…
P: Se on vähän niinku se äiti mikä oli… on
kuollut, vaikka se on sama äiti kuitenkin, mutta kun näkee sen niin eri tavalla
T: Se on menetys.
P: Joo, mä huomaan sen sellaisissa tilanteissa, että mulle tulee niitä ajatuksia, että voi ei,
miksi mulla ei ole tollainen äiti kuin telkkarissa ja niillä on niin hyvät välit ja mä kaipaan
sitä. Ja sitten mä olen yrittänyt psyykata itseäni, että ”mä olen vahva, mä en tarvitse sitä
äitiä, mä olen itse se äiti, mä en tarvitse…en
tarvitse”, mutta sitten kuitenkin se Pikku-Rebekka tarvitsee sitä äitihahmoa, ja sitä ei ole ja
se on jotenkin…ehkä sen kanssa mä kamppailen nyt. Mä en tiedä, olenko kertonut, mutta
silloin synnytyksessä, kun mulla oli se paha
paha kuolemankipu. Niin se vanhempi hoitaja, joka siihen tuli, jonka äänen mä vaan kuulin. Hän oli sellainen ihana, niinku äidin oloinen. Mä en nähnyt häntä, kuulin vaan, koska
mä olin ihan poissa. Niin mulle tuli mieleen
sanoa ”Mamma”. Voi sitä kaipuuta ja tarvetta,

P: …mut se (opinnot) on kivaa, se antaa mulle
niin paljon..
T: Niin just! Ja nyt on hyvä elämänsauma tehdä niitä myös. Antaa hyvää vastapainoa kotona olemiselle ja lapsen hoidolle. Hyvin olet
pystynyt yhdistämään nämä.
P: Joo ja sitten mä olen myös antanut aikaa
vauvalle. Kun hän on hereillä me ollaan yh-
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silloin kun on paha olo, että sitä lohtua ja sitä
äidillistä jotain läsnäoloa, turvaa tai jotain,
mutta….täytyy nyt vaan olla ilman.
T: Mutta tiedätkö sä, että kun sä ylipäänsä tajuat nyt ton ja sanot sen ääneen, niin se eheyttää sua, usko pois.
P: Joo, sen mä olen tajunnut nyt ja vauvan
myötä, että mikä kaipuu on minussa.
T: Anna itsellesi lupa kokea noi tunteet, menetystä ja surua…

Äitienpäivän jälkeisellä terapiatunnilla Rebekka kertoi iloinneensa omasta ensimmäisestä äitienpäivästään, mutta hän oli myös
jännittänyt oman äitinsä tapaamista. Rebekka kertoi olleensa myös vihainen äidilleen.

Terapian lopussa
Peukaloismoodia alkoi esiintyä hiljalleen yhä
harvemmin. Eräällä terapiatunnilla (32. tunti) tarkastelimme yhdessä taas moodikarttaa
ja kysyin, missä moodeissa potilas oli ollut.
Tyytyväinen lapsi tuntui olevan läsnä etenkin lapsen kanssa. Vihaisen lapsenkin Rebekka tunnisti ja tuntui saavan siitä voimaa
oikeuksiensa puolustamiseen. Vaativan vanhemman moodi oli opiskelussa esillä, mutta
Peukaloinen oli ollut nyt poissa. Hän arveli,
että Terve aikuinen oli näkynyt siinä, että
hän oli osannut vetää rajoja. Hän totesi oman
äitiroolin myös auttaneen. Hän pohti oivaltavasti myös omaa reagointitapaansa.
P: Tulee heti se tunne, että ”hei mulla on nyt
lapsi en mä voi alkaa nyt mitään” …niinku
Peukaloiseksi. En tiedä - tunnen nyt sellaista ”empowermentia” ja onhan se tosi kivaa,
koska se on ollut meidän työn tavoite…ja nyt,
kun mä saan siitä kiinni, niin mä ohjaan niitä
ajatuksia. Että kun olen vihainen, niin annan
itseni olla vihainen. Mutta onhan se jännää,
että miksi aina olen mennyt siihen Peukaloiseen enkä siihen Morrisoniin (Vihainen lapsi).
Mä olen ollut surullinen ja mennyt siihen pikku lapsen tilaan.

P: Se jäi taas pyörimään päähän ja enemmän
suututti nyt tällä kertaa kuin tiputti (Peukaloismoodiin). Mutta mieluummin kyllä suututti.
T: Niin, sä saat siitä enemmän voimaa.
P: Joo, koska se Peukaloismoodi on niin ikävä.
T: Lohduton?
P: Joo, joo tässä mä tunnen itseni enemmän
aikuiseksi.
T: Joo

T: Mitä sä ajattelet miksi näin? Miksi se on ollut sulle tutumpi reagointitapa?

P: Se on enemmän aikuisen ihmisen tapa reagoida.

P:…ehkä kun äiti on ollut aina vihainen, niin
mä olen vierastanut sitä toimintatapaa. Ja kun
lapsena on ollut surullinen….lapsena sitä on
ollut surullinen, eikä vihainen ja kun ei ole ollut sitä lohduttajaa, niin mä olen jäänyt siihen
tunnetilaan.

T: .. kun oikeuksia poljetaan.
P: Joo
T: Ja tämä on vähän sellaista uutta.
P: Ja mä luulen, että se auttaa, koska kun käytiin äidin luona, niin mulla oli vähän sellainen
niinku kovempi kuori ätiä kohtaan. Ja se toimi
ihan hyvin.

Kesällä Rebekka kykeni jättämään opintonsa
hetkeksi sivuun ja ottamaan rennommin. Hän
nautti lapsesta, kotona olemisesta, ystävien ja
sukulaisten tapaamisesta, ja koki mielialansa
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ja sitten se kiukku….mutta ne tunteet ei enää
jää siihen päivien ajaksi, se alkaa olla jo poissa.. ne tulee ne tunteet ja sitten ne menee.

varsin hyväksi. Mindfulnessistakin hän oli
kokenut saaneensa apua.
P: Nyt mä huomaan, kun lapsikin kasvaa niin
nopeasti ja kesäkin menee ohi, että jos vaan
ajattelee jotain tulevaa, että nyt on ehkä eka
kerta elämässä, kun mä haluan olla ”just tässä”. Aina mä olen halunnut katsoa eteenpäin,
että sitten kun mulla on lapsi ja sitten kun on
se ja niin niin ja niin. Eli nyt on oikeastaan se
hetki, mitä mä olen aina odottanut ja nyt mä
haluan siitä ihan kaiken. Se mindfulness on
ihan superhyvä just nyt.

Rebekan äidin saattaminen avun piiriin vaikutti etenevän omalla painollaan ja Rebekka
kertoi, että hän itse kykeni suhtautumaan äidin tilanteeseen paremmin kuin aikaisemmin
– neutraalisti, kantaa ottamatta, vajoamatta
enää hankaliin tunnetiloihin (Peukaloiseksi
tai Näkymättömäksi muistuttajaksi). Rebekka
arveli, että jos hän sanoisi äidilleen vastaan,
niin äiti kiihtyisi yhä enemmän, mutta Rebekka ei halunnut enää myötäilläkään. Hän sanoi
prosessoivansa edelleen mielessään lapsuuttaan tunnistamalla tunteita, joita nousi mielikuvista, ajatuksista tai muistoista. Hän tunsi
edelleen ajoittain surua ja kiukkua etenkin
siitä, että äiti oli ollut aina niin vihainen.
P: Tää vuosi täällä sun luona on rakentanut
sitä ”Pikku-Rebekkaa” Mä olen tarvinnut
sitä aikaa, surra ja käydä nämä asiat läpi ”voi
minkä takia mulla on ollut tällainen tyhmä
lapsuus”. Ja mä suren vieläkin ja voi tulla
ihan sellainen suru kun mä tässä joku päivä
mietin – että kun hän oli aina niin vihainen,
vihainen, vihainen ja vihainen…Niin sellainen
niinku paniikki siitä seuraa ja jähmetyn siinä.
Sitäkin mä olen surrut hirveästi, että miten
hemmetissä hän voi olla niin tyhmä, on mikä
sairaus tahansa, että on niin sokea sille omalle
käyttäytymiselleen. Siinä tulee ensin sen suru

T: Tärkeää on että tavoitat ja sitten päästät
irti. Tunnistatko muita tunteita?
P: No se pelko.

Pelkoakin Rebekka vielä ajoittain koki, mutta
hän ei ollut mennyt äidin edessä enää paniikkiin eikä tipahtanut Peukaloiseksi. Vahvistaaksemme tätä, teimme tilanteesta jälleen
korjaavan mielikuvaharjoituksen, jossa potilas teini-ikäisenä koki pelkoa ja paniikkia äidin edessä. Rebekka koki korjaavan mielikuvaharjoituksen hyvänä ja helpottavana, kun
hän pystyi ottamaan aikuisena ohjat omiin
käsiinsä (”Nyt riittää!”).
P: Se on kyllä tosi hyvä kikka käyttää itseä,
niin mä toimin siinä parhaiten, kun mä aikuisena tulen siihen, musta tuntui siltä, että olen
äidin yläpuolella…...mun pitäisi muistaa saada
se tunne tositilanteissa, että mä olen tosiaan
se aikuisempi meistä, ollut jo pitkään ja mulla
on ne hyvät vastaukset ja mun pitäisi saada ne
pelkojen edelle..
T: Sä olet aikaisemmin tipahtanut herkästi
sinne pienen tytön moodiin, se on niin ymmärrettävää.

Noin vuoden työskentelyn kohdalla Rebekka
veti rajaa yhä enemmän suhteessa äitiinsä,
vaikka myönsi, että se ei ollut helppoa. Hän
koki vaikeana etenkin sen, että äidiltään hyväksyntää hakien hän oli tottunut aina kertomaan tekemisistään ja näyttänyt äidilleen,
mitä käsitöitä hän oli esimerkiksi tehnyt. Hän
löysi itsestään uusia puolia opettelemalla
olemaan välinpitämättömämpi äidin asioista
(”ihan sama”), koska hän koki, että mikään,
mitä hän sanoi, ei mene äidille kuitenkaan
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perille. Hän arveli, että etäisyyden ottaminen
oli ainoa ratkaisu, jotta hän voisi paremmin.
P: Mä en jaksa enää ja oikeasti se tuntuu hyvältä…mä luulen, että nyt mulla ehkä on sellainen kuin teini-ikäisillä tai niillä jotka muuttaa kotoa… sellainen irtautuminen..

lastaan ja kotiaan, eikä hän ollut enää tuntenut itseään niin epävarmaksi. Ennen kaikkea
hän koki, että se liittyy jaksamiseen, joka oli
parantunut potilaan mukaan olennaisesti.
P: Nyt kun mä tulin tänne, kun mä puin päälle siinä, kun mä lähdin ulos niin tuli sellainen
ajatus, että ”Mä olen vahva nainen” ja mä en
ole ikinä ajatellut ollenkaan mitään sellaista.
Mutta kun mä olin tulossa tänne ja mä mietin,
että mitä mä täällä kerron ja sä kysyt, miten
on mennyt ja…nyt on eka kerta kun mä tun-

T: Ei oo välii ?
P: Mitä mulla ei ole ollut kun aina on ollut niin
kova huoli ja aina on ”ollut väliä” ja mä olen
koko ajan yrittänyt, niin nyt se tuntuu ihan
hyvältä, että ”ei ole väliä, ihan sama, tee mitä
haluat”.

Potilaan voidessa pitkään hyvin, hän koki,
että on valmis päättämään psykoterapian
vuoden kuluttua sen aloittamisesta. Rebekka halusi testata omaa pärjäämistään ja sovimme että psykoterapiaa voimme jatkaa
myöhemmin, jos siihen vielä on tarvetta. Sovimme kuitenkin seurantakäynnistä kolmen
kuukauden kuluttua ja siitä, että hän voi tarvittaessa ottaa aiemminkin yhteyttä.
Seurantakäynnillä Rebekka kertoi voivansa
edelleen erittäin hyvin. Hän oli kyennyt pitämään entistä tiukempaa rajaa kontaktissaan
äitiinsä ja koki sen auttaneen itseään. Hän
koki suhteensa lapseen vahvistuneen entisestään ja nautti äitiydestään täysin siemauksin.
Hän suunnitteli hoitovapaalle jäämistä ja rauhallisempaa opiskelutahtia.
P: Tämä äitiys tuntuu ihan superhyvältä.
T: Ihana kuulla!
P: Ja se koko ajan eheyttää sitä rikkinäistä,
mitä on ollut.

Rebekka kertoi ymmärtävänsä nyt, mikä on
Terve aikuinen. Hän kuvasi, että se on sellainen aikuinen, joka kykenee ja jaksaa hoitaa

nistan itsessäni ”Vahvan naisen”.

Skeemojen muutos
Terapian alkuvaiheessa potilas täytti YSQ-S2extended -kyselyn, jossa voimakkaimmat
skeemat olivat Hyväksynnän haku 100%, Uhrautuvuus 87%, Ylikriittisyys/ylimitoitetut
vaatimukset 83%, Negatiivisuus/pessimismi
83% ja Rankaisevuus 70% Näistä voimakkaimmin loppuvaiheessa olivat lievittyneet Uhrautuvuus 57%:iin, Hyväksynnän haku 63%:iin,
Negatiivisuus/pessimismi 40%:iin ja Rankaisevuus 27%:iin. Sen sijaan Ylikriittisyys/ylimitoitetut vaatimukset nousi 93%:iin (Kuva 1).

Moodien muutos
Alkuvaiheen moodikartoituksessa SMI lomakkeella tuli esiin Vaativa vanhempi 67 %
ja Mukautuja 67 %, Haavoittuva lapsi 27 %,
Terveen aikuisen ollessa 75 % ja Tyytyväisen lapsen 80 %. Nämä muuttuivat siten, että
Vaativa vanhempi laski psykoterapian myötä 55 %:iin, Mukautuja 60 %:iin. Haavoittuva
lapsi oli loppukartoituksessa myös laskenut
22 %:iin, Terve aikuinen vahvistui 83 %:iin ja
Tyytyväinen lapsi kasvoi 95 %:iin (Kuva 2).

174

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

pohDinTA
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata
skeemamoodityöskentelyä ja tutkia psykoterapiassa tapahtuvaa muutosta Rebekan suhteessa omaan äitiinsä samanaikaisesti kun
Rebekasta itsestään tuli äiti. Potilaan skeemat
ja moodit sekä niissä terapian aikana tapahtuneet muutokset olivat erityisesti tarkastelussa. Skeemamoodimalli lisäsi ymmärrystä
potilaan vaikeuksista. Keskeiseksi käsitteeksi
muodostui Peukaloinen, joka kuvasi potilaan
mielentilaa tavallisimmin suhteessa äitiinsä.
Peukaloinen muodostui moodiketjusta, jossa
potilas oli ensin Mukautuja selviytymismoodissa ja siitä tipahti vielä Haavoittuvan lapsen moodiin. Tällöin potilas koki ahdistusta,
avuttomuutta, surullisuutta ja hätää. Näissä
tunnetiloissa potilas koki olleensa turvattomasta lapsuudesta lähtien. Mukautuminen
oli muodostunut potilaan selviytymiskeinoksi ja hän oli monissa ihmissuhteissaan aikuisuudessa Mukautujan moodissa.
Psykoterapian tavoitteena oli muuttaa näitä toimimattomia skeemamoodeja ja saada
muutosta aikaan potilaan suhteessa äitiinsä.
Peukaloiseksi putoaminen näyttäytyi tällöin
ongelmallisena kokemuksena, koska siitä
moodista käsin potilas ei saanut voimaa rajan
vetämiseen. Skeematerapeuttiselle työotteelle ominaisesti pidimme ongelmallisia tunteita työskentelyssämme keskiössä (Arntz &
Jacob, 2013). Käytännössä potilas kertoi tilanteista, joissa hän oli tipahtanut Peukaloiseksi,
ja näitä tunteita siltana käyttäen teimme tutkimusmatkan hänen lapsuuteensa ja haimme
muutosta tunne-elämään korjaavan mielikuvatyöskentelyn avulla. Rebekalle skeematerapeuttinen työote tuntui sopivan, koska hä-

nellä on hyvä mielikuvitus ja kyky heittäytyä
kokemuksellisiin työtapoihin. Oma kokemukseni, on että mikäli potilas pelkää heittäytymistä esimerkiksi mielikuvaharjoituksiin tai
tuolityöskentelyyn, eikä tätä pelkoa kyetä
lievittämään, ei skeematerapeuttinen työskentely silloin sovellu. Lapsuudenaikaisille
traumaattisille kokemuksille annetaan skeematerapiassa suurempi merkitys kuin perinteisessä kognitiivisessa terapiassa. Rebekan
kohdalla turvattoman lapsuuden käsittely
oli terapiaprosessissa erittäin merkityksellistä. Potilaan oma käsitys lapsuudestaan oli
edeltävästi muuttunut masennukseen sairastumisen myötä. Kertomansa mukaan hän oli
aiemmin pyrkinyt ajattelemaan, että hänellä
oli ollut hyvä lapsuus ja että äiti oli toiminut,
kuten hyvän äidin tulee. Myös vanhemmointi
oli merkittävässä roolissa terapiasuhteessamme kun rohkaisin Rebekkaa jakamaan kanssani kipeät tunteensa ja kokeilemaan uusia
toimintatapoja. Samalla kun Haavoitettu lapsi sai lohtua ja turvaa, tuntui potilaan Terve
aikuinen vahvistuvan ja kasvavan. Potilas
koki erityisen hyvänä terapian loppusuoralla
tehdyt mielikuvaharjoitukset, joissa hän itse,
aikuisena itsenään, lohdutti ja antoi turvaa
pikku-Rebekalle.
Samanaikaisesti Peukaloiseksi putoamista
tuntui tapahtuvan yhä harvemmin ja potilasta piinanneet painajaisetkin vähenivät.
Kun tapasin Rebekan ensi kerran vastaanotollani, hän kertoi toiveestaan tulla äidiksi, ja
sittemmin tuo toive toteutui, kun aloitimme
psykoterapian. Psykoterapian keskivaiheilla
potilas synnytti lapsen ja vauva oli usein hänen mukanaan vastaanotolla. Rebekan otteita
äitinä oli hienoa havainnoida. Rebekasta tuli
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tasapainoinen ja huolehtiva äiti, joka nautti
silmin nähden lapsestaan. Vanhemmuuden
alkumetreillä monenlaiset pelot olivat potilaan mielessä, mutta ne jäivät taka-alalle
kun potilaan varmuus äitinä lisääntyi. Samanaikaisesti potilas veti onnistuneesti rajaa
suhteessa omaan äitiinsä ja selvästi omaan
lapseen ja omaan perheeseen keskittyminen
auttoi häntä myös tässä asiassa. Rebekan
psykoterapiaprosessia auttoi tuore vanhemmuus eli keskeinen elämän siirtymävaihe,
jolle on tyypillistä mahdollisuus muutokseen
ja kehitykseen mm. muutos suhteissa omiin
vanhempiin (Karila, 1988). Rebekan kohdalla
erityisesti muuttuva suhde omaan äitiin oli
otollisesti tämän myötä fokuksessa. Sternin
(1995) mukaan lapsen saaminen vaikuttaa
tuoreeseen äitiin myös siten, että hän alkaa
tietoisesti tai tiedostamattomasti arvioida
myös oman äitinsä toimintaa äitinä. Rebekan
kohdalla tämä näyttäytyi siten, että hänen
omat lapsuusmuistot äitinsä kanssa olivat
hyvin mielessä ja näyttäytyivät unissakin.
Skeematerapeuttinen työskentely vaikuttaisi
toimivan siten erityisen hyvin tässä elämän
tärkeässä siirtymävaiheessa ja sen onnistumista tukien.
Aiemmat masennusjaksot lisäävät riskiä synnytyksen jälkeisen masennuksen kehittymiseen (Hertzberg, 2000). Rebekan vaikein
masennus oli jo väistynyt kuntoutuspsykoterapian aloittamisvaiheessa, mutta ennen
synnytystä mielialassa oli ohimenevää laskua
liittyen etenkin vaikeuksiin suhteessa äitiin.
Synnytyksen jälkeen Rebekka voi mielialansa
osalta selvästi paremmin ja hyvä psyykkinen
vointi vahvistui, mitä pidemmälle psykoterapiassa etenimme. Rebekka ei sairastunut synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Siihen

saattoi vaikuttaa se, että olimme jo terapiaprosessissa hyvässä vauhdissa ennen synnytystä.
Myönteiset muutokset potilaan toimintatavoissa ilmenivät myös potilaan skeema- ja
moodirakenteissa, joita mitattiin skeema- ja
moodikyselyillä psykoterapian alku- ja loppuvaiheessa. Suurimmat muutokset potilaan
skeemoissa näkyivät Rankaisevuudessa (70
%:sta 27 %:iin) ja Negatiivisuus/pessimismissä (83 %:sta 40 %:iin), jotka todennäköisesti kuvasivat potilaan mielialan muutosta
eli masennuksen väistymistä. Hyväksynnän
hakeminen väheni huomattavasti (100 %:sta
63 %:iin). Tämä näyttäytyi käyttäytymisen
tasolla ennen kaikkea suhteessa äitiin, mutta jämäkkyys vaikutti kasvavan myös muissa
ihmissuhteissa. Myös Uhrautuvuuden, Alistuneisuuden ja Riippuvaisuuden pistemäärät
laskivat autonomian vahvistumisen ja puolien pitämisen oppimisen myötä. Ainoastaan
yhdessä skeemassa oli kasvua haitalliseen
suuntaan eli Ylikriittisyys/ ylimitoitetut
vaatimukset kasvoivat skeemakyselyjen mukaan, mikä todennäköisesti liittyi potilaan
jatko-opintoihin äitiysloman aikana ja opintojen koviin tavoitteisiin. Mielenkiintoista
kuitenkin on, että SMI:llä mitattuna Vaativan
vanhemman moodissa oli selvää laskua, joka
mahdollisesti heijasteli potilaan rennompaa
otetta elämään yleensä. Moodeista myös Terve aikuinen ja Tyytyväinen lapsi vahvistuivat.
Peukaloismoodiketjun muutokset näkyivät
Mukautuja moodin ja Haavoittuvan lapsimoodin pienenemisenä. Potilaalla oli onneksi
ollut elämässään myös turvallisia ja hyviä ihmissuhteita, kuten nykyinen parisuhde, jonka uskoisin selittävän sitä, että Haavoittuvan
lapsen moodi ei lähtötasoltaan ollut kuiten-
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kaan kovin korkea. Skeemat muuttuvat kuitenkin hitaasti (Young, Klosko & Weishaar,
2008). Arvelen, että jos psykoterapia olisi vielä jatkunut vuoden jälkeen, olisi muutos ollut
suurempi näillä mittareilla arvioituna. Seurantakäynnillä, kolmen kuukauden kuluttua
terapian päättämisestä, potilas kuvasi muutosten vahvistuneen elämässään edelleen ja
tämä ilmeni skeema- ja moodimittareissakin.
Keskeisten skeemojen ja moodien pistemäärät olivat muuttuneet edelleen toivottuun
suuntaan.
Skeema- ja moodikyselyjen käyttäminen terapian alussa ja lopussa on sinänsä helppoa,
joskin potilaan itsearviointina tehtyinä ne
toimivat parhaimmillaankin vain suuntaa
antavina ja kokonaiskuvaa täydentävinä mittareina. Lomakkeiden täyttämisen hetkellä oleva potilaan moodi voi myös vaikuttaa
tuloksiin eli vaihdella lyhyelläkin aikavälillä (Leeste, 2007). Skeemamoodien yhteinen
tunnistaminen ja niiden syntymekanismien
ymmärtäminen myös elämänhistoriaa käsittelemällä on skeematerapiassa keskeistä.
Diagnostinen mielikuvaharjoitus ennen korjaavan mielikuvaharjoituksen aloittamista
tavoittaa usein lapsuudenaikaiset haitalliset
selviytymismoodit ja antaa lisätietoa sekä
täydentää kokonaisuuden hahmottamista
(Arntz, 2013). Rebekan kohdalla lapsuusmuistoja korjaavat mielikuvatyöskentelyharjoitukset olivat psykoterapiaprosessin onnistumisen kannalta mielestäni yksi tärkeimmistä
työtavoista. Samalla kun potilas kykeni terapiaprosessin loppusuoralla yhä jämäkämmin
tulemaan itse aikuisena mielikuvaan omaa
pientä itseään lohduttamaan ja turvaamaan,
potilas tarjosi hyvää huolenpitoa ja rakkauttaan pienelle lapselleen äitinä nykyisessä

elämässään. Tätä kehitystä oli hienoa päästä
seuraamaan ja se vahvisti omaa kokemustani
skeematerapian toimivuudesta potilaille, joilla on omia lapsuudenaikaisia turvattomuuden kokemuksia ja jotka ovat uuden kehitystehtävän edessä tullessaan itse vanhemmiksi.
Miten tämä näyttäytyisi suuremmassa potilasaineistossa? Toimiiko skeematerapeuttinen lähestymistapa tässä kehityksellisessä
siirtymävaiheessa perinteistä kognitiivista
psykoterapiaa tai muuta psykoterapiasuuntausta paremmin? Voisiko kattava neuvolatoimintamme löytää ja huomioida jatkossa ne
vanhemmat, joiden omassa lapsuustaustassa
on turvattomuuden kokemuksia, ja osata ohjata heidät eteenpäin psykoterapia-arvioon?
Voisiko se omalta osaltaan olla estämässä
äitien sairastumista synnytyksen jälkeiseen
masennukseen? Voisiko skeema- ja moodilomakkeista olla silloin apua arviossa? Näihin
kysymyksiin skeemamooditerapian tutkimustyö tuo toivottavasti vastauksia tulevaisuudessa.
”Rantatörmällä hän kääntyi ja katseli lintuparvia, jotka lensivät meren yli huutaen
kutsuhuutojaan. Vain yksi metsähanhiparvi
lensi ääneti niin kauan kuin hän kykeni seuraamaan sitä katseellaan. Muodostelma oli
säännöllinen ja hyvässä järjestyksessä. Hän
tunsi niin syvää kaipausta pois lentäviä lintuja kohtaan että hän melkein toivoi olevansa
taas Peukaloinen, joka saattoi lentää maiden
ja merien yli metsähanhien matkassa.”
Selma Lagerlöf: Nils Holgerssonin ihmeellinen matka
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Skeematerapeuttinen työskentely
ahmimishäiriöisen kognitiivisessa
psykoterapiassa
Minna Lammi

Tämän työn tarkoituksena on kuvata skeematerapeuttista työskentelyä ahmimishäiriöisen asiakkaan kognitiivisessa psykoterapiassa. Ahmimishäiriölle on tyypillistä oireiden
kehämäisyys, johon liittyy syömisen rajoittaminen, ahmiminen ja oksentaminen. Kun
ahmimishäiriöinen pääsee irti oireiden kehämäisyydestään, alkaa toipuminen. Tässä tutkimuksessa tarkastelen, millaisia skeemoja ja
moodeja esiintyy ahmimishäiriöisellä asiakkaalla sekä miten skeemat ja moodit muuttuvat noin vuoden kestävän terapian aikana.
Lisäksi olen kiinnostunut, miten korjaavaa

mielikuvatyöskentelyä voisi käyttää apuna
terapiatyöskentelyssä mm. tunteiden kokemiseen ja tarpeiden tunnistamiseen. Skeematerapeuttisista työtavoista esittelenkin tässä
opinnäytetyössäni
mielikuvatyöskentelyä
laajemmin kuin muita skeematerapeuttisia
työskentelytapoja, koska olen käyttänyt korjaavaa mielikuvatyöskentelyä yhtenä osana
asiakkaan psykoterapiaprosessia. Tämän työtavan valitsin asiakkaalleni yhdeksi interventiokeinoksi, jotta hän saisi kosketusta omiin
tunnekokemuksiinsa sekä muuttamaan hänen skeemojaan. Tutkimusten mukaan mie-
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likuvatyöskentelyn avulla on mahdollista
päästä tunnetyöskentelyyn ja skeemojen
muuttamiseen.

kyselylomakkeiden täyttämisestä ja tuloksista. Ne motivoivat heitä itsetutkiskeluun
ja tunnistamaan uusia näkökulmia itsestä ja
omasta käyttäytymisestään.

SkeeMATerApiA
Skeematerapia laajentaa perinteisen kognitiivisen psykoterapian työtapoja ja käsitteistöä
yhdistelemällä kognitiiviseen lähestymistapaan kiintymys- ja objektisuhdelähestymistapoja sekä hahmoterapeuttisia, konstruktivistisia ja psykodynaamisia näkökulmia.
Skeematerapia painottaa lapsuus- ja nuoruusajan tutkimista psyykkisten oireiden lähteenä. Skeematerapeuttiseen työskentelyyn
kuuluvat tunnetyöskentely, terapiasuhteen
tutkiminen sekä sopeutumista haittaavien
eli haitallisten moodien ja selviytymismoodien tarkastelu. Skeematerapian kohteena
ovat psyykeen ytimessä olevat psykologiset
teemat, varhaiset haitalliset skeemat (tunnelukot). Skeematerapia auttaa potilaita ja
terapeutteja ymmärtämään kroonisia, laajaalaisia ongelmia ja jäsentämään niitä ymmärrettävällä tavalla. Haitalliset skeemat haittaavat sopeutumista, ja terapiassa niitä tutkitaan
lapsuudesta nykyhetkeen ulottuvina häiriötekijöinä (Young, Klosko & Weishaar, 2008).
Kognitiiviseen psykoterapiaan skeematerapeuttinen työskentely antaa erilaisia arviointi- ja tutkimusvälineitä. Kyselylomakkeiden
avulla voi tarkastella ja tutkia varsin neutraalisti ja tasavertaisesti yhdessä asiakkaan
kanssa tämän moodeja ja skeemoja. Asiakkaiden on helppo lähteä pohtimaan erilaisia
puolia itsestään täytettyään skeema- ja skeemamoodilomakkeet terapian alkuvaiheessa.
Useimmiten asiakkaat ovat kiinnostuneita

Skeemat
Varhainen haitallinen skeema on laaja, läpitunkeva teema tai toimintamalli. Se muodostuu muistoista, emootioista, kognitioista, ja
kehollisista tuntemuksista. Se koskee itseä
ja suhdetta muihin ja kehittyy lapsuudessa
tai nuoruudessa. Skeematerapian mukaan
varhaiset haitalliset skeemat kietoutuvat lapsuusajan teemojen, kuten hylkäämisen, kaltoinkohtelun, huomiotta jättämisen tai torjumisen ympärille. Vahvimmat ja tuhoisimmat
skeemat ovat hylkääminen, kaltoinkohtelu,
tunnevaje ja vajavuus. Monet skeemat kehittyvät esikielellisessä vaiheessa ennen kuin
lapsi on omaksunut kielen. Esikielelliset skeemat muodostuvat niin varhaisessa vaiheessa,
ettei aivoihin vielä tallennu muuta kuin muistikuvia, emootioita ja kehollisia aistimuksia.
Kielelliset skeemat kehittyvät myöhemmissä
ikävaiheissa (Young ym., 2008).

Moodit
Moodit (skeemamoodit, minätilat) ovat tietyllä hetkellä vallitsevia emotionaalisia tiloja
ja adaptiivisia tai maladaptiivisia selviytymisreaktioita, joita me kaikki koemme. Ne
virittyvät tilanteissa, joissa olemme erityisen
”herkkiä”. Moodeja voi hahmottaa myös sitä
kautta, miten voimallisesti tietty skeemavetoinen minätila on dissosioitunut, ikään kuin
poisleikkautunut, yksilön muista moodeista.
Saattaa olla esim. niin, ettei yksilö tunnista
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olevansa vihainen ja hyökkäävä vuorovaikutustilanteissa ja ihmettelee, miksi ihmissuhteissa tulee aina hankaluuksia.
Skeematerapian kehittäjän yhdysvaltalaisen
Jeffrey Youngin ensimmäisessä moodimallissa tunnistettiin kymmenen moodia, jotka
voidaan jakaa neljään kategoriaan: haitalliset
lapsimoodit, haittaavat selviytymismoodit
ja haitalliset vanhempimoodit sekä terveen
aikuisen moodi (Young ym., 2008). Skeematerapia kehittyy koko ajan, ja Arntz ja Jacob
(2013) esittelevät kirjassaan ”Schema Therapy in Practice” jo 18 moodia.
Haitalliset lapsimoodit aktivoituvat, kun
koemme intensiivisiä negatiivisia tunteita,
kuten häpeää, ahdistusta, uhkaa, surua tai
vihaa. Lapsimoodit voidaan edelleen jakaa
haavoittuneen (hylätty, yksinäinen, nöyryytetty, riippuvainen), vihaisen (vihainen, itsepäinen, raivokas) ja kurin puutteen (impulsiivinen, itsekuria vailla oleva) moodeihin.
Haittaaviin selviytymismoodeihin sisältyvät
selviytymiskeinot: välttely, alistumien (mukautuminen) ja ylikompensaatio. Välttely voi
ilmetä tunteiden turruttamisena tai sosiaalisena vetäytymisenä (esim. välttelevä suojautuja, vihalla suojautuja, itsensä turruttaja)
tai intensiivisenä itsensä stimuloimisena tai
päihteiden käyttönä (itsensä tyynnyttäjän
moodi). Mukautuessa (alistuessa) haitallista
skeemaa ei pyritä välttämään vaan ainoaksi
vaihtoehdoksi koetaan tilantenteille ja niissä
virittyville tunteille antautuminen. Mukautuessa toistetaan haitallista skeemaa ja näin
vahvistetaan skeemaa (mukautujan, miellyttäjän moodi). Ylikompensaatio on usein yhteydessä narsistisiin (itsensä tehostaja/pullistelija, huomionhakija) ja ylikontrolloiviin

selviytymismalleihin (ylikontrolloija, perfektionisti/epäluuloinen, kiusaaja, manipuloija).
Haitalliset vanhempimoodit ovat yhteydessä
arvottomuuden tunteeseen ja korkeisiin vaatimuksiin, jotka ovat yhteydessä vastaaviin
skeemoihin. Toimivia terveitä moodeja ovat
leikkisän lapsen ja terveen aikuisen moodit
(Jakob & Arntz 2013, 172–173); Karila & Tuulari, 2014, 5).

Mielikuvatyöskentely
Skeematerapian keskeinen työtapa on mielikuvatyöskentely, joka voi tarkoittaa turvapaikkamielikuvan luomista, diagnostista
mielikuvatyöskentelyä tai korjaavaa mielikuvatyöskentelyä. Varhaisten lapsuusmuistojen
tutkimista ja uudelleen tulkintaa pidetään
lupaavina keinoina muokata ydinskeemoja.
Tällaisessa työskentelyssä kokemukselliset
menetelmät vaikuttavat olevan kaikista tehokkaimpia. Näihin kuuluvat skeematerapiassa käytetyt menetelmät, mielikuva- ja tuolityöskentely (Arntz & Weertman, 1999, 715).
Mielikuvatyöskentelyn päämäärät skeematerapiassa ovat:
•

tunnistaa ja aktivoida potilaan skeema

•

ymmärtää skeemojen syntylähteet lapsuudessa

•

liittää skeemat ajankohtaisiin ongelmiin

•

auttaa potilasta kokemaan skeemoihin
sidoksissa olevia tunteita (Young ym.,
2008, 132-133).

Mielikuvatyöskentelyn avulla päästään helposti tunnetyöskentelyyn ja siten myös
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haitallisten skeemojen muuttamiseen. Mielikuvalla on erityinen suhde tunteisiin. Mielikuvalla on samankaltaisuutta havaitsemiseen
liittyvien representaatioiden kanssa. Mielikuvaan voidaan reagoida ikään kuin ne olisivat oikeita havaintoja ja siten voidaan luoda
vaihtoehtoisia ja korjaavia kokemuksia. Mielikuvan avulla pystytään muistamaan hyvin
tunnepitoisia kokemuksia itsestä (Hackmann,
Bennett-Levy & Holmes, 2011).
Hackmann ym. (2011, 47) mainitsevat kolme
perusasiaa, jotka ovat tärkeitä mielikuvan
muutostekniikoissa:
1. Luoda reflektiivinen metakognitiivinen
tila, jossa asiakas pystyy tai haluaa reflektoida mielikuvansa eri puolia tai pitää
näitä tietoisuudessaan, jotta saisi tilaisuuden muodostaa laajemman näkökulman.
2. Herättää tunnelatautunut, häiritsevä
mielikuva ja siihen liittyvät merkitykset
ja tunne. Tunnistaa positiivisen mielikuvan puute. Mielikuvatyöskentely antaa
mahdollisuuksia reflektioon sekä kognitiiviseen ja metakognitiiviseen muutokseen.
3. Harkita vanhan tai uuden yhteen sopimattoman tiedon käyttöä, mikä muuttaa
negatiivisen mielikuvan ja/tai sen merkitykset tai luo positiivisia mielikuvia ja
jatkaa uusien mahdollisuuksien mielikuvaharjoituksia.
Korjaavan mielikuvatyöskentelyn keskeinen
tavoite on luoda asiakkaalle uusia tunnekokemuksia. Asiakkaat, joilla on pitkään jatkuneita psykologisia ongelmia, ovat tavallisesti

kokeneet lapsuudessaan traumaattisia kokemuksia tai kaltoinkohtelua. Siksi heillä on
usein vaikeuksia tuntea positiivisia tunteita,
jotka liittyvät turvalliseen kiintymyssuhteeseen – turvallisuuteen, luotettavuuteen ja
suojaan. Sen sijaan he tuntevat uhkaa, häpeää, avuttomuutta ja hylätyksi tulemista
jopa tilanteissa, jotka todellisuudessa eivät
ole uhkaavia. Korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä uhkaava mielikuva prosessoidaan ja
korjataan. Korjaavassa mielikuvassa asiakas
voi kokea positiivisia tunteita, kuten turvallisuutta, luotettavuutta, iloa ja mielihyvää
(Arntz & Jacob, 2013, 160).
Korjaava mielikuvatyöskentely on siis kokemuksellinen työtapa, jolla tavoitellaan
yhteyttä asiakkaan tunnekokemuksiin ja
löytämään vaihtoehtoinen tunnekokemus.
Perusidea korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä on aktivoida traumamuisto ja kuvitella
traumamuistoon sellainen loppu, jossa asiakkaan tarpeet otetaan huomioon. Tutkimustulokset osoittavat, että alkuperäisen traumamuiston faktat eivät unohdu tai vääristy
korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä, vaan
traumamuiston merkitys muuttuu. Mielikuvassa asiakas voi kohdata sen, mitä olisi joskus tarvinnut (Arntz & Jacob, 2013).

AhMiMiShäiriö
Ahmimista voidaan kuvata dissosiatiiviseksi,
hallitsemattomaksi tilaksi. Buliminen oireilu
tuottaa voimakkaan hallinnan menettämisen
ja voimattomuuden tunteen, joka vaatii entistä
tiukempaa kontrollia. Tästä syntyy ahmimishäiriölle tyypillinen kehä, jossa tiukan dieetin
ylläpito ja nälässä itsensä pitäminen johtaa ah-
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mimiseen ja siihen liittyvään oksentamiseen ja
sen jälkeen entistä voimakkaampaan hallintapyrkimykseen (Kuusinen 2003, 212).
Syömishäiriöt ovat vaikeahoitoisia. Useat
eri tekijät selittävät, miksi syömishäiriöiset
(anorektikot, bulimikot) ovat niin vaikeahoitoisia. Merkittäviä tekijöitä ovat potilaiden
ambivalenttisuus muutokseen (varsinkin
anorektikot), potilaiden syvään juurtuneet
ajatusmallit ja potilaiden kokema suuri häpeän määrä. Lisäksi syömishäiriöihin liittyy
usein psykopatologiaa, joka on vaikeahoitoista, kuten dissosiaatiota, perfektionismia,
kompulsiivisuutta ja jäykkiä persoonallisuuden piirteitä (Simpson, Morrow, van Vreeswijk & Reid, 2010, 1).
Syömishäiriöisen asiakkaan tyypillinen moodikooste on Arntzin ja Jacobin (2013, 76) mukaan 1) Haavoittunut lapsi, 2) Vaativa ja/tai
rankaiseva vanhempi (sisäistynyt vanhemman kriittisyys/korkea vaatimustaso; liittyy
usein syömiseen ja kehonkuvaan), 3) Suojautuja (potilas käyttää liiallista syömistä tai
nälkiinnyttämistä pitämään hankalat tunteet
poissa) ja 4) Ylikontrolloija (potilas yrittää pitää ruuan määrän pienenä ja vartalon muodot kurissa ja myös sen miten paljon vanhemmat saavat huolehtia ja määrätä, mikä johtaa
usein valtataisteluihin).
Cooperin, Toddin ja Turnerin (2007, 117) tutkimuksessa tutkittiin korjaavan mielikuvan
vaikutuksia ahmimishäiriötä sairastavien
tunnepitoisiin ydinuskomuksiin. Cooperin
ym. mielestä ydinuskomuksilla (järkiperäisillä ja tunnepitoisilla) on tärkeä rooli ahmimishäiriön (bulimia nervosan) kognitiivisessa teoriassa, koska tunnepitoiset uskomukset

ovat laadultaan erilaisia kuin järkiperäiset
uskomukset. Tunnepitoisia uskomuksia on
vaikea muuttaa ja on esitetty, että mielikuvatekniikat voisivat olla hyödyllisiä niiden
muuttamisessa. Tutkimuksen tavoitteena oli
muuttaa potilaiden tunnepitoisia, negatiivisia
uskomuksia itsestään. Terapiainterventiona
oli yhdellä terapiakerralla toteutettu korjaava mielikuvaharjoitus, jossa työstettiin varhaiseen muistoon liittyviä uskomuksia. Tutkimuksessa löydettiin merkittäviä muutoksia
arvioinneissa, jotka liittyivät tutkittavien
tunnepitoisiin ja negatiivisiin uskomuksiin
itsestään. Tunnepitoisen (ja järkiperäisen)
uskomuksen muutos itsestä näkyi mielialan
ja käyttäytymisen muutoksena, kuten vähentyneenä tarpeena ahmia.
Simpsonin ym. (2010) pilottitutkimuksessa
”Skeematerapiaryhmä syömishäiriöisille”
syömishäiriön vakavuus, keskeisen skeeman
voimakkuus, häpeän ja ahdistuneisuuden
tasot laskivat tutkimuksen aikana. Seurantatutkimuksessa terapian vaikutus säilyi.
Tutkimuksessa oli mielenkiintoista, että
syömiseen liittyvä käyttäytyminen linkitettiin moodeihin. Ryhmässä potilailla esiintyi
paljon välttämistä ja älyllistämistä, mikä nimitettiin suojautujan moodiksi. Ryhmässä
tunnistettiin myös ylikompensaation moodi
keinona vältellä tunteita. Lisäksi kriittistä
moodia ”olet ruma, läski, kukaan ei tykkää
susta” pyrittiin vaimentamaan, ja vahvistamaan tervettä aikuista. Tutkimuksessa olleet
ilmaisivat, että suojautujan moodi (johon
kuuluivat ahmiminen, oksentaminen, itsensä vahingoittaminen, yliliikunnallisuus)
oli automaattinen ja luotettava keino paeta stressaavia tunteita, etenkin häpeää. He
tunnistivat myös kamppailun, mikä liittyi
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näiden käyttäytymistapojen muuttamiseen,
koska siihen liittyi niin paljon pakottavia ja/
tai impulsiivisia yllykkeitä. Jotkut ryhmäläisistä alkoivat kehittää tietoisuutta ja tarvittavaa itsekontrollia tekemällä säännöllisesti
mindfulness-harjoitteita. Näin he pystyivät
paremmin tunnistamaan moodeihin putoamisen ja vastustamaan yllykettä tyynnyttää
itsensä syömiskäyttäytymisellä.
Tutkimuskysymykset ovat:
1. Miten ahmimishäiriöisen oireet muuttuvat
kognitiivisessa psykoterapiassa?
2. Miten ahmimishäiriöisen moodit muuttuvat kognitiivisessa psykoterapiassa?
3. Miten ahmimishäiriöisen skeemat muuttuvat kognitiivisessa psykoterapiassa?

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Terapia-asiakas
Sari oli 26-vuotias opiskelija. Hän oli seurustellut teini-iästä asti saman pojan kanssa.
Avoliitto purkautui terapian aikana. Terapian
aikana Sari aloitti myös mielialalääkehoidon.
Sarin diagnooseina olivat keskivaikea masennus ja ahmimishäiriö, johon liittyi oksentaminen. Oireet olivat kestäneet noin kaksi vuotta
ennen terapian alkua ja alkaneet laihduttamisen aloittamisesta.. Oireilu oli haitannut
Sarin opiskelua. Hän ei ollut jaksanut opiskella ja monet kurssit olivat jääneet kesken
opinnoissa. Sari kuvasi olevansa luonteeltaan
jääräpäinen, itsepäinen ja sosiaalisesti ulos-

päin suuntautunut. Terapiaan tullessaan Sari
oli yrittänyt aktiivisesti unohtaa lapsuutensa vaikeat asiat, hän ei ollut kertonut niistä
aikaisemmin kenellekään ennen terapiaa.
Hän kertoi yrittäneensä uskotella itselleen,
ettei lapsuuden aikaisilla tapahtumilla ollut
mitään yhteyttä hänen nykyiseen pahaan
oloonsa. Kuitenkin hänellä oli heti terapian
aloitusvaiheessa aavistus siitä, että nykyiset
ongelmat saattoivat juontua hänen varhaisista vaikeista kokemuksistaan. Sarin isällä
oli alkoholiongelma. Sari oli lapsuudessaan
joutunut menemään paljon vanhempiensa
riitojen väliin. Riidat liittyivät usein siihen,
että isä oli humalassa. Vanhemmat erosivat
Sarin ollessa 11-vuotias. Sari oli aikoinaan
iloinen vanhempiensa erosta, koska hän kärsi
niin paljon vanhempiensa riidoista. Sari voi
melko huonosti terapian alussa, mutta 4 kk:n
kohdalla vointi alkoi kohota – oksentamien
loppui, mieliala parani.

Aineisto ja menetelmät
Kyseessä on tapaustutkimus. Terapiaistunnot nauhoitettiin asiakkaan neljännestä terapiakerrasta lähtien, terapiakäyntejä oli
yhteensä 39 yhden vuoden aikana. Terapian
alussa pyrittiin asiakkaan kanssa ymmärtämään hänen ahmimishäiriöistä syömiskäyttäytymistään ja hänen moodejaan. Sen
jälkeen työskentelyssä edettiin korjaavaan
mielikuvatyöskentelyyn.
Terapiamuutosta mitattiin kolmella eri kyselylomakkeella:
Asiakkaan kanssa yhdessä laaditulla, tätä
tutkimusta varten kehitetyllä ongelma- ja
oirekyselylomakkeella (TAULUKKO 1), Skee-
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TAulukko 1. oire- JA ongelMAkySelyloMAke
mamoodikyselylomakkeella (SMI) ja Skeemalomakkeella (YSQ-L3a).
Asiakas täytti ongelma- ja oirekyselyn neljä
kertaa: terapian alussa, 4 kk:n, 8 kk:n kohdalla
ja terapian lopussa. Skeemamoodilomakkeen
ja skeemalomakkeen hän täytti kaksi kertaa,
terapian alussa ja lopussa.

Terapiatyöskentely
Terapiatyöskentelyyn sisältyi ruokapäiväkirjan pitäminen, ahmimishäiriön noidankehän
ja niihin liittyvien moodien tunnistaminen,
keskustelua nälästä, kontrollista, ravitsemuksellista asioista jne. Etenkin terapian alku
sisälsi syömishäiriöön liittyvistä teemoista
keskustelua. Tässä käytin apuna Gisela van
der Sterin kirjaa ”Lupa syödä” (2006). Lisäksi 4 kk:n ja 11 kk:n kohdalla tehtiin korjaavaa
mielikuvatyöskentelyä. Korjaava mielikuvatyöskentely liittyi tilanteisiin, joissa Sarin isä
oli humalassa.

TulokSeT
Moodien tunnistaminen ja tutkiminen
Heti terapian alussa Sari otti esiin pelkonsa,
ettei saisi puhuttua asioistaan niin kuin pitäisi. Hän kertoi kehittäneensä suojan, muurin, jolla on peittänyt itseään läheisiltään
monia vuosia. Tätä suojaa ilmensi, että hän
pyrki antamaan asioistaan silotellut versiot
ja valehteli syömisistään ja voinnistaan. Sari
muisti riidelleensä paljon äitinsä kanssa isänsä kuoleman jälkeen ja liitti näin jälkeenpäin
riitelyn omien tunteiden tukahduttamiseen,
suruun isänsä kuolemasta. Sari tunnisti itsessään (Kuva 1) vihalla suojautujan ”saa olla
muilta rauhassa, mua ei voi kukaan haavoittaa”, suojamuurin ”annan silotellut versiot
muille asioistani, näytän muille, että minulla on kontrolli” sekä laihdutusmoodin ”outo
hyvä olo, syön vähän, liikun paljon, tietyt ajatukset kuten mä pystyn tähän” ja sabotoijan,
ahmimishäiriöinen käyttäytyminen, tunteiden välttely ja turruttaminen. Sari itse kutsui
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ahmimishäiriöistä käyttäytymistään bulimiseksi oravanpyöräksi.

Laihdutusmoodi
Laihdutusmoodiin kuului niukka ruokavalio
ja kontrollin tunne ”sitten kun pystyy olemaan tarpeeksi kauan syömättä kunnolla,
niin tulee jotenkin tosi paljon parempi ja itsevarmempi olo”. Sari toivoi päivittäin laihtuvansa ”joka solullaan”. Laihtuminen oli ainut asia, jota hän oli halunnut monta vuotta.
Ajatus siitä että, jos alkaisi syödä normaalisti,
tuntui periksi antamiselta. Laihdutusmoodissa oli hyvä olla, silloin ei inhonnut itseään
niin paljon. Lisäksi tuntui hyvältä, että oli
saavuttanut jotakin ja elämä oli hallinnassa.
Sarin mielestä normaalipainoinen voisi olla,
jos näytti laihalta ja hyvältä. Hän halusi näyttää hyvältä, ei läskiltä. Sarista tuntui, että hän
voisi tappaa itsensä, jos olisi läski.

Sabotoija
Sari kuvasi ahmimisoireitaan bulimiseksi
oravanpyöräksi, jonka hän tunnisti, muttei
kyennyt lopettamaan sitä. Hänestä ahmiminen/oksentaminen oli outo osa itseä, jotain hallitsematonta itsessä, outo vääristymä, epänormaalivaihe, johon liittyi itseinho.
Sellainen osa, joka halusi sabotoida Sarin
elämää. Sari kutsuikin tätä puolta itsessään
sabotoijaksi (omien tunteiden välttäminen,
tukahduttaminen).
Potilas: En mä löydä mitään syytä sille minkä
takia mulla on jotenkin mennyt sitten välillä
huonommin tai siis koska mulla on ollut paha
olo, mut se on tullut tasan tarkkaan siitä että
mulla on mennyt sen syömisen kanssa jotenkin huonommin ja sitten ku en mä niinku
keksi sille mitään syytä se on vaan semmonen
että mä herään aamulla ja sit mä en ajattele
koko päivänä mä en niin ku pysty koko päivänä niinku ajatteleen mitään muuta ku sitä että
niin että että mitä mä syön että niin ku joten-

kuvA 1. AhMiMiSen noiDAnkehä MooDikooSTeenA kuvATTunA
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sen tavan takia millä mä turrutan itteeni. En
mä sitten tiiä. En mä oikein tiedä mikä siihen
on syy. Varmaan että mä en ole päässyt niihin tavoitteisiin, joita mä oon ittelleni asettanut, mikä varmaan taas liittyy siihen, että mä
oon liian vaativa itteeni kohtaan. En mä tiedä ehkä jotenkin jos mulla vaan on olemassa
joku semmonen kuva tavallaan kuva itestäni
että minkälaisena mun olis hyvä olla sitten
mä vaan oon takertunut vaan siihen semmoseen asiaan ja enkä oo oikeesti tavallaan oo
koskaan miettinyt sitä että millä tavalla mulla
olis hyvä olla.

kin se vaan en mä pysty olemaan ajattelmatta
sitä ahmimintaa jotenkin mä en vaan pysty
olemaan ajattelematta sitä.

Terapeutti: Mitä sä mietit siitä ahmimisesta?
P: En mää tiiä mä oon vaan tosi levoton ja niin
ku rauhaton. Sit musta tuntuu että ainostaan
sitten kun jotenkin teen sitä sitten saa semmosen niinku hetkellisen rauhan tai jotain, mut
sitten mulle tulee tosi paska olo sen jälkeen.

Ahmimisella Sari koki pääsevänsä hetkeksi irti
elämästään, silloin ei tarvinnut ajatella mitään. Ahmimisen ja oksentamisen jälkeen seurasi ”morkkis ja itseinho”, josta rangaistuksena seurasi taas ruokavalion tiukentaminen ja
kontrolli (vaatija, rankaisija, laihdutusmoodi),
joka altisti Sarin uudestaan ahmimiselle. Oireiden kehämäisyys ylläpiti syömishäiriöoireita.
Sarista oireiden kehämäisyys tuntui masentavalta ja toivottamalta. Hänestä tuntui pahimmillaan, ettei ”elämässä ole pointtia” tai että
”oma elämä oli suuri vitsi”.

Sabotoija, tunteiden turruttaja

Vihalla suojautuja, vihainen lapsi
Sarin oli vaikea puhua omasta olostaan muille, varsinkaan kaikista läheisimmille ihmisille. Hänelle tuli helposti sellainen olo, ettei
voi hallita itseään, jos ”päästää muut omaan
sisimpäänsä”. Sari piti muita loitolla mm.
vihalla tai teeskentelemällä, että kaikki oli
hyvin tai kaunistelemalla/valehtelemalla asioitaan. Myös terapiaistunnoilla Sari oli alkuvaiheessa usein ärsyyntyneen oloinen ja puhui kovalla ja ärsyyntyneellä äänellä.

P: Se on ehkä jotenkin osittain just sitä sitä
että mä en jotenkin tulee sellainen olo että jotenkin jos vihaa itseänsä ja inhoo itseänsä niin
sitten siinä on niin kauhean tuskallista velloa
siinä semmosessa tunteessa niin sitten haluaa vaan jotenkin turruttaa sen tunteen niin
ku kaiken semmosen ja sit myös semmoisen
ahdistumisen ja jonkun semmosen että pitäis
niinko miettimään omaa elämäänsä ja jotenkin semmonen. Se tuntuu liian hirveältä.

P: Mua ei todellakaan kiinnosta avata itteeni
yhtään kenellekään varsinkaan sillei mä tunnun olevani tosi vihanen että jos joku yrittää
tulla mun lähelle.
T: Joo.
P: Jos mulla on jo valmiiksi paha olo niin sitten
mää niinku en halua yhtään mitään sellasta
mikä aiheuttaa mulle jotenkin enemmän pahan olon tai en jaksa käydä yhtään mitään läpi.
T: Okei, joo. Onko tämä tuttu tapa sulle pitää
ihmiset loitolla?

Laihdutusmoodi, vaativuus
T: Joo. Miksi sä niin paljon itseäsi vihaat?

P: On. (tauko ) Jos mä sanoisin meidän äidille
tästä tai mistään niin se ei varmasti ei puhuis
mulle yhtään mistään muusta asiasta kuin sii-

P: En tiiä. Aika typerää siinä mielessä osittain
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tä ja sit taas Matin (poikaystävä) kanssa mun
ei vois vähempää kiinnostaa puhua siitä asiasta koska mä joudun kuitenkin asumaan ja elämään sen kanssa niin sit mulla on sellanen olo
kun se kävelee ympäriinsä niin se on niinku
vaan muistutus siitä että mun paskasta olosta
kun mä oon puhunut sen kanssa.

mä niinku käyttäydyn tai toimin tai suhtaudun asioihin niin sitten jotenkin se oli mun
mielestä tosi tärkeä että jotenkin tavallaan
ääneen puhua siitä. Joo et sen niinku huomas
sillei ja toisaalta myös hyvä että mä tavallaan
saan sillei selityksen että niinku miks mä ehkä
käyttäydyn niin sekin jotenkin tosi tärkeää
mulle itelleni.

T: Mä ajattelen että se on jokin semmonen
sun minätila, joka jota sä oot tarvinnut joskus
selviytyäksesi ja edelleenkin se tuntuu käyttökelpoiselta asialta.

T: Et sussa on paljon muutakin, mut sit sussa
on tämmönen vihanen pikkusari.
P: Niinpä. Koska mä jotenkin niinku emmä tiedä musta niinku on hyvä tietää että se on tavallaan semmonen niinku puolustusmekanismi joka tulee jostain sieltä jonka oon tavallaan
kehittänyt itelleni jotenkin selviytyäkseni eikä
sillei että mä vaan olen luonteeltani pessimistinen. Musta se on paljon parempi että siis tai
sillei se tuntuu tietyllä tavalla vaan jopa helpottavalta tietää että se on joku semmonen
niinku juttu jonka on vaan kehittänyt itelleen.

P: Luultavasti. Ehkä mä jotenkin ajattelen sillei, tai että jos mä oon sillei sitten tavallaan
mua ei voi kukaan muu jotenkin haavoittaa.

Seuraavalla terapiakäyntikerralla jatkettiin
puhumista vihalla suojautujasta. Keskusteltiin siitä, että Sarissa on tällainen puoli, joka
oli luultavasti kehittynyt lapsuudessa, ja jota
hän oli tarvinnut selviytyäkseen vaikeista tilanteista lapsuudessaan. Sarihan oli mennyt
lapsuudessa monia kertoja vanhempiensa riitojen väliin rauhoittamaan heitä. Sari muisti
jopa kerran uhkailleensa lapsena isäänsä voiveitsellä, koska pelkäsi isän tekevän äidille
pahaa. Sari uskoi jotenkin, ettei hänen äitinsä
osaisi pitää puoliaan suhteessa aviomieheensä. Sari kertoi ajatelleensa lapsena, että kaikkein kamalinta olisi, jos äiti kuolisi, silloin hän
olisi jäänyt ihan yksin: isään ei voinut luottaa.
P: Se on sillei sellainen vähän tai jotenkin
niinku emmä tiedä jos sitä tällei miettii niin
se jotenkin tuntuu että se on niin semmonen niinku jotenkin pitkäaikainen jotenkin
tosi semmonen että siitä on tullut niin semmonen osa niinku tavallaan sitä millä tavalla
mä toimin että en mä oikein osaa niinku siinä
mielessä edes erottaa sitä jotenkin itestä tai
nähdä sitä koska se on ollut tavallaan niin pitkään tosi semmonen niinku ns. luonteva tai
luonteenomainen osa sitä että millä tavalla

Sarin kokemus vihalla suojautujan nimeämisestä oli huojentavaa ja helpottavaa. Se tuntui
hänestä isolta oivallukselta, mikä lisäsi hänen
itseluottamustaan ja itsetuntemustaan. Vihalla suojautujan historian tutkiminen tuntui
Sarista myös merkitykselliseltä. Teinivuosistaan Sari muisteli, että hän peitteli tuolloin
pahaa oloaan olemalla äidilleen vihainen. Sarille tuli mieleen, että hänen isänsä oli myös
samanlainen kuin hän suojautuessaan vihalla
konfliktitilanteissa. Sari ajatteli, että hän oli
oppinut isältään tällaisia tapoja käsitellä ongelmia ja konfliktitilanteita kuten välttelyn,
peittelyn ja suhtautumisen asioihin vihaisesti.

Haavoittunut lapsi
Sari tunnisti myös tarpeensa olla tarvitseva,
mutta sitä puolta itsessä oli vaikeaa tuoda
esiin omissa läheisissä ihmissuhteissaan.
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P: Joskus mulla on vaan jotenkin semmonen olo että mun tekis mieli vaan sillei että
mä voisin vain sillei jotenkin ettei tarvis sillei
miettiä että pitää pitää itsensä kasassa vaan
voisi jotenkin oikeasti vaan niin ku itkeä ja
päästää irti ja jotenkin olla sillein, mutta en
mä voi tehä ei mulla ole ket… niinku et en mä
tiiä jos mä sillein teen niin että että siis mä en
oo varma, onko mulla siihen ketään semmosta, joka niin ku sitten auttais tai lohduttais ja
antais vaan mun käyttäytyä hetken aikaa ku
joku pikku lapsi. Mä niinku haluaisin sillei välillä vaan päästää jotenkin irti. Mun ai tarvis
pitää itteeni sillei kasassa. Mä en pysty jotenkin tekemään niin.

Sari alkoi voida selkeästi paremmin noin viiden kuukauden kuluttua terapian aloittamisesta, minkä jälkeen hän ei ole oksentanut
syömisen jälkeen. Muutosta edesauttoivat
terapiakäyntien lisäksi kesätyön saaminen
ja mielialalääkehoidon aloittaminen. Kesäloman päätyttyä Sari oli toiveikas oman
vointinsa suhteen ja suhtautui syömiseen ja
liikuntaan rennommin kuin aikaisemmin.
Tähän liittyi myös ajatus, että toisaalta hän
haluaisi liikkua enemmän esimerkiksi käydä
joka päivä salilla tai käydä juoksemassa, mutta toisaalta hän ei oikeasti haluaisi liikkua niin
paljon. Sari halusi olla edelleen hoikka, mutta
koki, ettei se ollut enää elämän pääasia. Sari
koki, että piti itsestään enemmän kuin terapian alussa. Hän oli päättänyt kesäloman aikana pitää tauon opinnoissaan ja miettiä, mihin
hän haluaisi suuntautua opinnoissaan. Myös
nykyinen parisuhde mietitytti. Myöhemmin
häni päätyikin eroamaan pitkäaikaisesta poikaystävästään.
P: Ja emmä tiedä jotenkin musta tuntuu että
tai mä oon jotenkin ruvennut ajatteleen sillei
että mä oon ehkä aika kovasti pitänyt tietyis-

tä jutuista kiinni vähän niinku sen takia et mä
oon mä ajattelen sillei et mää enemmänkin se
saattaa olla sitä että mä haluaisini lääkäriksi
tai mä haluaisin hirveesti haluta tiettyjä asioita niinku et jotenkin mä ehkä niinku jotenkin
lähiaikoina sillei öö niinku jotenkin miten mä
sen selittäisin vähän niinku sillei sallinut itselleni tavallaan olla niinku haluta semmosia
asioita mitä mä oikeesti haluan tai jotenkin
sillei olla omaa mieltä ilman että mä pakotan
itseäni mihinkään niinku muottiin tavallaan.

Korjaava mielikuvatyöskentely
Korjaavan mielikuvatyöskentelyn avulla pyrin rohkaisemaan Saria tunteiden tuntemiseen ja tarjoamaan vaihtoehtoisia, positiivisia
tunnekokemuksia hänen kokemiinsa hankaliin lapsuuden tilanteisiin. Korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä Sari palasi lapsuuden vaikeisiin tilanteisiin, joissa isä oli humalassa ja
aiheutti Sarille turvattomuuden, pelon, pettymyksen, häpeän ja levottomuuden tunteita, jotka käsitteellistin haavoittuneen lapsen
tunteiksi. Sari sai korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä uudenlaisia kokemuksia turvallisuudesta, luotettavuudesta ja suojasta.
Korjaavasta mielikuvatekniikasta poimittiin
näytteitä merkittävistä tunteista ja tunnetiloista (Kuva 2), joita Sari koki mielikuvatyöskentelyn aikana ja joista hän kertoi korjaavan
mielikuvatyöskentely jälkeen. Korjaavassa
mielikuvatyöskentelyssä Sari koki monenlaisia tunteita ja tunnetiloja: pettymystä, vihaa,
häpeää ja stressiä, jotka liittyivät hänen kokemiinsa lapsuuden aikaisiin hankaliin tilanteisiin. Pettymyksen tunteeseen sekoittui surua
ja stressin kokemiseen liittyi ahdistusta, pelkoa ja levottomuutta. Haavoittuvuuttaan Sari
peitteli vihalla ja iloisuudella.
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kuvA 2. hAAvoiTTuneen lApSen TunTeeT
Pettymys
T: Mä huomasin, että sulla tuli siinä tosi paha
mieli siinä.
P: Niin nimenomaan just sillei että sen takia
joutui jotenkin – sillei tosi voimakkailtatavallaan myös.
T: Niin, joo.
P: Jännä jotenkin. Tavallaan ei osaa itekään
ajatella että tommosella niinku että voi tavallaan noin noin sillei jotenkin voimakkaasti
tuntea tommosia asioita, mitä kuitenkin on
miettinyt sillei niin.

Mielikuvatyöskentelyssä Sari kohtasi pettymyksen tunteen, josta keskusteltiin korjaavan mielikuvatyöskentelyn jälkeen. Sari oli
silminnähden hyvin liikuttunut mielikuvaharjoituksen aikana ja nimesi yhdeksi kokemakseen tunteeksi pettymyksen tunteen.
Pettymys liittyi siihen, että isän kanssa oli
hauskaa leikkiä ja hassutella. Sitten äiti tuli
tilanteeseen ja moitti isää tämän humalatilasta, ja sitten ei ollutkaan enää hauskaa.

Viha
P: Niinpä jotenki ehkä mä oon vähän sillei
oikeesti myös sillei vähän niinku myös vihasempi jotenkin äidille ku mitä mä ehkä oon
sillei tajunnut. Tai jotenkin mä en niinku sillei jotenkin vinksahtaneesti ajattelen että osa
mun lapsuuden pettymyksistä on tavallaan
jotenkin sen vika niiku just tossa mielessä
vaikka niinku ei siinä oo tavallaan mitään järkeä. Koska mä tajuan sen tavallaan että miksi
mä oo sille sillei jotenkin vihainen tommosis-

T: Niin luultavasti sä olet kokenut tosi paljon
pettymyksiä lapsuudessa.
P: Niin, niinpä. Joo tuntuu jotenkin siltä että
niin sanotusti vastaavia niinku muistoja on
tosi paljon tai just semmosia niinku, joihin
liittyy jollain tavalla semmonen pettymys tavallaan siitä niinku että siitä ku vähän niin ku
ilonen kulissi jotenkin niinku kaatuu.

190

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

ta asioista mutta että mulla on vähän niinku
sellanen olo ettei mulla ole mitään oikeutta
olla sille vihanen tommosesta.
T: Yyy.
P: Ehkä mä oon ylipäätä siitä että niinku vihanen niille molemmille että mua ärsyttää se
että mua tavallaan niinku että mä oon joutunut semmoseen asemaan että mä oon joutunut pelkäämään ja joutunut niinku olemaan
varuillaan ja joutunut stressaamaan ja koska
mitä väliä jos mä en olis tiennyt niinku joistain ikävistä asioista. Sittenhän mä olisin vaan
niinku sillei tavallaan ollut sellasessa tietämättömyyden kuplassa ja mulla olisi ollut parempi
mieli, mitä väliä sillä olis varsinaisesti ollut.

Sari sai myös uudenlaisen ajatuksen suhteestaan äitiinsä korjaavan mielikuvatyöskentelyn jälkeen. Uusi ajatus oli, ettei äiti ehkä
suojellutkaan häntä parhaalla mahdollisella
tavalla isän ollessa humalassa. Sari mietti sitä,
ettei isän humala häirinnyt häntä lapsena samalla tavalla kuin äitiä ja että hänellä oli hyvä
olla lapsuudessa, jos hän oli jommankumman
vanhemman kanssa erikseen. Paha olo tuli
useimmiten silloin, kun vanhemmat olivat
yhdessä ja riitelivät.

Häpeä
P: Jotenkin just se että niinku emmä tiedä
jotenkin toi tommonen niinku häpeän tunne
sitten kans jotenkin tuntuu että sekin on toistunut tosi monta kertaa niinku tavallaan se
että mä oon niinku hävennyt no en mää tiedä häpesinkö mä tavallaan enemmän sitä että
iskä on niinku kännissä vai sitten sitä että iskä
ja äiti riitelee vai sitä että ku joku näkee että
meillä on ylipäätäänsä tämmöstä niinku tämmöstä niinku et mitä mä en sitä mä en osaa
niinku edes sanoo ehkä niitä kaikkia asioita
jotenkin.

Sari tunnisti myös häpeän tunteen korjaavan
mielikuvatyöskentelyn jälkeen. Tässä mielikuvassa Sarilla oli ystävä kylässä ja isä oli taas
humalassa. Sarille tuli myös mielikuvatyöskentelyn jälkeen mieleen uusi muisto lapsuuden aikaisista syntymäpäivistään, jolloin
muisti ajatelleensa ahdistuneena, ”voi kun
isä ei olisi täällä”. Sari kertoi olleensa tuolloin
syntymäpäiväjuhlissaan jännittynyt, ahdistunut ja levoton ja ettei voinut luottaa isäänsä,
sujuvatko asiat normaalisti.

Stressi
P: Niin sillei ehkä just se jotenki se semmonen
stressi, mikä siitä sitten on tullut kun on kuitenkin pitänyt yrittää sitten tai on yrittänyt
sitten niinku olla myös näyttämättä sitä mitenkä stressaantunut ja paniikissa on jotenkin
niinku… joo että siitä tavallaan vielä sitten
semmonen ylimääräinen niinku kerros siihen
stressiin jotenkin et kun sitä yrittää peitellä
ettei sitä tavallaan muut huomais.

Mielikuvaharjoituksessa Sari koki jännityksen, stressin tunteen fyysisenä jännityksen
tunteena, kurkussa tuntui palan tunne. Sari
yritti vanhempiensa uhkaavassa riitatilanteessa hyperaktiivisella ja iloisella käyttäytymisellä uskotella, että kaikki on hyvin. Tällä
keinolla hän yritti pitää jollakin lailla lankoja käsissään vanhempiensa riitatilanteessa.
Hän yritti hallita ja kontrolloida tilannetta
olemalla iloinen, vaikka tosiasiassa häntä ahdisti, pelotti ja oli turvaton olo. Tässä mielikuvassa Sari kuvasi omituista tilannetta kotona: isä ei ollut vihainen, äiti oli. Sari ei ollut
ymmärtänyt lapsena, mitä oikein tapahtui ja
siksi tapahtuma oli jäänyt elävästi mieleen
häiritsevänä muistona.
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kuvA 3. ASiAkkAAn ongelMien JA oireiDen MuuTTuMinen. 1=ei ole ToTTA, 10=on TäySin ToTTA
Oireiden ja ongelmien muutos
Asiakkaan kokemat oireet ja ongelmat mitattiin näitä kartoittavilla lomakkeella, joka
toistettiin neljä kertaa terapian alusta terapian lopettamiseen. Oireet ja ongelmat olivat
muuttuneet neljän kuukauden aikana verrattuna terapian alkuvaiheeseen (Kuva 3). Eniten
toisella mittauskerralla muuttuivat väittämät ”Vihaan itseäni”, ”Bloggaan tunteitani”
ja ”Minulla on univaikeuksia”. Väittämissä
”Bulimiaoireet lamauttavat opintojani”, ”Masennusoireet lamauttavat opintojani” ei ollut tapahtunut mitään muutosta. Ne asiakas
oli arvioinut ylimpään mahdolliseen arvoon
alkumittauksessa ja toisessa mittauksessa.
Kolmannella mittauskerralla (8kk) kaikki
asiakkaan oireet ja ongelmat olivat helpottuneet, myös masennus- ja ahmimisoireet.
Tässä muutoksessa ilmeni todennäköisesti
myös mielialalääkkeen vaikutus, jonka asiakas aloitti noin neljän kuukauden kohdalla,
toisen mittauskerran aikoihin. Loppumitta-

uksessa (12kk) melkein kaikki asiakkaan kokemat oireet laskivat edelleen. Univaikeuksiin ei tullut muutosta. Se pysyi samana kuin
se oli kolmannella mittauskerralla.

Moodien muutos
Moodeissa tapahtui paljon muutoksia tutkimuksen aikana (Kuva 4). Terapian alussa
moodeista kliinisesti merkitsevästi (yli 50 %
maksimiarvosta, sovittu tapa tulkita tuloksia,
skeemamoodilomakkeella ei ole varsinaisia
viitearvoja) kohosivat vaativan vanhemman,
rankaisevan vanhemman, itsensä tehostajan,
itsensä turruttajan, suojautujan, itsekuria
vailla olevan lapsen, impulsiivisen lapsen, vihaisen lapsen ja haavoittuneen lapsen moodit. Vaativa vanhempi laski 83 %:sta 50 %:iin,
rankaiseva vanhempi 80 %:sta 52 %:iin, itsensä turruttaja 83 %:sta 63 %:iin, suojautuja 69
%:sta 33 %:iin, itsekuria vailla oleva lapsi 83
%:sta 47 %:iin, impulsiivinen lapsi 67 %:sta 48

192

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

%:iin, raivoava lapsi 44 %:sta 26 %:iin, haavoittuva lapsi 80 %:sta 42 %:iin. Terve aikuinen nousi 60 %:sta 78 %:iin ja tyytyväinen lapsi 45 %:sta 73 %:iin. Vihainen lapsi laski vain
vähän 57 %:sta 52 %:iin sekä itsensä tehostaja
55 %:sta 45 %:iin. Mukautuja taas nousi hivenen 43 %:sta 45 %:iin ja kiusaaja ja hyökkääjä
pysyivät samana 28 %:na.

Skeemojen muutos
Skeematasolla tapahtui myös muutoksia
(Kuva 5). Skeemakyselylomakkeessa (YSQL3a) kohosivat riittämättömyyden, riippuvuuden,
ylikriittisyyden/ylimitoitetut
vaatimukset, kontrollin puutteen ja rankaisevuuden skeemat terapian alussa (kaikki skeemat saivat neljä standardipistettä). Kaikki
skeemat paitsi kontrollin puute laskivat lop-

pumittauksessa yhteen standardipisteeseen,
kontrollin puute laski kahteen standardipisteeseen. Muissa skeemoissa ei tapahtunut
muutosta.
Asiakkaan kaikki oireet/ongelmat helpottuivat terapian aikana. Terapian alussa asiakkaan
moodeista kliinisesti merkitseviä olivat vaativan vanhemman, rankaisevan vanhemman,
itsensä tehostajan, suojautujan, itsekuria vailla olevan lapsen, impulsiivisen lapsen, vihaisen lapsen ja haavoittuneen lapsen moodit,
jotka laskivat loppumittauksessa. Vahvimmat
skeemat terapian alussa olivat riittämättömyyden/häpeän, riippuvuuden, ylikriittisyyden/ylimitoitettujen vaatimusten, kontrollin
puutteen ja rankaisevuuden skeemat. Nämä
skeemat laskivat terapian loppuvaiheessa,
kontrollin puutteen skeema vähiten.

kuvA 4. ASiAkkAAn MooDien MuuToS
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kuvA 5. ASiAkkAAn SkeeMoJen MuuToS. STAnDArDipiSTeiDen vAihTeluväli 1-4.
pohDinTA
Terapian aikana kaikki potilaan kokemat oireet ja ongelmat helpottuivat. Asiakkaan oireita ja ongelmia mitattiin asiakkaan kanssa yhdessä laaditulla ongelma- ja oirelistan avulla,
mikä oli varsin yksinkertainen ja konkreettinen tapa mitata, tapahtuuko terapiassa muutosta oiretasolla. Eniten asiakkaan tiedostamissa oireissa ja ongelmissa tapahtui muutosta
väittämissä ”Vihaan itseäni”, ”En saa puhuttua asioistani niin kuin haluaisin” ja ”Annan
asioistani usein silotellun version”. Vähiten
muuttui väittämä ”Syömishäiriöoireeni ahdistaa minua. Tiedän oireiden kehämäisyyden.”
Asiakas tiedosti terapian aloitusvaiheessa
syömishäiriöoireidensa kehämäisyyden (ahmimisen noidankehä), josta hän ei kyennyt
irtautumaan. Vaikka asiakkaan oireet ja ongelmat helpottuivat ja asiakas pystyi terapian

aikana irtautumaan ahmimishäiriön noidankehästä, niin hän koki edelleen ahmimiseen
ja laihduttamiseen liittyvät yllykkeet suurina
terapian loppuvaiheessa. Tähän samaan ilmiöön viittasi myös Simpson ym. (2010) havaintonaan, että ahmimishäiriöisillä ahmimiseen
liittyvät yllykkeet olivat todella voimakkaita
ja syvään juurtuneita.
Asiakkaan moodeissa tapahtui paljon muutoksia terapian aikana. Moodit ovat minätiloja, joihin ikään kuin humpsahdamme, kun
olemme haavoittuvaisia esim. väsyneitä,
nälkäisiä tai muuten vaan stressaantuneita.
Tällöin myös moodeihin liittyvät skeemat
ovat aktivoituneita. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa asiakkaan vaativuuden skeemaan
sisältyi seuraavia ajatuksia: pitäisi valita oikea opiskelupaikka, joka takaisi menestyvän
uran, pitäisi olla hoikka ja pitäisi olla täydelli-
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nen parisuhde, joka kestäisi eliniän.
Terapian alussa asiakkaan moodeista kliinisesti merkitsevästi (yli 50 %) kohosivat vaativan
vanhemman, rankaisevan vanhemman, itsensä tehostajan, itsensä turruttajan, suojautujan,
itsekuria vailla olevan lapsen, impulsiivisen
lapsen, vihaisen lapsen ja haavoittuneen lapsen moodit. Arntz ja Jacob (2013) arvelivat,
että tyypillinen moodikooste syömishäiriöisellä olisi haavoittunut lapsi, vaativa ja/tai
rankaiseva vanhempi (sisäistynyt vanhemman kriittisyys/korkea vaatimustaso; liittyy
usein syömiseen ja kehonkuvaan), suojautuja
(potilas käyttää liiallista syömistä tai nälkiinnyttämistä pitämään hankalat tunteet poissa)
ja ylikontrolloija. Samoja moodeja näyttäisivät
olevan haavoittunut lapsi, vaativa/rankaiseva
vanhempi ja suojautuja. Sen sijaan vihainen
lapsi, impulsiivinen lapsi, itsekuria vailla oleva lapsi, itsensä tehostaja ja itsensä turruttaja
tulivat esiin tässä tutkimuksessa mutta eivät
Arntzin ja Jacobin olettamina. Kiinnostava yksityiskohta on, että tässä tutkimuksessa tuli
esiin impulsiivinen ja itsekuria vailla oleva
lapsi, kun taas Arntzilla ja Jacobilla ilmeni ylikontrolloija selviytymismoodina.
Ahmimishäiriöön liittyvä ahmiminen on keino välttää ajatuksia sekä turruttaa tunteita.
Tässä tutkimuksessa asiakas kutsui tätä osaa
itsessään sabotoijaksi, johon liittyi syömisen
intensiivinen ajatteleminen, ahmiminen ja
oksentaminen. Skeemamoodikyselylomakkeessa tätä puolta edustivat ainakin itsensä
turruttaja, suojautuja, impulsiivinen lapsi, itsekuria vailla oleva lapsi, joihin kaikkiin tuli
muutos terapian aikana. Esimerkiksi itsensä
turruttaja laski 83 %:sta 63 %:iin, suojautuja
69 %:sta 33 %:iin. Suojautuja laski alle 50 %:in,

mikä ei siis ollut enää kliinisesti merkitsevä
loppumittauksessa. Voidaan todeta, että asiakas tutustui terapian aikana sabotoijaan ja
alkoi ymmärtää tätä puolta itsessään. Se ei ollut asiakkaalle enää tuntematon osa minuutta, jota asiakas ei voinut ymmärtää itsessään
toisin kuin terapian alussa.
Vaativa vanhempi laski 83 %:sta 50 %:iin, rankaiseva vanhempi 80 %:sta 52 %:iin. Nämä
moodit sisältyivät asiakkaan nimeämään laihdutusmoodiin, ja siten voidaan päätellä, että
laihdutusmoodissakin tapahtui positiivisia
muutoksia – kohti terveen aikuisen moodia.
Myös Arntz ja Jacob (2013) arvelivat vaativan
ja rankaisevan vanhempien moodien olevan
merkittäviä ahmimishäiriöisen moodeja. Itsekuria vailla oleva lapsi laski 83 %:sta 47 %:iin,
impulsiivinen lapsi 67 %:sta 48 %:iin. Näiden
moodien voi ajatella sisältyvän asiakkaan sabotoijaan suhteessa syömiseen ja syömiskäyttäytymiseen. Raivoava lapsi laski 44 %:sta 26
%:iin, vihainen lapsi 57 %:sta 52 %:iin ja haavoittunut lapsi 80 %:sta 42 %:iin, haitallisten
lapsimoodien arvot laskivat, mikä edelleen
kuvasi positiivista muutosta asiakkaan voinnissa. Haitallisista moodeista ainoana mukautuja nousi hieman. Terve aikuinen nousi 60
%:sta 78 %:iin ja leikkivä/tyytyväinen lapsi 45
%:sta 73 %:iin. Terveen aikuisen ja leikkisän
lapsen moodien arvojen nousu sekä haitallisten vanhempimoodien, haavoittuneen lapsen
moodin ja selviytymismoodin arvojen lasku
vahvistavat skeematerapeuttisen työskentelyn vaikuttavuutta tässä tutkimuksessa.
Tutkimuksessa ilmeni, että ahmimishäiriöisen asiakkaan skeemoista saivat korkeat
arvot: riittämättömyyden/häpeän, riippuvuuden,
ylikriittisyyden/ylimitoitettujen
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vaatimusten, kontrollin puutteen ja rankaisevuuden skeemat. Nämä kaikki edellä mainitut skeemat laskivat terapian aikana. Kaikki
skeemat skeemakyselylomakkeessa laskivat
tai pysyivät samana, paitsi uhrautuvuus, joka
nousi kahdesta kolmeen standardipisteeseen
loppumittauksessa. Uhrautuvuuden skeeman
ja mukautujan moodin nousua voisi selittää
asiakkaan ero pitkäaikaisesta seurustelukumppanista. Erotilanteessa asiakas joutui
olosuhteiden takia tekemään myönnytyksiä
ex-avopuolison hyväksi. Uhrautumisen skeeman nousua voisi myös selittää asiakkaan
mahdollinen kokemus oman vaatimustason
laskemisesta tai muista asiakkaassa tapahtuneista muutoksista. Kaiken kaikkiaan voidaan
sanoa, että asiakkaan skeemavetoinen käyttäytyminen väheni huomattavasti terapian
aikana, mikä ilmeni asiakkaan psyykkisessä
voinnissa ja toimintakyvyssä.
Skeematerapiaan kuuluva kokemuksellinen työtapa, korjaava mielikuvatyöskentely,
edesauttoi tunnetyöskentelyä. Korjaava mielikuvatyöskentely auttoi asiakasta saamaan
yhteyden omiin tunnekokemuksiinsa ja saamaan uudenlaisen kokemuksen turvallisuuden tunteesta lapsuuden tilanteissa, joissa
hän oli kokenut pettymystä, vihaa, häpeää
ja stressiä. Asiakas valitsi mielikuvatyöskentelyyn tilanteita, joissa hänen isänsä oli ollut
juovuksissa. Myös minulle terapeuttina selkeni korjaavan mielikuvatyöskentelyn kautta asiakkaan lapsuuden maisema; turvaton
lapsuus, johon kuului oleellisesti asiakkaan
isän alkoholin käyttö. Asiakas oli pyrkinyt
selviytymään lapsuuden hankalista tilanteista olemalla vihainen (vihalla suojautuja)
tai reippaan iloinen (suojamuuri). Asiakkaan
riittämättömyyden/häpeän, riippuvuuden,

vaativuuden, kontrollin puutteen ja rankaisevuuden skeemat lienevät syntyneen asiakkaan hankalista lapsuuden kokemuksista, joihin oli yhdistynyt asiakkaan isän alkoholismi
ja vanhempien riidat perheen isän alkoholin
käytöstä.
Itse korjaavan mielikuvatyöskentelyn vaikuttavuutta on vaikea mitata tässä tutkimuksessa, koska siihen tarvittaisiin koeasetelma,
mutta uskoisin korjaavan mielikuvatyöskentelyn olleen mukana asiakkaan terapiamuutoksessa merkittävässä osassa. Tämä ilmeni
nimenomaan skeemojen muutoksissa. Korjaavan mielikuvatyöskentelyn avulla päästään helposti tunnetyöskentelyyn ja siten
myös haitallisten skeemojen muuttamiseen.
Tunnetyöskentely rohkaisee tunteiden kokemiseen, mikä sinänsä oli asiakkaalle terapeuttista. Asiakas oli yrittänyt ahmimishäiriöisellä käyttäytymisellään välttää tunteitaan.
Ahmimishäiriön noidankehän tunnistaminen
ja sen ymmärtäminen moodien avulla oli tärkeä osa terapiaprosessia. Tässä tutkimuksessa ahmimishäiriöisen asiakkaan moodit olivat vaativa vanhempi, rankaiseva vanhempi,
itsensä tehostaja, itsensä turruttaja, suojautuja, itsekuria vaikka oleva lapsi, impulsiivinen lapsi, vihainen lapsi ja haavoittunut lapsi.
Moodit voitiin linkittää ahmimishäiriöiseen
käyttäytymiseen ja moodien avulla asiakas
pystyi ymmärtämään omaa käyttäytymistään. Asiakkaan itsensä nimeämät moodit olivat laihdutusmoodi ja sabotoija, jotka ylläpitivät ahmimisen noidankehää.
Terapiatyöskentelyssä keskeiseksi asiaksi
nousi myös asiakkaan oivallus vihan tunteestaan, miten hän piti sitä eräänlaisena suojana
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muita ihmisiä kohtaan, ettei oma haavoittuvuus tulisi näkyviin. Asiakas koki suurta
helpotusta, kun vihalla suojautuja voitiin
ymmärtää yhtenä moodina, jolla oli oma syntyhistoriansa ja joka oli ollut tärkeä selviytymiskeino lapsuudessa ja nuoruudessa. Myös
asiakkaan suojamuuri-moodilla oli oma tehtävänsä: näyttää muille, että kaikki oli hyvin.
Tämän tutkimuksen tulokset ovat varsin rohkaisevia skeematerapeuttisen terapiatyön
vaikuttavuudesta ahmimishäiriön hoidossa.
Vuoden kestäneen terapian aikana asiakkaan vointi koheni ja syömishäiriöinen käyttäytyminen muuttui, esimerkiksi ahmimishäiriöön liittyvä oksentaminen loppui noin
viiden kuukauden terapiakäyntien jälkeen.
Luonnollisesti yksittäisen tutkimuksen tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä. Lisäksi
tutkimustuloksiin vaikuttavat aina myös terapian ulkopuoliset seikat, kuten tässä tutkimuksessa mm. kesätyön saaminen, mielialalääkehoidon aloittaminen, seurustelusuhteen
päättyminen ja tauko opinnoissa.
Miksi skeematerapeuttinen työskentely oli
näinkin tuloksellista tämän asiakkaan hoidossa? Mielestäni skeematerapia antaa ihanteelliset työvälineet ahmimishäiriöisen hoitoon –
moodien avulla asiakas pystyi ymmärtämään
itseään ja käyttäytymistään paremmin kuin
aikaisemmin. Korjaava mielikuvatyöskentely
rohkaisi tunteiden kokemiseen ja tunnistamiseen ja antoi uudenlaisia tunnekokemuksia
asiakkaan lapsuudessa kokemiin traumaattisiin tilanteisiin. Skeematerapeuttinen työskentely laajentaa kognitiivisen psykoterapian
työtapoja ja käsitteistöä, mikä mahdollistaa
psykoterapeuttisen työskentelyn myös vaikeahoitoisten psyykkisten häiriöiden kanssa.
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Pakko-oireisen häiriön tunnepainotteinen
hoito korjaavan mielikuvatyöskentelyn
keinoin
Helena Santasalo

Työn tarkoituksena on selvittää tunnepainotteisen työskentelyn toimivuutta pakko-oireisen ahdistushäiriön hoidossa. Halusin lisätä
ymmärrystäni pakko-oireisesta häiriöstä ja
parantaa asiakkaitteni saaman psykoterapian
laatua. Olen kiinnostunut integratiivisesta lähestymistavasta psykoterapiassa, yhdistelen
mielelläni erilaisia työtapoja. Tässä työssä sovellan tunnetyöskentelyä (Greenberg & Paivio, 2003), korjaavaa mielikuvatyöskentelyä,
joka on skeematerapian (Arntz, 2011; Young,
Klosko & Weishaar, 2003) piirissä syntynyt
tunnetyöskentelymenetelmä sekä kognitii-

vis-kontruktiivista näkökulmaa pakko-oireisen häiriön ymmärtämisessä (Guidano, 1991;
Toskala & Hartikainen, 2005). Olen kiinnittänyt huomiota pakko-oireista kärsivien asiakkaiden vaikeuksiin kokea, tunnistaa ja hyväksyä erityisesti omia kielteisiä tunteitaan,
erityisesti vihaa tai surua.
Tutkimusnäyttö tunnepainotteisen terapiatyöskentelyn vaikuttavuudesta pakko-oireisen ahdistushäiriön hoidossa on vähäistä.
Veale, Page, Woodward ja Salkovskis (2015)
sovelsivat korjaavaa mielikuvatyöskentelyä
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OCD-potilaille (n=12), jotka oli valittu sillä perusteella, että näillä oli jokin mieleen tunkeutuva, häiritsevä muisto, johon liittyi kielteinen uskomus itsestä. Mieleen tunkeutuvaan
muistoon liittyi voimakas häpeän, syyllisyyden tai vastuussa olemisen tunne, jonka merkitys liittyi itsen kokemiseen häpeällisenä,
kelpaamattomana tai pahana. Potilaat kävivät
läpi yhden korjaavan mielikuvatyöskentelyistunnon (Imagery Rescription, ImRs, mm.
Arntz, 2011; Karila & Tuulari, 2015), jossa häiritsevää muistoa käsiteltiin. Seitsemällä potilaalla (7/12) oireet vähenivät tilastollisesti
merkitsevästi kolmen kuukauden seurannassa. Potilaiden pisteet Yale-Brown ObsessiveCompulsive Scale (Y-BOCS) –kyselyssä (Goodman, Price, Rasmussen, Mazure, Delgado &
Heninger, 1989) laskivat keskimäärin 24,1 pisteestä 10,7:ään, kun 7 pistettä tai vähemmän
merkitsisi lähes täydellistä oireiden puuttumista. Muutos ei tapahtunut ensimmäiseen
seurantakäyntiin mennessä, vaan kolmen
kuukauden seurannassa mielikuvatyöskentelyistunnosta. Muiston käsittely korjaavan
mielikuvatyöskentelyn keinoin muutti muiston merkityksen ja kielteisen uskomuksen
itsestä neutraaliksi. Oletettavasti mielikuvatyöskentely auttoi jatkamaan aikanaan estynyttä tai kesken jäänyttä tunneprosessointia,
jolloin oireet vähenivät (Veale ym., 2015).
Tunnepainotteinen
terapiatyöskentely
(Greenberg & Paivio, 2003) perustuu näkemykselle, että psyykkisten häiriöiden taustalla on emotionaalisia vaikeuksia ja sopeutumista haittaavia, maladaptiivisia tunteita.
Ongelmia aiheuttavat sekä tunteiden poissulkeminen, että tunteiden säätelyn vaikeudet. Greenbergin ja Paivion (2003) mukaan
tunteet voidaan luokitella primääritunteisiin,

sekundääritunteisiin sekä instrumentaalisiin
tunteisiin.
Primääritunne liittyy nykytilanteeseen, se
muuttuu, kun olosuhteet muuttuvat, se sisältää toimintapyrkimyksen, se auttaa yksilöä asettamaan toiminnalleen tavoitteita ja
tunnistamaan itselle tärkeitä tarpeita. Maladaptiiviset primääritunteet ovat kehityksen
kuluessa haittaaviksi muuttuneita tunteita
(esim. invalidoivan kasvuympäristön aiheuttama häpeä). Ne ovat vaikeita ja ahdistavia.
Maladaptiiviset primääritunteet ovat tunteita, jotka eivät muutu, vaikka tilanne muuttuu (Greenberg & Paivio, 2003; Karila, 2008).
Ihminen on juuttunut tällaiseen tunteeseen,
hän kokee tunteen ylivoimaiseksi, ja sen kokeminen tuntuu aina yhtä pahalta. Tunne värittää ihmisen kuvaa todellisuudesta, hänestä
itsestään ja muista.
Greenbergin ja Paivion (2003) mukaan sekundääritunteet ilmenevät rauhattomuutena, tasapainottomuuden tunteena tai pahana mielenä. Tunne on kokonaisvaltainen ja
epämääräinen, eikä koske välttämättä itseä
(Karila, 2008). Sekundääritunne peittää primääritunteet.
Sekundääritunne palvelee
pelottavien, häpeällisten ja kivuliaiden tunteiden välttämistä, esim. ihminen kokee ahdistusta tai syyllisyyttä, vaikka tilanteeseen
paremmin sopiva tunne olisi kiukku. Instrumentaalitunteet ovat välineellisiä tunteita,
joiden avulla ihminen on oppinut saamaan itselleen joitain etuja, esim. saamaan tahtonsa
läpi kiukuttelemalla.
Tunnepainotteisen terapiatyöskentelyn tavoitteena on sekä maladaptiivisten primaaritunteiden, että sekundaaritunteiden he-
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rättäminen, tunnistaminen ja työstäminen,
jotta asiakkaan kokemisen tapa muuttuisi
joustavammaksi ja tilanteeseen sopivammaksi (Greenberg & Paivio 2003; Karila, 2008). Terapiatunnilla tunteiden aktivointi tapahtuu
esim. kiinnittämällä asiakkaan huomio siihen,
mitä hän tuntee juuri nyt, mitä tarvitsisi, tuntuuko tunne kehossa. Työtapoina käytetään
erilaisia kokemuksellisia menetelmiä: tuolitekniikat (mm. Elliot, Watson & Goldman,
2004), erilaiset piirtämistehtävät, valokuvat,
musiikki, elokuvat, kirjat, lapsuusmuistojen
läpikäyminen, kirjeet, korjaava mielikuvatyöskentely ja unityöskentely (Karila, 2008).

3. tunnekokemusten dikotomisuus: “Jos
tunnen jotain, voin joutua kokonaan sen
valtaan.”

Pakko-oireisessa häiriössä keskeinen on hallinnan ja kontrollin merkitysorganisaatio,
jossa ihmisen psyykkistä toimintaa leimaa
pyrkimys ennakointiin ja ennustettavuuteen:
kontrollin ja hallinnan kokemus on keskeinen
osa minuuden eheyden kokemusta, erityisen
uhan muodostavat hallitsemattomat tunteet
ja ennakoimattomat tapahtumat. Sekä ulkoisen, että sisäisen maailman hallitseminen
on tärkeää, jolloin keskeinen uhka on kaaos
ja hajaannuksen kokeminen, tunnesisältönä kokonaisvaltainen ahdistus, johon liittyy
tuhoavuuden ja tuhoutumisen pelko. Vaikka
pakko-oireisessa häiriössä kaikenlaiset tunteet ovat vaikeita, erityisesti aggressio ja häpeä muodostavat kontrolloimattomuuden ja
ennustamattomuuden uhan. Tapoja olla suhteessa itseen ja ulkomaailmaan voivat olla:

Terapeuttinen muutos merkitsisi oman emotionaalisuuden tunnistamista ja yhteyden
rakentamista siihen, ja käsitys ympäröivästä
maailmasta suhteellistuisi. Näin asiakkaan
kyky sietää epävarmuutta ja myös muiden
tunteita lisääntyisi.

1. korostunut pyrkimys hallintaan ja kontrolliin,
2. pyrkimys varmuuden löytämiseen, rationaalisuuteen, logiikkaan sekä muutosten
välttämiseen

4. vastuullisuus palvelee kontrollin ylläpitämistä,
5. kaikenlaisen emotionaalisuuden välttäminen,
6. erilaisten jäykkien sääntöjen laatiminen
elämään ja
7. vaikeus tehdä päätöksiä (Toskala & Hartikainen, 2005).

korJAAvA MielikuvATyöSkenTely
Karilan ja Tuularin (2015) mukaan korjaava
mielikuvatyöskentely on hyödyllistä, kun
asiakas on jäänyt vaille riittävää hoivaa, huolenpitoa tai kannustusta. Mielikuvatyöskentelyssä hän oppii lapsen tasolla ottamaan
vastaan ja hyväksymään aikuisen antamaa
huolenpitoa, terapeutti siis mallittaa sitä, miten turvallinen aikuinen toimii. Korjaavassa
mielikuvatyöskentelyssä toimiva aikuinen
(terapeutti) tulee asiakkaan mielikuvaan ja
korjaa lapsuustilanteen sellaiseksi, jossa asiakkaan tarpeet tulevat huomioon otetuiksi
(vanhemmointi, validointi).
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Korjaavan mielikuvatyöskentelyn vaiheet
ovat seuraavat (Karila & Tuulari, 2015):
•

Asiakkaan kokema pulmallinen tilanne.

•

Asiakas siirtyy mielikuvassa tilanteeseen,
ja kertoo preesens- ja minä-muodossa,
mitä tapahtuu, mitä hän kokee ja tuntee.

•

Terapeutti pyytää asiakasta pysymään
tunteessa ja siirtymään lapsuusaikaiseen
tilanteeseen, jossa hänellä oli sama tunne
kuin nyt.

•

Terapeutti kysyy asiakkaalta, kuinka vanha hän on, kenen kanssa ja mitä tapahtuu. Terapeutti kysyy tunteita, ajatuksia
ja sitten tarpeita.

•

Terapeutti kertoo asiakkaalle tulevansa
kuvaan. Terapeutti toimii tilanteessa, kuten terve aikuinen, joka on vastuussa lapsesta. Kun terapeutti menee kuvaan, hän
kertoo, mitä aikoo tehdä tai sanoa. Jos on
väkivallan uhkaa, terapeutti estää sen.
Terapeutti kysyy toistuvasti asiakkaalta,
mitä tapahtuu seuraavaksi, miltä tästä
tuntuu nyt ja mitä tämä tarvitsee. Terapeutti korjaa mielikuvaa, kunnes uhka on
poistunut, huolehtii lapsesta.

•

Kun asiakkaan mielestä on sopiva hetki,
terapeutti pyytää tätä avaamaan silmät
ja palaamaan terapiahuoneeseen, ja käydään palautekeskustelu.

•

Jos asiakas ei ole tyytyväinen, seuraavalla kerralla voi yrittää korjata mielikuvaa
toisella tavalla, myös asiakas voi tehdä
ehdotuksia, miten käsikirjoitusta voisi
muuttaa.

Tutkimustehtäväni on:
1) kuvata tunnepainotteista työskentelyä
korjaavan mielikuvatyöskentelyn keinoin
pakko-oireisen häiriön kognitiivisessa psykoterapiassa ja
2) kuvata, miten asiakas hyötyi työskentelystä.

TuTkiMuSAineiSTo JA
–MeneTelMäT
Terapia-asiakas
Asiakkaani Kaisa on keski-ikäinen nainen,
jonka pakko-oireinen häiriö ilmeni voimakkaina pakkoajatuksina, ahdistuksena ja syyllisyydentunteina, hänellä oli myös keskivaikea
masennus terapian alkaessa. Pakko-oireita
oli ilmennyt ensimmäistä kertaa lievinä n.
20-vuotiaana, masennus ja uupumus olivat
alkaneet kuusi vuotta sitten, jolloin asiakas
sai hoitoa työterveyshuollosta. Psykoterapiaan asiakas hakeutui pakko-oireiden vaikeutuessa kolme vuotta myöhemmin. Hän oli
käynyt kuntoutuspsykoterapiassa runsaan
vuoden, mutta hänen pakkoajatuksensa olivat edelleen ajoittain voimakkaita, eikä terapia tuntunut auttavan. Pakkoajatusten sisältö oli yleensä jonkinlainen katastrofi, jonka
Kaisa oli mielestään aiheuttanut, hän pelkäsi
ajaneensa jonkun päälle autolla, ilman, että
oli huomannut tehneensä niin. Tällaisessa
tilanteessa hän tunsi pakkoa palata tarkistamaan, oliko niin käynyt, ja usein hän palasikin tarkistamaan asian. Kaisa ei luottanut
siihen, että huomaisi varmasti, jos autollaan
törmäisi johonkin. Kaisalla oli työuupumusta,
ja hänen oli vaikea pitää puoliaan ihmissuh-
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teissaan, erityisesti puolisonsa kanssa. Kaisa kuvasi, että hänen on vaikea pitää kiinni
omista näkemyksistään, ja ristiriitatilanteissa
hänestä tuntui, että hänen pitäisi vain löytää
sellainen tapa toimia, mikä ei provosoisi toista. Kaisan kasvuympäristöä leimasi herätyksellinen uskonnollisuus, johon kuului yksilön
vastuun, moitteettomuuden ja oikein tekemisen korostaminen. Hänen hallitsevin tunteensa oli syyllisyydentunne, joka aktivoitui
varsinkin lähisuhteissa. Kaisa uskoi olevansa
päävastuussa ihmissuhteissaan ilmenevistä
ongelmista. Lapsuudessaan hänen vanhempansa olivat korostaneet jatkuvan itsetutkiskelun merkitystä, että aina voi parantaa, ja
jos ymmärtää, on vastuussa. Terapiassa Kaisa
ei itkenyt, vaikka hän oli kuvannut hyvin koskettavia ja liikuttavia tilanteita elämänsä varrelta. Kaisan omia tavoitteita terapialle olivat
rentoutumiskyvyn lisääntyminen, syyllistymisen väheneminen sekä kyky pitää puoliaan
ihmissuhteissa.

poimien kaikki kommentit, joissa tuli esille
tunneilmaisua:

Kaisa oli käynyt terapiassa kerran viikossa ja
ensimmäisenä vuonna käyntikertoja oli 30.
Kun pyysin Kaisaa opinnäytetyö-asiakkaaksi,
terapiakäyntejä oli ollut 40. Tämän jälkeen istunnot äänitettiin 8 kk:n ajalta, yhteensä 20
kertaa (2 kerralta puuttuu äänite teknisten
ongelmien takia). Terapiatunnin kesto ollut
45 min. Kaikki 20 tallennetta litteroitiin.

YBOCS –oirekysely sisältää kymmenen osiota, jotka ovat Pakkoajatuksiin kuluva aika,
pakkoajatusten häiritsevyys, pakkoajatuksiin
liittyvä kärsimys, pakkoajatusten vastustaminen ja pakkoajatusten hallinta sekä pakkotoimintoihin käytetty aika, pakkotoimintojen
häiritsevyys, pakkotoiminnoista johtuva kärsimys, pakkotoimintojen vastustaminen ja
pakkotoimintojen hallinta.

Tutkimusmenetelmät
Kaisan terapiassa käytettiin pääasiallisena
tunnetyöskentelymenetelmänä
Korjaavaa
mielikuvatyöskentelyä (mm. Arntz, 2011;
Arntz 2012) yhteensä kuudessa istunnossa.
Litteraatiot käytiin aineistolähtöisesti läpi,

1. adaptiivisia ja maladaptiivisia primaaritunteita,
2. sekundääritunteita,
3. ajattelumallien dikotomisuutta sekä
4. kehon tuntemuksia.
Istunnoista valittiin tarkastelun kohteeksi
ensimmäinen Korjaava mielikuvatyöskentely
(istunto 44). Litteraatiossa hakasulkeisiin on
merkitty taukojen kesto sekunneissa ja sulkeisiin epäselvä sana.
Seurantamenetelmänä käytettiin Y-BOCS
(Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale)
–oirekyselyä, joka on terapeutin tekemään
haastatteluun perustuva arviointimenetelmä, joka mittaa pakko-oireisen häiriön vaikeusastetta (Goodman ym.,1989).

Vastausten vaihtelu on välillä 0 (ei oireita) – 4
(erittäin vaikea), kokonaispistemäärän ollessa 0-40 p, kokonaispistemäärä 0-7 p oireeton,
eli mitä korkeampi pistemäärä, sitä vaikeammat oireet. Terapian alkuvaiheessa ei ollut
käytettävissä Y-BOCS-menetelmää, joten ensimmäinen mittaustulos on istunnolta nro 72.
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TulokSeT
Kaisan terapiassa aloitettiin tunnepainotteinen työskentely istunnosta 41 alkaen. Valitsin ensimmäisen Korjaavan mielikuvatyöskentelyistunnon tekstinäytteeksi, koska siinä
tulevat esille maladaptiiviset primääritunteet, sekundääritunteet sekä ajattelun dikotomisuus. Korjaavan mielikuvatyöskentelyn
tavoitteena oli aktivoida uudelleen tilanteeseen liittyvät tunteet ja tuottaa korjaava kokemus. Tarkoitus oli auttaa Kaisaa saamaan
yhteys kaikenkattavan pelon ja ahdistuksen
(maladaptiivisia primääritunteita) ja syyllisyyden (sekundääritunne) peittämiin tunteisiinsa, ja löytää vaihtoehtoisia, joustavampia
merkityksiä ja lisätä myötätuntoa itseään
kohtaan. Lihavoinnit ovat kirjoittajan.

Istunto nro 44 (Korjaava mielikuvatyöskentely: ”Kivi konepellille”).
Kaisa oli pelästynyt autolla ajaessaan kiven
kopsahdusta, jonka takia hänen piti palata
tarkistamaan, oliko ajanut huomaamattaan
jonkun päälle.
Terapeutti: Joo, okei. Sä oot kiihtyny. Okei.
Kun sä, ajattelet tota että, huomaat ton kiihtyneen tunteen nii, mitä se tuo sun mieleen?
Jos menee aikajanalla taaksepäin, millon sulla
on ollu samanlainen tunne?
Kaisa: Kuinka kauan, kauan (taaksepäin)?
Terapeutti: Niin kauan ku sä vaan muistat.
Mikä, mikä muisto sulle tulee mieleen? Tää
samanlainen kauhu ja syyllisyys. Anna sen
tunteen viedä sut siihen muistoon.
K: Ainaki yks, yks mikä, mikä tulee mieleen on
semmonen et mä oon ehkä ollu joku, oisinko
ollu jopa alta kouluikänen tai just semmonen,

varmaan kuus seittemän korkeintaan ja me
ollaan kesällä uimassa uimarannalla. Ja siinä
on semmonen, me ollaan semmosella, siinä
on semmonen pieni koski tai semmonen pieni
putous ja silta sen yli ja siinä, me heiteltiin kiviä sinne mun veljen kanssa.
T: Joo.
K: Ja, sit mä otin oikein ison kivenmurikan et
mä heitän tän, täst tulee kiva mosaus. Ja otin
oikein kunnon vauhtia ni, se lähtiki, lähtikin
tota, väärään suuntaan ja sit se tipahti yhen
auton konepellille.
T: Okei. Ja mitä, mitä sä tunnet, tässä?
K: No ihan hirvee, ihan hirvee paniikki ja pakokauhu ja, semmonen häpeä.
T: Paniikki, pakokauhu ja häpeä. Mitä sä ajattelet, täs tilanteessa? [tauko 10 s] Jääkö se kivi
siihen konepellille?

Paniikki, pakokauhu ja häpeä olivat tyypillisiä, usein toistuvia ja helposti aktivoituvia,
maladaptiivisiksi muuttuneita primääritunteita Kaisan elämässä. Kiven kopsahdus autoa
ajaessa laukaisi nämä tunteet. Mielikuvatyöskentelyssä Kaisa tavoitti uudelleen nuo tunteet, tunteiden aktivointi onnistui, ja niitä
päästiin työstämään terapiaistunnossa.
K: No se jää, joo, varmaa, tai en muista. Siihen
tulee lommo, iso lommo.
T: Joo.
K: Ja sit tota, siel-sieltä sitte auton omistaja,
kaikki tapahtuu hyvin (rauhallisesti se) tulee
sitte kysymään että missäs sun isä on ja, mentiin sit isän luo ja asia selvitettiin ja isä lupas
maksaa vahingot ja, ja korvata ja asia meni,
meni sinänsä, kukaan ei ollu vihanen, kukaan
ei huutanu, se meni hyvi. Mut se semmonen
ihan hirveä pelko ja semmonen..
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T: Hirvee pelko ja, häpeä.
Maladaptiivinen, primääri pelko oli myös
usein toistuva tunne Kaisan elämässä. Seuraavaksi terapeutti ohjaa Kaisaa tunnistamaan,
mitä tilanteessa tarvitsisi.

on jännitystä, pelkoa ja ilmaisematonta kiukkua. Tämä on esimerkki sekundääritunteista,
jotka ovat epämääräistä, ahdistavaa pahaa
oloa.
T: Okei. Nii et se on pienelle tytölle tosi ikävä
tilanne. Okei. Palataan siihen alkuun. Mitä tapahtuu? Te heittelette sitä kivee.

K: Mm.
T: Joo. Mitä se lapsi tarvii? Mitä sä tarttisit?

K: Mm-m.

K: Lohdutusta.

T: Joo. Mitä sitte?

T: Joo.

K: Mää halusin heittää ison kiven et siit tulee
kunnon molskaus.

Seuraavaksi Kaisa tunsi hämmennystä (sekundääritunne): hän odotti isän suuttumista,
jota ei tullutkaan.
Kaisa: Vaikka ite, ite ajattelee nyt että, et
ois, ois niinku ollu, se semmonen, ajattelee
et ehkä se oli, se oli ihan oikein että, et vanhemmat, kaikki toimi ihan oikein, kukaan ei
ollu nähtävästi vihanen, kukaan ei huutanu,
kukaan ei niinkun, sättiny. Et ois, et jollain tavalla ehkä odotti jotain sellasta, vihastumista
tai semmosta.
T: Sä odotit sitä mutta et sä oisit tarvinu lohdutusta.

T: Nii. Nii justii. Joo. Okei. Ja miltä sust tuntuu,
siinä vaiheessa?
K: Se oli varmaan sellasta että, halus niinku
ehkä, ehkä niinku ihailua et mä jaksan heittää
näin ison kiven ku oli isoveli vieressä ja..
T: Nii, nii. Nii justiin et sä pärjäät hyvin silleki.
Joo. Nii justii. Mitä sä aattelet siitä?

Terapeutti pyrki validoimaan ja normalisoimaan Kaisan tarvetta tulla hyväksytyksi ja
saada ihailua osakseen.

K: Mm.

K: Se oli varmaan ihan semmonen normaali..

T: Joo. Mitä sitte tapahtuu?

T: Joo.

K: Mulla on semmonen mielikuva et vähä tiät
sä semmonen painostava tunnelma. Isä harmitteli et mitä se tuli maksaan, mulla on semmonen mielikuva et se ois maksanu 400 markkaa sen korjaus. Ja se, ja muistan sen et mun
isoveli vieläkin muistaa kuinka sitä hävetti
hirveesti sitä hävettää, hävetti niin kauheesti.

K: ..normaali tarve tai, (tila).

T: Häntä hävetti.

K: Pelkoa.

K: Joo häntä hävetti.

T: Pelkoa. Joo. Joo. Aivan. [tauko 7 s] Joo-o. Ja,
ja tota.. Ja mitä, ajattelet?

T: Mitä se lapsi, mitä sä tarviit siinä?
K: Hyväksyntää ja..
T: Okei.. [tauko 6 s] Ja mitä sä, mitä tota, mitä
sä tunnet?

Kaisa kuvaama painostava tunnelma on Kaisan terapiassa usein toistuva teema: ilmassa

K: Et täst tulee, täst tulee iso juttu. Tästä mä
en selviä.
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K: Äiti ois voinu sanoo et ”no, sellasta sattuu
että tästä selvitään”.

Tunne siitä, ettei selviä (maladaptiivinen primääri pelko, kauhu), toistui myös usein Kaisan terapiassa.

T: Hyvä. Tota, tehdään sillä tavalla että nyt,
mä tuun mukaan siihen kuvaan, sun vanhemmat on siinä. Ja, mä pyydän sun vanhemmat
hetkeks sivuun siitä, siitä tota, sanon sille
miehelle joka on siinä sen auton kanssa että,
että tota, et ”odota vähän”. ”Voitko odottaa
vähä, vähän aikaa että me palataan kohta”.
Ja, mä sanon sun vanhemmille että ”hei että,
huomaatteks te että Kaisa on tossa ihan yksin,
ja on hyvin peloissaan? Ja on kauheen nolo
tästä asiasta. Kaisa tarvii lohdutusta, ja häntä
ei saa jättää yksin, hän on hyvin pieni vielä, ja
vahinkoja sattuu.” Miltä tää tuntuu susta? Ku
sä katot ja kuuntelet tätä.

T: Täst tulee, joo. Mitä se lapsi tarvii, mitä sä
tarttet?
K: Turvallisuutta.
T: Turvallisuutta joo. Joo.. Joo. Mennään vielä alkuun ja, ja siihen kohtaan, kun sä tunnet
pelkoa. Ja nyt, tässä tehdään toisella tavalla.
Mitä sä haluat että, tapahtuu? Minä voisin
tulla paikalle myöskin, puolustamaan sua. Vai
mitä, sulle itselle tulee tässä mieleen?

Tässä terapeutti tuli tehneeksi virheen – olisi
ollut parempi määrätietoisemmin tulla pienen Kaisan avuksi. Se ei kuitenkaan vaikuttanut haittaavan, koska Kaisa tavoitti tunteen,
mitä tilanteessa tarvitsi.
K: Mä toivoisin että, että että niinku vanhemmat, ehkä isä ois, olis jotenki selittäny sen tilanteen että, et kyl hän selviää, ei täs oo mitään hätää että..
K: ..kyllä hän, hän hän selvittää tän, ettei tarvi..

K: Se tuntuu ehkä vähän että se on niinkun,
epäoikeudenmukaista tai jotenki sillai (että
aattelee että) enemmän niinku olettais että,
ansaitsit niinkun läksytystä ja suuttumista ja..

Kaisan oli vaikea tuntea myötätuntoa itseään
kohtaan, itsesyytöksistä oli vaikea luopua.
Terapeutti yritti tuoda toisenlaista näkökulmaa, puolustamalla pientä tyttöä.
T: Okei. Joo-o. Entä jos sä ajattelet et on kuus–
seitsemänvuotias pikkutyttö jolla on, jolle on
käyny vahinko? Okei. Se tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Mitä sä tarviit nyt?

T: Joo, okei. Joo. Hyvä. Kerro mitä tapahtuu.
Isä sanoo toisella tavalla. [tauko 10 s] Hän selvittää tämän. Mitä muuta?

K: [tauko 9 s] Ehkä, ehkä semmosen niinkun,
just semmosen vahvan aikuisen et ois voinu
vaikka, ois saanu vaikka vähä itkeä siitä pelosta ja järkytyksestä ja..

K: Mä muistan että sillon mä jäin se oli, se tuntu äärimmäisen pitkältä ja piinaavalta se aika
kun sitä autoo katottiin ja mietittiin ja mis-,
miten se korjataan ja..

K: Mul on semmonen olo et mä seisoin, et jollain tavalla semmonen, tyh-, tyy-, tavallaan
semmonen, ei ollu vihaa, mut ei ollu myöskään, tai jotain semmosta, ei ollu mitään semmosta näkyvää reaktiota.

T: Joo, okei, sä saat itkee.. Se on ihan normaalii
että, että pieni tyttö itkee ku, on käyny tommonen vahinko ja, se nolottaa ja harmittaa
ja, sä et tarkottanu ollenkaan pahaa. Okei. Sä
saat itkeä. Mitä sit tapahtuu? [tauko 16 s] Ja
vanhemmat reagoi siihen. Mitä sä tarviit? Sä
haluut itkeä.

T: Ja sä olit hyvin peloissas.

K: Lohdutusta.

T: Nii.
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T: Lohdutusta joo. Miten sä haluut et ne lohduttaa sua?

Terapeutti validoi pienen tytön kokemusta
hauskasta leikistä.

K: Pitää sylissä tai..

K: [tauko 12 s] Ei se kivaa oo et semmonen vahinko tapahtu mutta se että vanhemmat ymmärtää sen nii..

T: Joo.
K: ..halaa, ihan fyysisesti.

T: Nii just. Juuri nii. Okei.. Ja mitä se lapsi tarvii vielä?

T: Nii justiin. Nii justiin. Joo. Kumpi sua halaa?
K: Äiti.

K: [tauko 25 s] Sen tarvii ehkä vähän levätä ku
se on niin järkyttyny.

T: Äiti, joo. Okei. Joo. Ja miltä se tuntuu?

T: Aivan. Joo. Ja mitä, sä ajattelet nyt siitä tapahtumasta, siinä?

K: Helpottavalta.
T: Ja mitä sä aattelet nyt?

K: [tauko 40 s] Ehkä semmonen, ei oo ehkä
ihan niin nolo.

K: Että, asiat selviää, et mä oon sittekin ihan
okei.

T: Nii just, joo. Ja mitä sä tarviit vielä?

Kaisa tunsi helpotusta, ja ensimmäistä kertaa
itsesyytökset lievenivät.

K: Ehkä mun pitää ite, myös hyväksyä se. Ehkä
se on se, mä mietin et onks se se tunnekokemus
mikä on niinkun.. Ku ite, ite mie-, ite ajattelee
että se semmonen, mä oon niinku jälkeenpäin
ajatellu et omat vanhemmat varmaan on aika
yl-ylpeitä että ne ei tarttunu tukasta kiinni tai
antanu selkään tai muuta, kauheesti moittinu
ja sättiny. Ja itelle taas semmonen tyhjiö, se
tuntu ihan kauheelta. Et näki että ei se nyt
varmaan kauheen kivaa ollu.

T: Nii. Ja mitä sä tarviit nyt? Mitä sä vielä tarviit?
K: [tauko 20 s] En mä tiedä.
T: Onko se lapsi vielä, onko se tyytyväinen nyt
vai, vieläkö se haluais jotain?
K: Se haluu ehkä viel vähä puhua asiasta ja haluis ehkä selittää.

T: Nii, aivan. Niin aivan että, et et tota, aivan.
Joo. Et tavallaan niinku, et, saa myös näyttää
niinku jotakin reaktioita.. Joo. Tuliko sulle
se sama, sama tota, miten et, sä, et vaikuttanu tossa kuitenkaan niinku erityisen niinku
liikuttuneelta tai sillä taval mut et mil-, tuntuuko se jossain kohtaa sus-, sulla niinku tää,
(tilanne)?

T: Joo, okei. Se saa selittää. Se haluu selittää
äidille vai isälle vai molemmille?
K: Molemmille.
T: Molemmille joo ne kuuntelee nyt. Okei.
K: Mut en mä tarkottanu heittää ku piti heittää veteen se kivi.
T: Niin, se oli vahinko.

Terapeutti ohjaa Kaisan huomiota kehonsa
tuntemuksiin.

K: Se vaan lipsahti jotenkin väärään suuntaan.

K: No ehkä se ajatus oli sillon tai se, se mikä
tuli semmonen, semmonen tunne, että ku oli
puhetta siitä semmosest kameleontista ja sellasesta niinkun..

T: Nii, nii. Ja ku sulla oli kauheen hauska leikki. Joo.. Nii justiin. Ja miltä se tuntuu?
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Kaisa oli kuvannut istunnossa 41 olevansa
ikään kuin kameleontti, joka mukauttaa itsensä aina tilanteen vaatimalla tavalla. Kameleonttina olemiseen liittyi toisaalta hämmennyksen tunne, toisaalta Kaisa tarkkaili,
mitä häneltä odotetaan, eikä juurikaan huomannut, miltä itsestä tuntui. Hän oli oppinut
kontrolloimaan tunteitaan pienestä pitäen.
K: ..että et joskus sitte semmonen pelle tai jotenki semmonen et kun ei tiedä miten päin
olis et ite on niin kamalan järkyttyny. Nii, tuli
semmonen, ehkä hyvin hyvin välähdyksenomaisesti tai tuli semmonen ajatus että, et
mun pitää nyt tää vaan täst niinku selvitä. Et
jollain tavalla että seT: Joo, niin et sä olit niinku yksin.

Terapeutti ohjaa Kaisaa huomaamaan, miten
yksin tämä oli jäänyt tilanteessa. Kaisa tunnisti, mitä olisi tarvinnut.
K: Nii, et just se, just se ajatus että, et ois halunnu vaan käpertyy jonkun ison ja turvallisen (-) et mitä tapahtu apua et hoida sä tää
homma et mä en niinku, ja kyllähän isä sen
hoitikin.

Kaisalle oli hyvin tuttua yksin jääminen tunnetasolla: häneen ei juuri kiinnitetty huomiota. Kaisalle oli muodostunut käsitys, että se
oli hänen oma vikansa.

Tunnetyöskentely myöhemmillä terapiakäynneillä
Seuraavissa istunnoissa (45. ja 46. ) tehtiin
mielikuvatyöskentelyä, joihin liittyi suurta
häpeän- ja syyllisyydentunnetta liittyen seksuaalisuuteen varhaisessa teini-iässä.
Kolmen mielikuvatyöskentelyn (istunnot 44.
- 46.) jälkeen Kaisa kertoi olonsa olevan parempi.
K: …et kylhän mä sanon et esimerkiks viime,
viime meijän terapiaistunnon jälkeen ni mulle tuli semmonen, semmonen olo et hei että,
et kyl mä selviän.

Ensimmäistä kertaa Kaisa kuvaa myös kokevansa kiukun tunnetta (adaptiivinen primääritunne) kokemustensa takia.
K: No sanotaa että riippuu tilanteesta. Sanotaan että mulla vaihtelee hirveen paljon se
et välillä, tulee semmonen oikein semmonen
niinku, tiät sä semmonen kiukku kaikesta että
et eihän noin ois pitäny tehdä.

Istunto 47 (Korjaava mielikuvatyöskentely, ”Lukko”).
Kaisa sai kiinni ahdistuksesta, joka liittyi aina
tilanteisiin, joissa hän jäi viimeisenä johonkin.
K: Must tuntuu et nyt ensimmäist kertaa jollain tavalla pääs vähä jyvälle niinku sillai oikein, siitä ja..

K: Mut tavallaan se oma reaktio oli niinku
semmonen et sille ei saanu niinku semmoset,
et ois kaivannu sitä, sitä.. …et sit tulee äkkiä
itelle semmonen ajatus että, et itessä on ollu
jotain vikaa, että omassa vanhemmas ei oo
heränny sellaset tunteet tai sellanen toimintamalli, minkä jotenki kokee et ite automaat-

T: Mm.
K: ..jotenki vaikka tuntu et se oli niinku kaukaa haettu ehkä toi, tilanne mut nyt mul, mulla semmonen ahaa-elämys tuli tossa että mä
tavotin sen tunteen..

tisesti niinkun toimii omaa lastaan kohti.

T: Joo.
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Kaisa teki merkittäviä oivalluksia itsensä suhteen: hän huomasi, miten ankarasti oli itseensä suhtautunut.
K: Nii. Multa puuttuu täysin, mä huomaan …
multa puuttuu täysin semmonen tietynlainen
myötätunto ja semmonen ymmärtämys itseäni kohtaan..

Kaisa tunnisti keskeisen uskomuksensa, ettei
tuntenut olevansa kovin tärkeä ja olleensa
ikään kuin tiellä.
K: … Ja jotenki, jotenki mä niinku aattelen et
et joku joku minussa on, mä en osaa sanoo
mikä tapahtuma tai mikä se on ollu mut mä
muistan jollain tavalla, ihan niinku murrosikäsenä jotenki mul on semmonen ajatus ollu
jo että et mä en oo kauheen tärkee. Joku joku..

Häpeän tunteesta (maladaptiivinen primääri
häpeä).
K: Et se oli enemmän ehkä just semmost niinku häpeää että oli niinku tiellä tai jotenki et
tämmönenki..

Istunto 54. Kaisa on alkanut tarkastelemaan
parisuhteensa vuorovaikutusta, eikä enää
syyttänyt kokonaan itseään. Kaisa kertoo
myös, että pakko-oireet ovat vähentyneet.
Täs on, täs on kuitenki mitä mä niinkun, mitä
mä nään niinku positiivisena jollain taval kuitenki kaiken tän keskellä (siis) mun pakko-oireet on vähentyny.

Istuntojen 54 - 59 välisenä aikana Kaisalla ei
ole ollut enää pakkoajatuksia, ja hän kertoi
niiden osalta voineensa hyvin.
K: Et, se on, se on ollu se, tosiaan se mun, mun
niinkun, nyt semmone, semmone, jonkin
näkönen semmone ajatus ja semmone ahaaelämys et mun on pakko itse, luoda itselleni

niinkun ne rajat että..
T: Joo, hyvä.
K: ..täs, tää on, täs menee mun raja jos mä tästä meen ni sit mun on, sit sit mun on niinku
ihan oikein syyllistyä, kaikesta muusta mun ei
tarvi syyllistyä.

Tunnetyöskentelyn aloittamisen jälkeen
Kaisan terapiassa tapahtui selviä muutoksia:
Kaisa koki mielikuvatyöskentelyssä maladaptiivisia primääritunteitaan (pelko, kauhu,
häpeä) ja sekundääritunteitaan (syyllisyys,
ahdistus, epämääräinen jännitys ja hämmennys). Instrumentaalitunteita ei tullut esille.
Hänen kielteisten kokemustensa merkitykset muuttuivat ja hänen myötätuntonsa itseään kohtaan lisääntyi, eivätkä asiat enää
olleet aivan yhtä mustavalkoisia (dikotomisuus lieveni). Hän ilmaisi ensimmäistä kertaa
tuntevansa myös kiukkua ja tuntevansa, että
selviytyy. Tunnetyöskentelyn aloittamisen
jälkeen istuntojen 41.- 54. välisenä aikana hänen pakko-oireensa vähenivät. Istunnossa 72.
Y-BOCS- tulos oli 5 pistettä.

pohDinTA
Tutkimustehtävänä oli kuvata tunnepainotteista työskentelyä korjaavan mielikuvatyöskentelyn keinoin pakko-oireisen häiriön
kognitiivisessa psykoterapiassa sekä kuvata,
miten asiakas hyötyi työskentelystä. Tulosten valossa voi sanoa, että tunnepainotteinen
työskentely edisti asiakkaan terapeuttista
muutosta: tunteiden aktivointi ja työstäminen Korjaavan mielikuvatyöskentelyn avulla
tuotti muutosta jo ensimmäisestä työskentelystä alkaen. On mielenkiintoista, että fokusoimalla tunteisiin saavutettiin tuloksia,
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joita yli vuoden terapiatyöskentely ei ollut
tuottanut.
Tunnetyöskentely auttoi Kaisaa tavoittamaan
ja kokemaan tunteitaan, mikä osaltaan toimi
toisaalta altistuksena, toisaalta toi korjaavan
kokemuksen. Kaisan tapauksessa tunnepainotteisen terapiatyöskentelyn alkuvaiheessa
hallitsevia maladaptiivisia primääritunteita
olivat pelko, kauhu ja, häpeä, sekä sekundääritunteista syyllisyys ja ahdistus. Vaikka
instrumentaalitunteita ei tullutkaan esille,
pakko-oireisto tuntuu muodostavan eräänlaisen psyykkisen suojarakenteen, joka automaattisesti ylläpitää kontrollia, välttelyä ja
estää muutosta. Voiko automaattinen syyllistyminen suojata asiakasta läheisen ärtymiseltä? Onko niin, että kun pakko-oireiden
”panssari” väistyy, päästään työskentelemään asiakkaan varsinaisten tarpeiden kanssa? Onko Greenbergin tunteiden laadullinen
luokittelu primääri- ja sekundääritunteisiin
hyödyksi terapiatyössä? Minusta on: se auttaa käsitteellistämisessä ja auttaa terapian
tavoitteiden täsmentämisessä. Eri tunteiden
luokitteleminen ei ole kuitenkaan aivan helppoa.
Kaisan selviytymiskeinoja olivat täydellisyyden tavoittelu, tunteiden tukahduttaminen ja
kontrollointi sekä tarkistaminen, jotka johtivat uupumukseen. Kaisan terapiassa muutos ilmeni toisaalta pakko-oireiden vähenemisenä sekä joustavuuden lisääntymisenä.
Kaisan omia tavoitteita terapialle olivat rentoutumiskyvyn lisääntyminen, syyllistymisen väheneminen sekä kyky pitää puoliaan
ihmissuhteissa. Kaisan mielestä nämä kaikki
tavoitteet ovat edistyneet, parhaiten rentoutumisen kyky, ja hän toipui mm. vakavasta

työuupumuksesta täysin. Kaisan skeemaja moodirakenteessa tapahtui myös selvää
muutosta parempaan suuntaan tunnetyöskentelyjakson jälkeen, vaikka tässä ei olekaan
tarkoitus mennä syvemmälle tähän.
Pakko-oireisen häiriön taustalla on yleensä
ambivalentti kiintymyssuhde (Guidano, 1991,
Mäntymaa, 2000, Toskala & Hartikainen,
2005,). Ambivalentille kiintymyssuhteelle
on tyypillistä rationaalinen kommunikaatio.
Vanhempien suhde lapseen voi olla päällisin
puolin omistautunut ja lempeä, mutta siitä
voi välittyä suurta vaativuutta ja torjuntaa.
Lapsi voi näin kokea olevansa aina väärässä,
koska hänen tunnettaan ei vahvisteta, mistä
seuraa hämmennys omaa tunnekokemusta
kohtaan. Vanhempien käyttäytymiseen voi
liittyä ankaruutta tai yllättäviä kiukunpurkauksia, jotka loppuvat nopeasti (Toskala
& Hartikainen, 2005). Vanhemman tunneilmaisua leimaa ristiriitaisuus, joka synnyttää
lapsessa tarpeen sellaiseen hallintaan, jossa
tunteita ei olisi lainkaan. Kaisa tunnisti näitä piirteitä omissa varhaisissa kiintymyssuhteissaan. Ambivalentti kiintymyssuhde vaikutti toki terapiasuhteeseen, ja osaltaan voi
tehdä etenemistä varovaista. Terapeutti voi
kokea vaikeutta viedä asiakasta kohti tunnekokemuksia, ja terapiatyöskentely voi pysyä
pitkään hyvin rationaalisella tasolla. Tästä
syystä voikin todeta, että pakko-oireisen häiriön hoidossa tunnetyöskentely kannattaa:
olen Kaisan terapiatyöskentelyn tuloksista
rohkaistuneena käyttänyt tunnetyöskentelyä
pakko-oireisilla asiakkailla, ja tulokset ovat
olleet lupaavia. Terapeuttina on tärkeää opiskella tunnetyöskentelymenetelmien käyttöä,
jotta ne automatisoituvat, ja harjoituksissa
voi keskittyä asiakkaan tunneprosessiin ja
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tarpeisiin. Työtapa vaatii terapeutilta luottamusta omaan intuitioonsa, koska harjoituksia
ei voi täysin suunnitella etukäteen. Terapiassa saavutetaan todennäköisesti nopeammin
tuloksia, jos päästään työstämään vaikeita
tunteita. Aluksi asiakkaat luonnollisesti saattavat vastustaa heille vaikeiden tunteiden
kohtaamista. Terapiasuhteessa avoimuus,
toisaalta tasavertainen yhteistyösuhde, toisaalta vanhemmointi ovat keskeisiä, jotta
tunnetyöskentely olisi mahdollista.
Olisiko samaan tulokseen päästy muilla tunnetyöskentelymenetelmillä, kuin korjaavalla
mielikuvatyöskentelyllä? Kokeilin myös kahden tuolin tekniikkaa, mikä toimi hyvin tunteiden aktivointimenetelmänä. Korjaavassa
mielikuvatyöskentelyssä olennaista tuntuisi
olevan rakenne, jossa tuotetaan korjaava kokemus ja fokusoidaan lapsen tarpeisiin. Mielikuvatyöskentelyssä terapeutti myös mallintaa turvallista aikuista. Terapeutille korjaava
mielikuvatyöskentely oli uusi menetelmä, ja
alussa oli vaikea muistaa tarkkaa ohjeistusta, mistä seurasi virheitä ohjauksessa, mm.
preesens- aikamuodossa pysyminen sekä
mielekkään korjaavan väliintulon tuottaminen. Se ei kuitenkaan tuntunut heikentävän
menetelmän toimivuutta. Vaikka asiakkaan
tunneilmaisu ja kokeminen olisi alussa niukkaa, ei pitäisi luovuttaa, koska asiakkaan näkökulmasta harjoitellaan uusia asioita. Terapeutti voi kysyä asiakkaalta, mitä tämä kokee
ja tarvitsee, ja korjata toimintaansa asiakkaan
palautteen perusteella. Tärkeää lienee, että
terapeutti ei itse pelkää omia tai asiakkaan
tunteita, tai vaikka pelkäisikin, uskaltaa ottaa asiakkaan reaktiot vastaan. Turvallinen
terapiasuhde auttaa asiakasta, jotta hänen
kokemansa ahdistus pysyisi hänen sietoky-

kynsä rajoissa harjoituksen aikana. Tunnetyöskentelyn riskit liittyvät tilanteeseen, jossa asiakkaan kokema ahdistus ylittää hänen
sietokykynsä, eikä asiakkaalla ole riittäviä
keinoja rauhoittaa itseään tai saada tukea ja
turvaa läheisiltään. Terapian alkuvaiheessa
asiakkaan tunteiden säätely- ja selviytymiskeinot voivat kehittymättömiä, koska aikaisemmin hän on selvinnyt pitämällä tunteensa etäällä. Asiakkaillani on lupa ottaa minuun
yhteyttä myös terapiatuntien ulkopuolella
vaikka tekstiviestillä, jos tuntuu, että olo on
tosi huono. On hyödyllistä, jos terapeutilla on
tietämystä traumaterapiasta ja mm. dissosiaatiosta (Liski, 2007). Tunnetyöskentely on
kohtalaisen kokeneen terapeutin työtapa.
Kaisa koki, ettei lapsena tuntenut olevansa
kovin tärkeä, mikä terapeutista tuntui sydäntä särkevältä. Kaisa totesi, että on aikaisemmin pitänyt kokemuksiaan pikkujuttuina, ja
hän koki helpottavana sen, että hänen hankalia tunteitaan saattoi katsoa uudesta näkökulmasta ja ymmärtää. Mikä merkitys Kaisan
terapiassa oli sillä, että pyysin häntä opinnäytetyöasiakkaaksi? Sillä varmaankin oli merkitystä, koska näin ollen hänen terapiansa
ja vointinsa oli erityisen huomion kohteena.
Ainakin terapiasuhteen luottamus ja turvallisuus tuntui lisääntyvän, ja työskentely
muuttui rennommaksi ja välittömämmäksi.
Kokeilin jonkin aikaa palautteen keräämistä
terapiatunneista, mutta tulokset olivat joka
kerta hyvin korkealla tasolla, joten mittari ei
antanut merkittävää lisätietoa (Duncan, Miller, Sparks, Claud, Reynolds, Brown & Johnson 2003; Duncan, Miller, Wampold, & Hubble,
2012; Lambert, Whipple, Smart, Vermeersch,
& Nielsen, 2010). Voi kuitenkin olla, että palautteen kerääminen vaikutti terapiasuhtee-
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seen myönteisesti. Joka tapauksessa Kaisan
terapiassa hänen pakko-oireensa vähenivät,
hän sai ymmärrystä oireiluunsa vaikuttaneista tekijöistä, ja sittemmin on työskennelty
ajankohtaisten ongelmien parissa, mm. hänen alistuvuutensa parisuhteessa.
Tunnetyöskentely, erityisesti korjaava mielikuvatyöskentely pakko-oireisen häiriön terapiassa on lisätutkimuksen arvoinen alue. Olisi
ollut tärkeää, että käytössä olisi ollut Y-BOCS
mittaustulos myös alkuvaiheen oireilusta.
Vealen ym. (2015) aineistossa terapeuttinen
muutos tapahtui, koska asiakkaan traumaattisen tapahtuman merkitys muuttui vähemmän kielteiseksi asiakkaan kannalta: on mielenkiintoista, että muutoksen aktivointiin
riitti yksi istunto, mutta muutos tapahtui
kuitenkin viiveellä. Lieneekö niin, että asiakas tarvitsee myös uudenlaisia kokemuksia
tai harjoittelua omassa arkielämässään, jotta
muutosta vakiintuisi? Samanlaisia havaintoja
voidaan todeta myös Kaisan terapian perusteella.
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Kiinnostukseni pakko-oireisuutta kohtaan
heräsi työssäni psykiatrian poliklinikalla ja
sittemmin se on vahvistunut toimiessani yksityisenä psykoterapeuttina. Pakko-oireinen
häiriö on kiinnostava, koska siihen liittyviä
merkityksiä ja uskomuksia on jollain tavalla
vaikeampi ymmärtää niiden näennäisen absurdiuden vuoksi kuin vaikkapa sosiaaliseen
jännittämiseen liittyviä. Se tarjoaa myös terapeutille haasteita, koska pakko-oireet ovat
usein sitkeitä luonteeltaan. Kognitiivis-behavioraalisessa terapiassa pakko-oireiden hoidossa on suosittu suoraviivaista pakkotoimien

estämistä (ERP, Exposure and Response Prevention Therapy) eli altistamista. Kansainvälisissä kongresseissa arvostetut terapeutit ovat
esityksissään vahvistaneet ko. menetelmän
olennaisuuden. Työskennellessäni potilaiden
kanssa olen havainnut, että pakko-oireisuuden taustalla on usein vaikeutta tunnistaa tai
hyväksyä omia tunteita, erityisesti vihaa. Lisäksi pakko-oireisilla potilailla on usein korostunutta vaativuutta, vastuuntuntoa ja taipumusta syyllisyyteen. Käytännön terapiatyössä
ja kollegoiden kanssa keskustellessani olen todennut näiden tunteiden syvällisen käsittelyn
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tärkeyden osana terapiaa, johon mielestäni
olennaisesti kuuluu myös pakko-toimien estämiseen tähtäävä toiminta. Tutkimuksellinen
kiinnostukseni liittyy siihen, kumpi on yhteydessä vähäisempiin pakko-oireisiin, pakkotoimien systemaattinen estäminen vai tunneelämän asioiden käsitteleminen.
Pakko-oireiselle häiriölle ovat ominaisia pakkoajatukset (obsessiot) tai pakkotoiminnat
(kompulsiot). Pakkoajatukset ovat toistuvia
mieleen tunkeutuvia epämiellyttäviä tai ahdistavia ajatuksia tai mielikuvia, jotka eivät
ole vain liiallista arkielämän asioista huolehtimista. Pakko-ajatuksista kärsivä yrittää eri
tavoin torjua näitä ajatuksia, olla välittämättä
niistä tai neutraloida niitä toisilla ajatuksilla
tai pakonomaisilla teoilla. Pakkotoimintojen
päämääränä ei ole mielihyvän tuottaminen,
vaan pakkoajatusten tuottaman ahdistuksen
lievittäminen tai jonkun pelottavan tapahtuman estäminen (Koponen, 2014).
Pakko-oireisen häiriön terapeuttisessa hoidossa on havaittu erilaisten kognitiivisten tai
behavioraalisten terapiamuotojen tuottavan
merkittävää hyötyä potilaille verrattuna tavanomaiseen terapeuttiseen hoitoon. Hoidon
tuloksellisuus on kuitenkin ollut riippuvainen häiriön vakavuusasteesta (Gava, Barbui &
Aguglia, 2007). Kognitiivista terapiaa hieman
parempia tuloksia on saatu behavioraalisella
ERP-menetelmällä (Carr, 2009). ERP tarkoittaa suomeksi altistusta pakkoajatuksia aiheuttavalle asialle, kuten lialle. Pakkoajatus voi
sisällöltään liittyä esim. pelkoon saastumisesta. Menetelmässä pyritään estämään potilaan
reaktio pakkoajatukseen. Voidaan esimerkiksi
rajoittaa käsienpesua, kunnes tapahtuu habituaatio, missä potilas ei enää koe tarvetta pestä

käsiään, vaikka altistuisi lialle. Tämän työn tekijä on soveltanut omassa terapiatyössään altistusta siten, että potilas käy ensin altistuksen
läpi mielikuvassa, joko ääneen lausuen tai vain
mielessä. Sen jälkeen potilas tekee varsinaisen
altistuksen pyrkien seuraamaan mahdollisimman tarkkaan mielikuvaa, missä pakkotoimia
ei ole. Kognitiivisessa terapiassa keskitytään
enemmän potilaan uskomuksiin, jotka ylläpitävät pakkotoimintoja. Potilas voi esim. uskoa,
että jonkun toiminnon ajatteleminen on sama
kuin toiminnon toteuttaminen (Carr, 2009).
Pakko-oireista kärsivällä on usein vahvaa vastuuntuntoa (Wilson & Chambless, 1999) ja
pelkoa syyllisyydestä (Mancini & Gangemi,
2004). Tunteita on käsitelty kognitiivisessa psykoterapiassa perinteisin menetelmin.
Skeematerapeuttinen työskentelymalli on
yleistynyt 2000-luvulla ja sen myötä uudenlaiset tunnetyöskentelymallit (Young, Klosko
& Weishaar, 2003). Skeemalla (early maladaptive schema) tarkoitetaan tässä yhteydessä
yleistyneitä vuorovaikutusmuistoja ja kokemusta itsestä. Varhaiset haitalliset skeemat
syntyvät, kun lapsen ydintarpeita ei ole kohdattu riittävästi. Ydintarpeita ovat turvallisuus ja rakkaus sekä tarve saada riittävän hyvää hoitoa, hyväksyntää ja huomiota. Hyvässä
kasvuympäristössä vanhempien tai hoitajien
reaktiot ovat johdonmukaisia ja ennustettavia. Lapsi tarvitsee vanhempiensa opastusta,
suojelua ja empatiaa. Lapsen tunteiden ja tarpeiden huomioiminen ja vakavasti ottaminen
on lapsen kehitykselle tärkeää. Ihmiselle, joka
on lapsuudessa saanut liian vähän vanhempiensa tunnetason huolenpitoa, ymmärrystä,
suojelua tai ohjausta, kehittyy tunnevajetta
kuvaava maladaptiivinen skeema. Young ym.
(2003) esittävät, että 18 erillistä skeemaa ovat
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ryhmiteltävissä viideksi laajemmaksi skeemakokonaisuudeksi: irrallisuus ja hylkääminen,
heikentynyt autonomia ja alisuoriutuminen,
heikentyneet rajat, muut-suuntautuneisuus ja
ylivarovaisuus tai estyneisyys. Tutkimuksissa
on havaittu tiettyjen maladaptiivisten skeemojen olevan yhteydessä pakko-oireisuuteen.
Maladaptivisten skeemojen heikkeneminen
on psykoterapian tuloksellisuuden merkki.

tilanne tai terapiaistunnolla herännyt voimakas tunne.

Maladaptiivisia skeemoja voidaan hoitaa skeematerapian avulla (Jacob & Arntz, 2013, Karila
& Tuulari, 2015, Young 2003 ym.). Skeematerapia eroaa muista kognitiivisen psykoterapian muodoista siten että:

3. Potilasta pyydetään pysymään tunteessa ja
siirtymään johonkin lapsuusaikaiseen tilanteeseen, jossa hänellä oli sama tunne kuin nyt.

1. Skeematerapiassa keskitytään traumaattisten lapsuusajan muistojen prosessointiin.
2. Skeematerapian keskeisiä työtapoja ovat
kokemukselliset tekniikat, kuten korjaava mielikuvatyöskentely ja tuolidialogit,
joiden avulla muutetaan suhdetta ikäviin
lapsuusmuistoihin.
3. Skeematerapiassa terapiasuhteelle on
ominaista vanhemmointi, eli terapeutti
toimii kuin hyvä vanhempi tarjoten kokemuksia, jotka potilaalta puuttuivat lapsena, eettiset ja ammatilliset rajat säilyttäen.
Skeematerapian menetelmiin kuuluu korjaava mielikuvatyöskentely (Jacob & Arntz, 2013;
Karila & Tuulari 2015; Young ym. 2003). Siinä
työstetään haitallisiin skeemoihin liittyviä
tunnekokemuksia ja pyritään muuttamaan
kokemusten merkitystä potilaalle. Toimintamalli on tiivistetysti seuraavanlainen:
1. Lähtökohtana on on potilaan kokema viimeaikainen pulmallinen tai epämiellyttävä

2. Potilasta pyydetään sulkemaan silmät ja
siirtymään mielikuvassa kyseiseen tilanteeseen. Häntä pyydetään kertomaan siitä ikään
kuin se tapahtuisi nyt (preesens) ja minämuodossa kuvailemaan, mitä tapahtuu ja mitä
hän kokee ja tuntee?

4. Potilasta pyydetään kuvaamaan tilannetta
mahdollisimman elävästi, mitä tapahtuu ja
mitä hän tuntee. Tärkeintä kuitenkin on se,
mitä hän kokee silloin tarvitsevansa.
5. Terapeutti tulee mielikuvaan, vaikka potilas
ei sitä haluaisikaan ja tarjoaa potilaalle sitä,
mitä tämä tarvitsee eli korjaa mielikuvaa.
Psykoterapian myöhemmässä vaiheessa potilas itse käy läpi lapsuusmuistojaan ja haitallisia skeemojaan terapeutin avustamana.
Tavoitteena on, että hän pystyisi tarjoamaan
mielikuvassa itselleen sitä, mitä aiemmissa
vaiheissa tarjosi terapeutti.
Kokeellisessa tutkimuksessa on havaittu, että
pakko-oireista kärsivillä potilailla korjaavalla mielikuvatyöskentelyllä voidaan muuttaa
merkityksiä, jotka liittyvät mieleen tunkeviin
ajatuksiin (Veale, Page, Woodward & Salkovskis, 2015). Eli esim. mielikuvaan liittyvä merkitys, että potilas on hävettävä ja arvoton voi
korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä muuttua
myönteisemmäksi. Mielikuvien merkityksen
muutoksen havaittiin olevan yhteydessä pakko-oireiden vähenemiseen.
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Tutkimuskysymykset:
1. Onko terapiatunnilla mielikuvan avulla
tehty altistus vai korjaava mielikuvatyöskentely yhteydessä vähempiin pakko-oireisiin seuraavalla viikolla?
2. Tapahtuuko potilaan skeemarakenteessa
muutosta 10 kuukauden seurantajakson aikana?
3. Vähenevätkö pakko-oireet seurantajakson
aikana?

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Terapia-asiakas Mikko
Mikon pääongelma oli pakko-oireinen, pakkotoimintoihin painottuva häiriö. Hän oli
24-vuotias korkeakouluopiskelija, joka oli
kärsinyt pakko-oireista teini-ikäisestä. Tutkimushetkellä kuntoutuspsykoterapia oli jatkunut jo yli kaksi vuotta, mutta pakko-oireiden
määrässä ei ollut tapahtunut olennaista vähenemistä. Tutkimusaikana, joka oli syyskuusta
joulukuuhun, terapiaistunnot äänitettiin, jotta skeematerapeuttisen työskentelyn sisältöä
voitaisiin tarkasti tutkia. Nauhoituksia tehtiin
yhteensä 25.
Mikko muistaa, että pakko-oireet olisivat alkaneet rippikouluikäisenä, jolloin hän koki
iltarukouksissa tarvetta muistaa kaikkia mahdollisia tuttuja ja läheisiä ihmisiä, jotta näille
ei tapahtuisi mitään pahaa. Lapsuudenkoti ei
ollut mitenkään erityisen uskonnollinen. Hän
alkoi harrastaa musiikkia ala-asteella. Koulunkäyntiin hän suhtautui erittäin tunnolli-

sesti ja koki etenkin yläasteella voimakkaasti
luokan kilpailuhenkisyyden itsekin siihen
osallistuen. Vanhemmat osallistuivat läksyjentekoon ja kontrolloivat, että ne tulivat tehdyiksi. Mikon pakko-oireet jatkuivat kaikissa
elämänvaiheissa, niin työssä ja opiskelussa
kuin vapaa-ajallakin. Ne vaikuttivat tavallisissa kotiaskareissa ja myös musiikkiharrastuksen parissa. Muiden ihmisten seurassa hän
teki pakkotoimia vähemmän ja peitellymmin
kuin yksin ja läheisten ihmisten seurassa.
Seuraavassa katkelmassa kiteytyi hyvin hänen pakkotoimiensa luonne. Niihin liittyi ajatuksia, joita seurasi mentaalisia operaatiota
ja sitten konkreettisia toimia, liikkeitä. Tunteena oli ahdistus, jota hän teoilla lievitti. Jos
toimet jäivät tekemättä, ahdistus jatkui. Itseä
kohtaan kuitenkin nousi ärtymystä, kun oli
pakko tehdä toimia: ” No siinä on aika jotenkin painostava, semmonen ahdistus ja sitten
mä yritän jotenkin käydä laskukaavoja mielessäni sillee, että mä meen aina sen kulman
ohi ja takas. Niinku tepastelen siinä edestakas.
Ja sitten kun se sattuu tuntumaan hyvältä,
niin viimeinkin pääsee eteenpäin, mut se on
tosi ärsyttävää, ärsyttävää ja ahdistavaa, että
siinä saattaa mennä tosi pitkään”.

Tutkimusmenetelmät
Young Schema Questionnaire (YSQ - S2 - extended) (Saariaho, Saariaho, Karila, & Joukamaa, 2009). Potilas täytti lomakkeen keväällä
2015 ja sitten tutkimusjakson jälkeen keväällä
2016.
Pakko-oireita mittaava kysyly (Yale-Brown)
(Goodman, 1989). Pakko-oireiden määrää ja
laatua mittaava kysely täytettiin yhdessä poti-
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laan kanssa keväällä 2015 ja sittten tutkimusjakson jälkeen keväällä 2016.
Keväällä 2015 Mikko kertoi kyselyssä käyttävänsä pakkotoimiin kohtalaisen paljon aikaa,
1-3 tuntia päivässä ja kompulsioista vapaa aika
oli äärimmäisen lyhyt, alle 1 tunti päivässä.
Hänelle aiheutui kohtalaisesti toiminnallista
haittaa sosiaalisissa ja opiskeluun tai työhön
liittyvissä toiminnoissa. Mikko kertoi, että jos
pakkotoimet estetään, ahdistus nousee, mutta
säilyy hallittavissa olevina. Mikko antoi periksi kaikille pakkotoimille yrittämättä hallita
niitä, mutta teki niin vastahakoisesti. Hänellä
oli voimakas paine toimintojen suorittamiseen ja niiden hallinta oli mahdollista vain
vaivoin. Kyselyssä hän sai kompulsiot-osioista
yhteensä 11/20 pistettä.

ta niitä oltiin käsitelty lähinnä kognitiivisella
tasolla ja kokemuksellisia menetelmiä oli käytetty vain vähän. Epäilemättä Mikko oli saanut
tunnetasolla näihin skeemoihin kosketusta terapiassa, mutta terapeutin tuntuman mukaan
muutosta niiden suhteen ei kahden vuoden
aikana ollut tapahtunut. Näiden kahden skeeman parissa työskenneltiin tutkimusjakson
aikana, suoraan korjaavan mielikuvatyöskentelyn kautta. Epäsuorasti työskenneltiin pakkotoimia torjuvien altistusten kautta, jolloin
tavoitteena oli viime kädessä suhtautua asioihin vähemmän vaativasti ja sitä kautta hakea
vähemmän hyväksyntää. Mikko kuvasi näiden
kahden skeeman merkitystä elämässään:
Terapeutti: Mut sä arvioisit sitten, että kumpi
noista oikeesti sitten niinku on tärkeempi sun
kannalta, se ylikriittisyys/korkeat standardit
vai se hyväksynnän haku, että miten sä aattelisit, kumpi on sitten kuitenkin se ykkönen
niistä?

Mikko täytti pakko-oireiden päivittäistä
esiintymistä mittaavan kyselyn, jossa oli mukana myös omatoimista altistusta mittaavia
osioita. Kysely mittasi päivittäin toteutettua
altistusta ja siihen liittyvää ahdistusta. Mikko
täytti lomakkeen viikottain terapiavastaanoton yhteydessä.

Potilas: En mä oikein tiiä. Ne on kumminkin
niin lähellä tai niin vahvasti sidoksissa toisiinsa kuitenkin. Mä haen sitä hyväksyntää myös
sitä kautta, että pärjää joissain asioissa. Tota.
En mä oikein tiiä… Kyl se on ehkä, ehkä se hyväksynnän haku on vähän vahvempi.

TulokSeT
Tärkeimmät terapiassa työstetyt skeemat

Seuraavassa katkelmassa tuli ilmi, miten hyväksynnän haun skeema oli yhteydessä pakko-oireisiin:

Kahden vuoden terapiatyöskentelyn aikana
Mikon haitalliset skeemat olivat tulleet hyvin
esille. Tutkimusta varten Mikko täytti Youngin Skeemakyselyn 18.5.2015. Siinä korostui
erityisesti ylikriittisyys/ylimitoitetut vaatimukset (93 %) ja hyväksynnän haku (90 %).
Tämä ei suinkaan ollut yllätys. Näiden kahden
skeeman parissa olimme työskennelleet, mut-

P: No kyl niil on, must tuntuu, että niillä on
merkitys. Jos tunnen itseni silleen niin hyväksytyksi ja on silleen helppo olla, niin totta kai
se vaikuttaa heti.
T: Niin
P: Just silleen pitäis olla aina koko ajan hyvä
tyyppi. Et siitä tulee hirveet paineet
T: Ja sitten ne toimet on liittyneet siihen.

218

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

se on vaan ollut joten luonnollista tai hitsi,
miten sen nyt sanois…Niinku aina ollu, ne on
hyväsynyt ja aina ollut taustalla kaikessa ja
niinku tukenut kaikkia päätöksiä ja..

P: Niin.

Seuraavassa yhdistyivät kaksi tärkeintä skeemaa. Saadakseen hyväksyntää, Mikon oli ponnisteltava ja pidettävä yllä korkeita standardeja itselleen:
P: Mut just se hyväksyntä niinkun on ja hyväksynnän hakeminen on tärkeää, ja jotenkin
se tuntuu semmoselta niin kuin haasteelta, se
ei tuu itsestään (hyväksyntä), vaikka parempi olis vaan olla oma ittensä ja ei kaikkien kaa
aina tarvi tulla toimeen, silleen.

Kokemus hyväksytyksi tulemisesta oli tärkeää ja se vähensi pakko-oireita. Lisäksi voimakkaat tunteet, erityisesti vihaisuus, olivat
yhteydessä oireisiin, mutta yhteys ei ollut aivan yksiselitteinen:
T: Mut onks semmoinen vihaisuus miten yhteydessä niihin pakko-oireisiin?

T: Niin sä koet että hyväksyntä ei tule itsestään,
vaan siihen täytyy jotenkin niin kuin panostaa.

P: Jos se semmoista, että oikeasti vain ärsyttää ja tuntuu, että millään ei ole paljon mitään
väliä, niin sitten niitä on vähemmän. Tai siinä
mielessä yhteydessä, että se ehkä helpottaa
oloa kuitenkin. Sitten jos se on vaan semmoista, että nyt jotakin meni pieleen, kyllä ärsyttää niin sit saattaa myös lisätä niitä oireita. Et
nyt täytyy tehdä vähän niinku korvaukseksi
siitä. Mut jos se semmosta niin sanotusti puhdasta vihasuutta, niin sit se vähentää.

P: Niin, nähdä vaivaa ja onnistua.

Tarve hyväksynnän hakuun kehittyi samaan
aikaan kun pakko-oireetkin alkoivat:
P: Jotenkin muistan itteni lapsena semmosena
aika välinpitämättömänä sen niinkun sen suhteen mitä muut ajattelee. Se on vähän outoa ja
just siinä lukioon mentäessä tuli semmoinen
muutos, että yhtäkkiä alkoi kiinnittää niinku
huomiota enemmän siihen omaan olemiseen
muitten kanssa ja miten muut suhtautuu.

T: Niin, että jos se kohdistuu suhun itsees se
vihasuus, niin sit se lisää.
P: Joo itse asiassa just näin. Mietin ihan samaa.

Vanhempien kanssa Mikko ei ollut kokenut
hyväksynnän tarvetta niin paljoa kuin muiden ihmisten kanssa. Kuitenkin vanhemmat,
etenkin äiti, olivat olleet tiiviisti mukana esimerkiksi läksyjen teossa. Kahden vuoden terapian jälkeenkään kokemus vanhemmista ei
sisältänyt paljoa kritiikkiä. Vaativuuden skeema oli voinut vahvistua juuri vanhempien
osallistuvan ja suorituksia tukevan suhtautumistavan ansiosta.

Ollessaan vihainen jollekulle hän ei kuitenkaan useimmiten ilmaissut vihaisuutta ainakaan suoraan. Tälläkin tavalla vihaisuus oli
yhteydessä vähäisempiin pakko-oireiin. Keskusteluissa hän pyrki välttämään ristiriitoja:

P: Niin, en mä oikein tiiä. Vanhemmat on kuitenkin aina tukenut mua, oikeastaan kaikessa
ja niin…niitten kanssa ei ole tarvinnut tai ei
ole ikinä tullut sellaista tarvetta ja jotenkin

Miellyttämisen halu oli niin vahva, että jopa
vastakkaisen mielipiteen ja kieltäytymisen
harjoitteleminen rooliharjoituksen avulla
tuntui vaikealta. Toisaalta terapeutin ehdok-

P. Mää jotenkin koen itteni heikoksi sitten
semmosessa, semmosessa tilanteessa mä en
ole halunnut osallistua niihin. Mä on vaan pysynyt poissa semmosista väittelyistä. Tai niinkun sivullisena.
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asian miettiminen laukaista jotain juttuja.
Ehkä just jotain niitä semmosia katumuksen
tunteita, jotka aiheuttaa oireita. Haluaa välttää joiden tilanteiden miettimistä.

sesta voi kieltäytyä:
T: Voisko sitä vaikka niin kuin harjoitella sitä
ein sanomista tässä tai…?
P: Niin no…, ei (naurua).
T: Ei (naurua).
P: En mä oikeen tiiä, ei oikeen varmaan pysty.
T: Niin.

Arkielämässä merkittävä pakko-oireita lisäävä
tekijä oli vanhojen tilanteiden muistelu. Niitä
voi tulla mieleen spontaanisti mielialasta riippuen. Yleensä oli kyse tilanteista, joita ei haluaisi muistella, ja ne aiheuttivat pakko-oireita.
P: On joo. Viime aikoina paljon vähemmän,
mutta just semmoset tulee, tulee jokin tilanne
mieleen ja se aiheuttaa ahdistusta ja sitä ei saa
niinku pois mielestä ja sit tulee niitä oireita,
jotka pitäis sitten helpottaa oloa. Ne voi olla
ihan lähiajoilta tai sitten kauempaa. Niit liittyy
just paljon siihen, jos oli omasta mielestään
törttöillyt tai muuten jotain hölmöö tehnyt.

Vaikeuksia mielikuvatyöskentelyyn pääsyssä
Motiivini tehostaa terapiaa kahden vuoden
jälkeen tuli siitä, että pakko-oireet olivat edelleen hyvin vahvoja, kuten myös niihin liittyvät haitalliset skeemat. Tehostuksen aioin
toteuttaa suuntaamalla terapiaa enemmän
kohti kokemuksellista työskentelyä. Tunnetyöskentelyyn siirtyminen ei Mikon kanssa
ollut aivan ongelmatonta. Hän koki vaikeaksi
ylipäätään palata vanhoihin muistoihin.

P: Niin niistä yleensä seurais tai seuraa, jos tulee
sellainen tilanne, oireita. En tiedä mitä, onks se
jotain rangaistusta tai jotain semmoista, että se
pitää korvata sit niillä tai kun ei sitä tilannetta
enää pysty millään muuttaan kuitenkaan. Se
pitäis pystyä jotenkin hyväksyyn, että on käynyt näin ja en mä tiiä, ens kerran paremmin tai

P: Mitenkähän…, en oikein tiedä silleen, niinku ei oo tullu, ett ois mitään tarvetta miettiä
sitä tilannetta.
T: Enää?
P: Niin ei ehkä silleen, että mitenkään katuis,
mutta ei vaan haluu miettiä tavallaan.
T: Joo. Sitä mitä käsiteltiin.
P: Niin. Semmoset asiat on…Tuntuu, että ne
välillä aiheuttaa oireita. Ei ehkä silleen varsinaisesti kaduta tai hävetä se tilanne, mutta
se ei vaan tunnu luontevalta miettiä sitä enää.
Haluais vaan unohtaa…Ei nyt unohtaa, vaan
olla miettimättä asiaa.
T: Joo. Haluaisit unohtaa. Ei kaduta, hävetä?
P: No ei oikeastaan. Pelottaa, että se vois sen

eri tavalla. Sitä ei kannata nyt miettiä.

Altistava mielikuvatyöskentely
Pakkotoimien välttämiseen pyrkiminen eli
ERP-altistus on tutkimusnäyttöön perustuva
terapeuttinen interventio, jota pidettiin mukana työskentelyssä tutkimusjakson aikana.
Altistuksia oltiin tehty säännöllisesti istunnoilla koko aiemman terapian ajan, mutta tulokset eivät olleet hyviä, koska pakkotoimet
edelleen jatkuivat. Terapian aikana oli erilaisten toimintatapojen kokeilun kautta päädytty
hyödyntämään mielikuvia altistuksessa, koska
terapiaistuntojen aikana tehdyt altistukset
mielikuvien avulla vaikuttivat toimivan. Mie-
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likuvassa käytiin läpi altistustilanne etukäteen
ja tavoitteena oli toimia todellisessa tilanteessa kuten mielikuvassa, ilman pakkotoimia.
Tätä menetelmää käytettiin, joko niin, että
Mikko kävi mielessään läpi altistustilanteen
tai puhui mielikuvan ääneen läsnä ollessani.
Joka tapauksessa kyseessä oli vastaanoton
puitteissa toteutettavissa oleva tilanne. Seuraava katkelma kuvaa vesipullon täyttämistä:
P: Eli nousen tästä tuolista ja avaan ton oven,
sitä pitää vähän vetästä tännepäin, että se aukeaa ja kääntää samalla. Avaan sen sitten yhdellä kädellä auki ja astun tohon ulos, kävelen
ton käytävän, käytävän tonne kulmaan asti,
käännyn siitä ja aukee toinen käytävä. Siinä
on vessa heti oikeella ja kävelen siitä ohi ja katon miss kohti se keittiö on ja sitten vaan astun sinne keittiöön sisään ja etin kraanan sieltä ja kokeilen vaikka yhdellä kädellä tuleeks
sieltä vettä, jätän valumaan mahdollisimman
kylmälle sen veden ja sitten samal avaan juomapullon korkin ja sitten täytän juomapullon
siin juoksevan veden alla ja suljen sen hanan
yhdella painalluksella toisella kädellä ja suljen,
suljen korkin takas kiinni ja… niin sitten kävelen takas tänne huoneeseen ja vedän oven perässä kiinni…Siinä se oikeastaan varmaan ois.

oli kuitenkin vaikeaa ja Mikko käytti tätä apukeinoa vain harvoin.
P: Ymm…En mä tiiä. Se ei tunnu…tai niinku…
se ei tunnu niinku normaalilta tai.
T: Niin siis semmoselta niinku, että se ei normaaliin elämään kuuluva juttu oo.
P: Niin tai niinku…se ei tunnu siltä tai hitsi…Se
tuntuu, et se jotenkin rikkoo sen semmosen
rutiinin, mikä nyt tulee niistä pakko-oireista
tietenkin, mikä on huono juttu. Tuntuu tosi
vaikeelta, vähän samalta kuin ne jättäis vain
kokonaan pois yhtäkkiä.

Kuitenkin Mikko toisinaan mielikuvien käyttö
auttoi ainakin vähentämään pakkotoimia arjen toimissa:
P: Piti hakea tarvikkeet kerhohuoneelta, missä ei ollut tietty ketään silloin. Kaikki oli harjoituksissa. Sen mä päätin mielessäni jo etukäteen, että miten se tapahtuu. Sit se meni suht
hyvin, jotain pienii juttuja siinä tuli…, mutta
niinku nopeesti, tavallaan, lähes, lähes niin
nopeesti, kuin normaaleilla ihmisillä menis.
T: Joo, hyvä. Sä siis kävit tosiaan sen mielessä
mielikuvassa ja toimit sen mukaan.
P: Joo, siinä kävellessä mietin sitä, ett mitä tapahtuu, kun pääsen sinne ovelle.

[potilas tekee altistuksen]
T: No se tuli tehtyä sitten. Mites se meni?

T: Ja siinä sitten ahdistustakaan ei kovin sitten
ollut itse asiassa.

P: Aika, aika hyvin. Lopussa jostain vaan tuli
hirveä tarve. Mä olin sammuttanut hanan ja
oli lähdössä meneen, niin piti vielä uudestaan
koskee sitä hanaa. Mutta muuten meni kyllä
ihan niin kuin mielikuvassa.

P: Ei sitten ollut. Se on jotenkin outoo. Sillon,
kun onnistuu, ei se ahdistuskaan niin suuri
oo sitten. Tai en mä tiedä outoo, mutta ihan
perus…, mutta outoo, miksei sitten haluu onnistuu useammin, tai totta kai haluaa, mutta
miks se on niin vaikeeta. Mutta ehkä se epä-

T: Joo niin sitten tuli kova tarve sitten koskee
vielä.

onnistumisen pelko siinä kalvaa.

P: Niin sellanen ahdistus, että en mä voi nyt
lähtee ennen kuin mä oon tehnyt sen.

Arkielämässä itsenäisesti mielikuvien käyttö
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Korjaava mielikuvatyöskentely
Korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä käsiteltiin joko nykyelämän vaikeita tunteita
herättäneitä tai tulevia, ahdistavia tapahtumia. Mahdollisuuksien mukaan pyrittiin löytämään tunnesilta nykyhetken ja lapsuuden
kokemusten välillä (Karila &Tuulari, 2015).
Mikon oli vaikea tavoittaa, mitä hän tarvitsi
ja nimetä joku henkilö, joka tulisi mielikuvassa sitä antamaan. Terapeutti tuli usein
mielikuvaan täyttämään Mikon tarpeita. Kun
tutkimusjakson alkuvaiheessa edettiin mielikuvatyöskentelyssä vaiheeseen, jossa Mikko
itse tuli puhuttelemaan itseään lapsena, hän
ilmaisi sävyltään käskeviä ja epäempaattisia
teemoja. Seuraavassa katkelmassa Mikko on
teini-ikäisenä soittotunnilla ja opettaja ei ole
aivan tyytyväinen siihen, miten hyvin Mikko
oli tehnyt soittoläksyt.

Itselle sitä oli vaikea mielikuvassa antaa. Terapeutti joutui olemaan aktiivinen tässäkin suhteessa. Seuraavassa katkelmassa oli kyse tilanteesta, missä Mikko on seurakunnan kerhossa
omalla vuorollaan lukemassa yhteisrukousta.
T: Mitä sä aattelet, et mikä sua auttais tässä
tilanteessa, mitä sä tarvitsisit just tässä kun
se on lähestymässä se rukous niin. Mikä olis
semmonen, mikä auttais?
P: En mä tiiä…Itsevarmuus ja kokemus. Niinkun justa tääs tilanteessä en, mitä nyt ei just
saa muuten kuin näitten tilanteiden kautta.
En mä tiedä, muitten hyväksyntä.
T: Muiden hyväksyntä. Okei.
P: Niin semmonen… Tuntis nyt paremmin.
T: No niin, mäpä tulen nyt siihen tilanteeseen
ja sanon että tota…No niin Mikko, sä oot ihan
hyvä, hyvä tyyppi ja yhtä hyvä kuin me muutkin, että tota sä hallitset tän homman täydellisesti, että se rukous, ihan helppo juttu sulle
ja muut tässä niinkun kyllä niinkun arvostetaan ja hyväksytään sut ihan semmosena, kun
sä oot. Sä kuulut ihan tähän porukkaan ihan
täysvaltaisena. Miltäs tää…?

T: Haluaisit sä, että nyt tässä tälle opettajalle
nyt tässä vähän sanottais jotain? Tässä tilanteessa, että miten hän suhtautuu.
P: No, enpä oikeestaan, koska…, koska mun
moka. Tai silleen…Tuntus sitten vaan sellaselta
selittelyltä. Että omaa, omaa tyhmyyttä se on
ollut. Kalliilla soittotunneilla käy, mutta ei sitten ymmärrä ottaa niistä hyötyä irti tai silleen
ja muutenkin olisin kehittynyt varmaan paljon
enemmän, jos olis harjotellut aktiivisemmin.
Et en tiiä, tää on kyllä smmoinen juttu, että ei
se silleen mua haittaa nykyään, mutta ei kenenkään muun vastuulla ollut kuin mun itteni.

P: Joku tommonen olis varmaan helpottanut
sitä fiilistä siin vaiheessa.

Myötätunto ja hyväksyntä ovat muita kohtaan runsaita ja helppoa ilmaista, itseä kohtaan vaikeaa:
T: Onks se, onks se sitten niinku, miten paljon sulla sitten yleensä näitä myötätuntokokemuksia niinku herää, niinku tyttöystävää ja
siskoa kohtaan?

Alkuvaiheessa ei harjoituksissa edetty vaiheeseen, jossa Mikko olisi itse täyttänyt lapsena
olleita tarpeita, vaan terapeutti pyrki mielikuvassa tekemään sen.

P: Aika usein yleensä. Sil et haluis auttaa muita tai…et tuntuu pahalta jonkun toisen puolesta tai semmosia. Tavallaan silleen…tai en

Hyväksynnän saaminen esiintyi usein keskeisenä tarpeena mielikuvatyöskentelyssäkin.

mä kyllä tiedä….
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T: Miten sä sitten itsees kohtaan sitä koet
että…? Sehän on kanssa semmonen tärkee
juttu, miten itteensä suhtautuu sitten.

enää muuta voi, et jos huomenna ei oo mitään
tärkeetä, että vasta illalla on vaikka harjoitukset, et nyt nukkuun ja siinä se.

P: Niin. En mä tiiä. Tuntuu semmoselta itsesääliltä sitten.

Mielikuvatyöskentely jatkui vielä, koska Mikko ei ollut tyytyväinen siihen, mitä oli kaverilta saanut mielikuvassa. Kaverin ilmaisemat
asiat olivat varsin kognitiivisia ja tunnesävy oli
kaukana siitä, mitä Mikko olisi halunnut. Sitten hän halusi mielikuvaan tyttöystävän, joka
myöskin kehotti häntä menemään nukkumaan ja lopettamaan vatvominen. Lopulta hän
toivoi, että tyttöystävä ei olisi sanonutkaan
mitään, vaan olisi vain pitänyt hyvänä.

Mikon usein aikuiselämässä kohtaamansa
vaikea tilanne oli liittynyt ahdistukseen arkielämän haasteiden, lähinnä opiskelun kanssa. Hän oli kokenut riittämättömyyttä ja sitä
kautta ahdistusta, johon oli kaivannut rauhoittavia sanoja tai tekoja. Seuraavassa katkelmassa oli kyseessä nukkumaanmenon viivästymisestä johtuva ahdistus, eikä siinäkään
sävy ollut itseä kohtaan myötätuntoinen.

P: Että ei tarvi sanoo varsinaisesti mitään, sillee rauhottaa.

P: Tulee semmoinen mieleen, että olis voinut
ja pitänyt mennä pari tuntia sitten jo nukkumaan. Sitten jostain syystä mitään ei tapahdu
ja kello on vaikka jo puoli neljä ja nyt alkaa,
alkaa jo ärsyttämään ja tulee epätoivoinen olo
ja nousee pala kurkkuun ja alkaa rintakehää
painaa ahdistus. Nyt mä oon taas valvonut
koko yön ja enkä ees käyttänyt aikaani mitenkään, niinku hyvään tarkoitukseen tavallaan
eli siis kouluhommien edistämiseen tai edes
muuhun vähän tuotteliaampaan kuin hauskojen kuvien katteluun ja pelaamiseen.

T: Niin, hän niinku, nyt pitää sua hyvänä ja
rauhottaa sua ja ei tarvi sanoa mitään.
P: Niin… Poistaa sen niinku semmosen stressaavan tarpeen jotenkin yrittää käydä sitä
asiaa koko ajan läpi mielessä ja yrittää miettiä
jotenkin, tavallaan vakuuttaa itelle, ettii niitä
hyvä puolia vaikka väkisin siitä. Niin poistaa
sellasen tarpeen eli sen semmosen vatvomisen.
T: Niin tässä mielikuvassa kuvittelet että Katja nyt pitää sua hyvänä ja sitten susta rupee
tuntumaan vaan hyvältä ja ajatukset katoo
mielestä ja väsyttää ja ei tarvi ajatella yhtään
mitään ja…Pystyks sä kuvitteleen tän mielessä
tän tilanteen?

Mielikuvaan hän toivoi aluksi opiskelukaveria, joka olisi kaverillisesti kannustanut nukkumaan:
T: Mitä se kaveri x vois sanoo sulle just nyt?

P: Joo.

P: Me luultavasti vähän vitsaillen puhuttais
siitä, että meni taas ihan, ihan päin honkii tää
yö ja tuli valvottua ja vois pikkuhiljaa mennä nukkumaan, niinku me välillä itse asiassa
tehäänkin tietokoneen kautta kun me joskus
pelaillaan tosi myöhään.

T: Sua vaan väsyttää kauheesti ja sitten sää

T: Miten hän sanois sen?
P: Varmaan silleen, sanois vaan, että ei täs nyt

vaan nukahdat siihen sitten, ihan pää tyhjänä.

Tutkimusjakson loppupuolella korjaavassa
mielikuvatyöskentelyssä keskityttiin vaativuuteen. Vaativuus oli tullut koko terapian
ajan esiin suhtautumisessa lähes kaikkeen
tekemiseen. Sen yhteys lapsuusaikojen vaativuuteen, niin äidin kuin omaankin, oli ilmei-
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ta ketään menemään sinne ja mä en ole mitenkään sitoutunut siihen hommaan missään
vaiheessa ja se on semmoista kausiluonteista,
että soittajat vaihtuu joka tapauksessa koko
ajan ja eikä siellä mitenkään syyllistetä, vaikka sä olisit joskus mukana ja jäisit välillä vaikka hetkeks pois. Ei kukaan, ei kukaan ota mitään henkilökohtaisia paineita siitä, että ihan
hyvin voi sanoa ei, eikä siitä seuraa mitään…,
mitään pahempaa.

nen. Se konkretisoitui usein läksyjenteossa,
mitä monesti muisteltiin korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä. Suhtautuminen omaan
itseen säilyi pitkään vaativana myös mielikuvissa. Seuraavassa katkelmassa Mikko oli lapsena tekemässä läksyjä ja äiti kuulusteli, miten hyvin Mikko oli läksyt tehnyt.
P: Mut, jos vaikuttaa siltä, että mä en osaa sitä
asiaa ylipäätäänkään hirveen hyvin, niin äiti
saattaa turhautua ja sanoo, että mä jatkan
kuulustelua sitten myöhemmin, kun oot lukenut vähän enemmän.
T: Miltä se tuntuu, kun äiti näin sanoo?
P: Kyllä se tuntuu vähän pahalta ja…ja silleen
suututtaa, kun en osaa, osaakaan niitä asioita, mutta se tuntuu ihan myös oikeutetulta tai
en mä siitä niinkun äidille suutu, tietenkään,
vaan itselleni. Kun täytyy jatkaa tai täytyy lukea, niin ihan vaan, kun ei osaa niitä asioita,
asioita vielä.

Tutkimusjakson lopussa Mikko aikuisena puhutteli äitiään korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä vaativuuden suhteen. Hän oli vähitellen ymmärtänyt, että äidin vaatimukset
esimerkiksi kotiläksyjen tekemisen ja osaamisen suhteen olivat kohtuuttomia. Oikeastaan
vasta tässä vaiheessa terapiaa tuli esiin kriittistä sävyä vanhempia, erityisesti äitiä kohtaan.
P: Se mitä haluaisin ehkä sanoo äidille on,
että eti sieltä ne, eti sieltä ne ydinkysymykset ja kuulustele niitä. Vähän vanhempana sä
varmasti osaat, osaat tunnistaa tämmösestä
lyhyestä koealueesta sen, mitä siinä kokeessa
tullaan oikeasti haluamaan. Yleensä siinä on
muutama isompi tosi selkee asia, mitä kysytään. Että älä, älä vaivaa Miksua noilla nippelitietojutuilla, vaan eti ne pää, pääpointit sieltä
ja kysy niitä.

Myöhemmin tutkimusjaksolla hän puhutteli
itseään vaativuudesta lempeämpään sävyyn.
Tässä mielikuvassa hän antaa itselleen armoa
opiskelutehtävien suhteen.
P: No ei ne opinnot ja elämä ylipäätään oo
kiinni muutamasta tehtävästä. Vähän voi hellittää, jos tuntuu siltä, tuntuu musertavalta
se työmäärä joskus. Ei haittaa, vaikka jättäis
jotain vaikka tekemättäkin. Että ei…ei nyt vitoset oo sen arvosii, että sitten on jatkuvasti
huono fiilis. Että kannattaa ehkä keskittyy siihen omaan hyvään oloonkin välillä.

Tutkimusjakson loppuvaiheessa Mikko puhutteli itseään myös toisen merkittävän skeema-alueen, vaativuuteen kiinteästi liittyvän
miellyttämisen halun suhteen.
P: Ymm, Silleen että…Et se on. Et se kerho on
vapaaehtoinen harrastus eikä…mikä ei velvo-

Terapeuttisten toimenpiteiden ja oireiden välinen yhteys
Tutkimuksen kohteena oli terapiajakso psykoterapian kolmantena vuonna syys-joulukuussa 2015. Terapiaistuntoja oli kerran viikossa.
Tutkimusjakson alkuvaiheessa painottui altistus mielikuvien avulla ja sitten loppuvaiheessa enemmän korjaavaa mielikuvatyöskentelyä (taulukko 1).
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TAulukko 1. TuTkiMuSJAkSon TApAhTuMAT iSTunnoillA JA Sen ulkopuolellA.
Terapiaistunnoilla toteutettiin altistuksia,
esim. vesipullon täyttäminen keittiössä. Tavoitteena oli, että pakkotoimia olisi mahdollisimman vähän. Sen tukemiseksi tehtiin
mielikuvaharjoituksia, joissa Mikko suoritti
tehtävän mielikuvassa ilman, että mukana olisi ollut pakkotoimia. Altistuksia ei tehty jokaisella istunnolla ja ne painottuivat tutkimusjakson alkupuolelle. Tällainen työskentely ei
vähentänyt pakko-oireita seuravalla viikolla,
pikemminkin oireita ja ahdistusta arjessa tehdyistä altistuksista oli enemmän kuin sellaisina viikkoina, jolloin mielikuva-altistuksia ei
ollut tehty (taulukko 2).
Tutkimusjakson aikana tehtiin korjaavaa mielikuvatyöskentelyä, joissa kohteena olivat
menneet tai tulevat tapahtumat. Niistä saa-

tettiin siirtyä lapsuuden tapahtumiin, joissa
Mikko oli kokenut samanlaista tunnetta tai
sitten pysyttiin nykyelämän tilanteissa. Tällainen työskentely ei seuraavalla viikolla ollut
yhteydessä runsaampiin altistuksiin arjen tilanteissa. Sen sijaan vaikutti, että se olisi ollut
yhteydessä jonkin verran vähäisempiin pakko-oireisiin ja vähäisempään ahdistukseen arjen altistuksista (taulukko 3).

Muutokset pakko-oireissa
Mikon pakko-oireissa oli vaihtelua koko tutkimusjakson aikana, mutta vaihtelu oli melko
vähäistä (Kuva 1). Sitä mitattiin 1˗10-asteikolla, jossa vaihteluväli oli 3,1 ˗ 5,1. Mitään lineaarista trendiä ei ollut havaittavissa tutkimus-
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TAulukko 2. iSTunnoillA TehDyn AlTiSTAvAn MielikuvATyöSkenTelyn yhTeyS ArJen AlTiSTukSiin JA oireiSiin.

TAulukko 3. korJAAvAn MielikuvATyöSkenTelyn yhTeyS ArJen AlTiSTukSiin JA oireiSiin.
jakson aikana. Pakko-oireet olivat pysyneet
ennallaan seurantakyselyn perusteella. Se
toteutettiin 10 kk alkukyselyn jälkeen. Pisteitä tuli 10, kun alkukyselyssä niitä oli ollut 11.
Mikko arvioi, että pakkotoimista aiheutuva
toiminnallinen haitta oli enää lievä. Hän koki

niiden haittaavan hieman sosiaalisia tai työhön liittyviä toimintoja ja arvioi ettei toimintakykynsä kokonaisuudessaan ole alentunut.
Alkukyselyssä hän oli kokenut kohtalaista
haittaa ja pakkotoimet olivat selvästi häirinneet sosiaalisia tai työhön liittyviä asioita.

kuvA 1. pAkko-oireiDen Määrän vAihTelu TuTkiMuSJAkSon AikAnA
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kuvA 2. Mikon SkeeMoJen voiMAkkuuDen väheneMä proSenTTiykSikköinä.
Muutokset skeemarakenteessa
Mikko täytti skeemalomakkeen ensimmäisen
kerran toukokuussa 2015, ennen tutkimusjaksoa, ja toisen kerran 10 kuukautta myöhemmin. Seuranta-aikana oli skeemarakenteessa
tapahtunut muutoksia (Kuva 1). Tutkimusjakson aikana oli erityisesti keskitytty työskentelemään vaativuuden ja hyväksynnän haun
parissa. Vaativuus oli heikentynyt 93 prosentista 83 prosenttiin ja hyväksynnän haku
90 prosentista 77 prosenttiin. 100 prosenttia
vastaa kyselyn maksimipistemäärää. Kaikkein
merkittävin muutos oli kuitenkin tapahtunut
alistuvuudessa. Se oli heikentynyt 70 prosentista 47 prosenttiin. Muiden heikentyneiden
skeemojen osalta muutos oli noin 10 prosenttiyksiköä. Kuvan 2 alaspäin olevat palkit ilmaisevat skeeman heikentymistä.

pohDinTA
Tutkimuksen lähtökohtana oli tehostaa pakkotoimipainotteisesta pakko-oireisesta häiriöstä kärsivän potilaan kognitiivista psykoterapiaa. Terapia oli jatkunut jo kaksi vuotta eikä
oireissa ollut tapahtunut merkittävää vähenemistä. Oireita ei kuitenkaan ollut mitattu systemaattisesti terapian aikana, vaan tiedonlähteenä oli Mikon kertomus. Hänen mukaansa
oireissa oli paljonkin vaihtelua riippuen mm.
stressin määrästä, mielialasta ja vireystilasta.
Tutkimusjakson aikana Mikko täytti joka viikko lomakkeen, jossa mitattiin pakko-oireita,
altistuksien määrää ja ahdistusta. Lomakkeen
täyttämisessä ei mennyt montaa minuuttia,
sen avulla sai nopean tilannekatsauksen ja se
toimi myös keskustelun avaajana. Oireet vaihtelivat kuten aikaisemminkin terapian aikana.
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Kirjallisuudessa altistusta on pidetty tärkeänä erityisesti pakkotoimien hoidon kannalta.
Tämän vuoksi altistus oli mukana tutkimuksessa, kuten pakko-oireisten kanssa tekemässäni terapiatyössä yleensäkin. Nyt sitä tehostettiin mielikuvatyöskentelyllä, joka on
arkikokemukseni mukaan toiminut hyvin ja
on auttanut vähentämään pakkotoimia. Pakko-oireisiin liittyy aina voimakkaita tunteita,
joiden taustalla on yksilökehityksen aikana
syntyneitä haitallisia skeemoja. Siksi halusin
ottaa tutkimukseen mukaan näiden skeemojen ja tunteiden kanssa työskentelyn ja verrata sellaista työskentelyä altistustyöskentelyyn. Tulokset viittasivat siihen, että ainakin
pakkotoimipainotteisen häiriön terapiassa
kannattaisi kiinnittää altistuksen lisäksi huomiota pakko-oireisiin liittyviin skeemoihin
korjaavan mielikuvatyöskentelyn keinoin.
Korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä haitallisiin skeemoihin liittyvien muistojen työstäminen lievittänee ahdistusta, mikä puolestaan
auttanee jättämään pois pakkotoimia. Lievä
vaikutus voidaan todeta jo terapiaistuntoa
seuraavana viikkona. Pakko-oireiden viikkokeskiarvot vaihtelivat 3,1-5,1 välillä 1-10 -asteikolla. Tästä syystä nyt havaittu 0,3 yksikön
keskiarvoero korjaavaa mielikuvatyöskentelyä sisältäneiden ja ei-sisältäneiden viikkojen
välillä voidaan katsoa jo merkittäväksi.
Vaikka mielikuvan avulla tehtävä altistus, eli
pakkotoimien poisjättäminen, toimii hyvin
terapiaistunnolla, on sen toteuttaminen vaikeaa yksin arjessa. Ainakin Mikon kohdalla
pakkotoimiin liittyvien skeemojen heikentyminen vaikuttaisi olevan edellytys pakkotoimien vähenemiselle. Vasta silloin uskallus
riittää kamppailla vahvoja pakkotoimia vastaan. Pakkotoimet ovat absurdi tapa elää vah-

vojen skeemojen mukaisesti. Kuitenkin uskon,
että altistuksellakin on merkitystä, koska pakkotoimet ovat usein automatisoituneita rutiineja, joiden tietoiseen poisjättämiseen kannattaa kiinnittää huomiota.
Mikossa korostui kaksi vahvaa skeemaa, vaativuus ja hyväksynnän haku. Ne ilmenivät
Youngin skeemakyselyssä, mutta pitkän terapian aikana ne toki olivat olleet esillä ja Mikko
oli tiedostanut niiden yhteyden pakko-oireisiin. Pelkkä tiedostaminen ei kuitenkaan ollut
riittänyt vähentämään pakkotoimia. Tässä ollaan kognitiivisen psykoterapian peruskysymysten äärellä. Vaikka tunteiden kanssa on
kognitiivisessa psykoterapiassa aina tehty
töitä, on kehityshistorian aikana muodostuneiden haitallisten skeemojen kanssa tehtävä aktiivinen tunnetyöskentely vasta viime
vuosikymmenenä yleistynyt lähestymistapa.
Tämäkin tapaustutkimus antoi viitteitä tunnetyöskentelyn, tässä tapauksessa korjaavan
mielikuvatyöskentelyn, suotuisuudesta. Mikon haitalliset skeemat olivat heikentyneet
10 kuukauden seurantajakson aikana. Kovin
suuria muutoksia ei ollut tapahtunut, mutta
voi sanoa, että vaativuus ja tarve hyväksynnälle olivat lieventyneet. Korjaavassa mielikuvatyöskentelyssä keskityttiin juuri näihin
skeemoihin erityisesti tutkimusjakson aikana.
Suurin muutos oli kuitenkin tapahtunut alistuvuuden heikentymisenä. Loogisesti alistuvuus on lähellä hyväksynnän hakua. Käytännössä Mikko oli elämässään paljolti alistunut
toisten tahtoon ja pakko-oireita oli toteutettu
vaativasti viime kädessä muiden takia.
Oiretasolla muutosta oli 10 kuukauden seurantajakson aikana tapahtunut vain vähän. Oli
kuitenkin merkittävää, että Mikko koki pak-
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kotoimien haittaavan enää lievästi sosiaalista kanssakäymistä, työtä ja opiskelua. Ennen
tutkimusjaksoa hän oli arvioinut haitan olleen
kohtalainen. Pakko-oireet ovat usein sitkeitä
ja täydellinen eroonpääsy ei pitkässäkään terapiassa ole todennäköistä. Tärkeintä lienee,
että oireista koituvaa haittaa käytännön toimintakyvylle saadaan lievennettyä. Omassa
tarapiatyössäni muodostunut käsitys siitä,
että oiretason muutos edellyttää muutosta
haitallisissa skeemoissa ja niihin liittyvissä
tunteissa sai vahvistusta.
Tutkimuksen johtopäätösten rajoitteena on
sen laadullisuus. Tulokset eivät ole yleistettävissä eivätkä kovin vahvoja, mutta niiden
pohjalta olisi mielekästä toteuttaa laajempi
kvantitatiivinen tutkimus, koska tunnetyöskentelyn ja erityisesti korjaavan mielikuvatyöskentelyn vaikutuksista pakko-oireisessa
häiriössä on vain vähän tutkimustietoa.
Tässä tutkimuksessa on terapiaistunnoilta
poimituissa katkelmissa ilmennyt, että vaativuuden, hyväksynnän haun ja alistuvuuden
taustalla on ollut koululaisena tavattoman
vaativa suhtautuminen kotiläksyihin ja soittoharrastukseen. Se oli muotoutunut vuorovaikutuksessa erityisesti äidin kanssa. Äiti piti
näissä asioissa tunnollisuutta ja menestymistä
hyvin tärkeänä. Pakko-oireet olivat myöhemmin vähitellen liittyneet kaikkeen tekemiseen
elämässä, jotta asiat menisivät täydellisesti ja
muut hyväksyisivät. Jotta Mikolle ei olisi tullut pakko-oireita eikä psykoterapiaa korjaavine mielikuvatyöskentelyineen olisi tarvittu,
olisi vanhempien suhtautumisen tekemisiin
pitänyt olla vähemmän vaativaa. Lapselta ei
pidä vaatia liikaa, ei läksyjen, harrastusten tai
muunkaan suhteen.
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Ennakoiva mielikuvatyöskentely
psykoterapian lopettamisvaiheen
työskentelymenetelmänä
Marika Niemi

Tämän työn tarkoituksena on kuvata ennakoivaa mielikuvatyöskentelyä nuoren
psykoterapian lopettamisvaiheessa. Työssä
kuvaan ennakoivan mielikuvatyöskentelyn
toteutumista ja tarkastelen skeemarakenteiden muutosta psykoterapian loppuvaiheessa.
Kiinnostukseni tarkastella psykoterapian lopettamisvaihetta nousi omasta halusta perehtyä lopettamisvaiheen ilmiöihin sekä kehittää
lopettamisvaiheen työskentelyä. Työskentelen paljon nuorten kanssa ja pohdin, miten
voisin vahvistaa nuorten selviytymiskeinoja
tulevaan sekä tukea nuorten lopettamisvai-

heen työskentelyä. Ennakoiva mielikuvatyöskentely tarjosi mielenkiintoisen menetelmän
lopettamisvaiheen työskentelyyn. Skeemarakenteiden muutosten tarkastelu keskittyy
tässä työssä lopettamisvaiheeseen.
Terapian lopettaminen on prosessi, jossa potilaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde saa
päätöksensä. Bordin on 1970-luvulla luonut
yhden terapeuttisen yhteistyösuhteen eli allianssin määritelmän (Bordin, 1994). Bordinin
mukaan hyvä terapeuttinen yhteistyö muodostuu kolmesta osasta: yhteisymmärryksestä
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terapian tavoitteista ja toimintatavoista sekä
kokemuksellisesta yhteydestä. Terapeuttisen yhteistyösuhteen on todettu vaikuttavan
myös terapian lopettamisprosessiin, sen aiheuttamiin tuntemuksiin ja reaktioihin (Marx
& Gelso, 1987; Roe, Dekel, Harel, Fennig, &
Fennig, 2006). Terapian lopettamisprosessia
on tutkittu vähän, vaikka se on yksi psykoterapian vaikeimmista, monimutkaisimmista ja
tärkeimmistä vaiheista (Schlesinger, 2005).
Knoxin ym. (2011) laadullisessa tutkimuksessa potilaat, jotka kokivat terapian lopettamisen positiivisena, olivat keskustelleet terapian loppumisesta ja suunnitelleet lopettamista
yhdessä terapeutin kanssa. Terapeutin antama emotionaalinen tuki näyttäisi siis olevan
tärkeä tekijä lopettamisvaiheessa. Roe ja
kumppanit (2006) tutkivat potilaiden kokemia tunteita terapian lopettamisvaiheessa
ja yhteistyösuhteen laadun merkitystä tässä
prosessissa. Heidän tutkimuksessaan ilmeni, että potilaat jotka kokivat terapiasuhteen
tarpeeksi läheiseksi, pystyivät käsittelemään
terapian päättymisen aiheuttamia tunteita ja
kokivat terapian kaiken kaikkiaan onnistuneeksi. Yhteistyösuhde ja sen laatu näyttäisi
olevan osatekijä, joka vaikuttaa sekä potilaan
kokemuksiin lopettamistyöskentelyn onnistumisesta että kokemukseen koko terapiaprosessin onnistumisesta.
Useimmilla psykoterapeuteilla on kokemusta
hyvinkin vaihtelevista terapian päättymisprosesseista. Potilaalla ja terapeutilla saattaa
olla erilaiset mielipiteet terapian sopivasta
päättymisajankohdasta. Terapeutille palautteen vastaanottaminen voi tuntua haastavalta. Kokonaisuudessaan terapian päättyminen
nostaa monenlaisia tunteita niin potilaassa

kuin terapeutissakin. Jokaisen terapian lopettamisvaihe on ainutlaatuinen ja hyvin tärkeä
osa psykoterapiaprosessia.
Kognitiivisessa psykoterapiassa Judith Beck
(1995) kuvaa psykoterapian päättyessä ensin
tapaamiskertojen harventamista 1 – 4 viikon
välein toteutuviksi ja sen jälkeen sovittavista ns. ”booster”-käynneistä keskimäärin 3, 6
ja 12 kuukauden välein. Booster-tapaamisten
tarkoituksena on tarkastella miten potilas on
selviytynyt mahdollisista vaikeuksista ja yhdessä pohtia parempia selviytymiskeinoja. Lisäksi booster-käynneillä potilas ja psykoterapeutti pohtivat yhdessä eteenpäin seuraavia
kuukausia. Mahdollisiin tuleviin vaikeuksiin
he koostavat tilannekohtaisia suunnitelmia.
Tavoitteena on myös vahvistaa potilasta tekemään edelleen kognitiivisen psykoterapian
kotitehtäviä. Psykoterapeutti voi antaa potilaalle etukäteen listan kysymyksiä, joiden
avulla hän valmistautuu booster-tapaamiseen. Kysymykset sisältävät mm. tarkastelua
siitä, mikä on mennyt hyvin, mitä ongelmia
on ilmennyt, mitä ongelmia voi ilmetä ennen
seuraavaa booster-tapaamista ja mitä tavoitteita potilas asettaa itselleen seuraavaksi.
Safranin ja Muranin (2000) mukaan työskentely potilaan tunteiden kanssa psykoterapian
päätösvaiheessa on usein kriittinen muutosvaihe hoidossa. Psykoterapian päättyminen
voidaan nähdä yhtenä äärimmäisenä katkoksena terapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Jos
terapeutti pystyy vastaamaan potilaidensa
pettymykseen ja harmitukseen yhteistyösuhteen päättymisestä tai terapeutin vajavaisuudesta, terapeutti voi silloin auttaa potilasta
erittelemään omia toiveitaan ja todellisia
tarpeitaan. Samalla kun terapeutti sallii poti-
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laan käsitellä omia todellisia tarpeitaan, terapeutin tulee käsitellä omia kaikkivoipaisuuden tunteitaan sekä luopua joistakin omista
narsistisista pyrkimyksistään. Safranin ja Muranin (2000) mukaan lyhytterapiassa (30 tapaamista) on tärkeää puhua terapian päättymisestä jo ensimmäisestä kerrasta alkaen,
jotta tälle prosessille jää riittävästi aikaa.
Kognitiivisen konstruktivistisen psykoterapian näkökulmasta Mahoney (2003) kuvaa lopettamisvaihetta metaforalla yhteisestä matkasta, jossa jokainen tietää, että tulee vaihe missä
matkustajat lähtevät kulkemaan omia teitään.
Mahoney (2003) kuvasi terapian päättyessä
pyytävänsä aina potilasta kirjoittamaan lyhyen tiivistelmän heidän yhteisestä työskentelystään ja usein hän kirjoitti myös potilaalle
jotakin mukaan otettavaksi. Mahoney kertoi
antavansa potilaalle pienen henkilökohtaisen
lahjan, usein pienen kiven tai simpukan kuoren, joka toimi ”siirto-objektina” kuvaamaan
välittämistä ja hyvää tahtoa. Myöhemmin hän
oli huomannut, että usein nämä lahjat olivat
tärkeitä aarteita potilaille. Sekä terapeutin
että potilaan loppukirjeiden kirjoittamista
käytetään perinteisesti kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa. Kirjeet luetaan usein
joko toiseksi viimeisellä tai viimeisellä kerralla
(Kanninen & Uusitalo-Arola, 2015).
Kognitiivisessa psykoterapiassa Newman
(2007) korostaa myös terapeutin empaattisuutta potilasta kohtaan terapian päättyessä sekä terapeutin tietoisuutta siitä, että ero
tukea antavasta henkilöstä voi olla potilaalle
pelottavaa. Potilaan huolet voidaan käsitellä
kuten muutkin ajatukset ja tunteet terapian
aikana. Terapeutti voi harkitusti jakaa myös
omia ajatuksiaan tai tunteitaan terapian päät-

tymisestä. Terapeutti voi esimerkiksi sanoa,
että tilanne muistuttaa koulusta valmistumista, kun opettaja ja oppilaat jäävät kaipaamaan
toisiaan ja samaan aikaan tulevaisuus näyttää valoisalta. Toisessa esimerkissä Newman
(2007) kuvaa sanontaa ” kun yksi ovi sulkeutuu niin toinen avautuu”. Tähän terapeutti
jatkaa, että hänen ovensa on jatkossakin auki
potilaalle, ja jos potilas tulee takaisin, terapeutti haluaa kuulla, mitä kaikkea uusi ovi on
tuonut. Dialektisen käyttäytymisterapian näkökulmasta psykoterapian päättymisvaiheessa työskennellään mahdollisesti kohoavan
itsetuhoisuuden ja toisaalta itsenäisten ongelmanratkaisujen äärellä. Taitojen kohentaminen on keskeistä lopetusvaiheen työskentelyssäkin (Swales & Heard, 2007).
Mielikuvatyöskentely on yksi uusimmista
kognitiivisen psykoterapian tutkimusalueista, vaikkakin sitä on käytetty kognitiivisen
psykoterapiasuuntauksen kehityksen alusta
lähtien. Mielikuvatyöskentely esitti tärkeää
roolia 1950- ja 1960-luvuilla behavioraalisen
psykoterapian interventioissa kuten altistuksissa ja Lazaruksen multimodaalisessa terapiassa. Kognitiivisen psykoterapian kehittyessä
1970-luvulla Aaron Beck huomasi mielikuvatyöskentelyn tärkeyden. Edwards, Young ja
Layden esittivät 1980- ja 1990-luvuilla kokonaisvaltaisia mielikuvatyöskentelyyn perustuvia tekniikoita kognitiivisen psykoterapian
alalla (Hackmann, Bennett-Levy & Holmes,
2011). Young, Klosko ja Weishaar (2008) korostavat kokemuksellisten työskentelytapojen merkitystä. Kokemuksellisten työtapojen
kautta saavutetaan isompia muutoksia, jotka
perustuvat syvätason korjaaviin emotionaalisiin kokemuksiin. Youngin kokemukselliset
työtavat perustuvat mielikuvatyöskentelylle.
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Arntz (2011) on esitellyt mielikuvatyöskentelyn ( ImRS, Imagery Rescripting) neljä eri
muotoa, diagnostisen, turvapaikka-, lapsuusmuistoja korjaavan ja nykyhetkessä tai tulevaisuudessa tapahtuvan mielikuvatyöskentelyn, jotka liittyvät persoonallisuushäiriöiden
hoitoon. Tässä työssä keskityn mielikuvatyöskentelyyn tulevaisuuden tilanteessa. Arntzin
(2011) mukaan tulevaisuuteen suuntautuvaa
mielikuvatyöskentelyä käytetään terapian
myöhemmässä vaiheessa, kun potilaassa on
jo tapahtunut merkittävää muutosta, mutta
potilas tarvitsee vielä käyttäytymisen tason
muutoksia nykyhetkeen. Arntz kuvaa, kuinka
sisäinen muutos on yksi asia, mutta todellinen käyttäytymisen tason muutos on toinen
asia. Tulevaisuuteen suuntautuvalla mielikuvatyöskentelyllä voidaan auttaa potilasta toteuttamaan todellisia käyttäytymisen tason
muutoksia.
Skeematerapiaa (ST schema therapy) ja erityisesti sen skeemamoodimalliin perustuvaa
terapiaa pidetään nopeimmin kehittyvänä
kognitiivisen psykoterapian muotona. Skeematerapia on integratiivinen hoitomalli, jossa
kognitiivis-behavioraaliseen terapiaan yhdistetään objektisuhdeteoriaa, kiintymissuhdeteoriaa ja hahmoterapiaa sekä tunnepainotteisen terapian työtapoja. Skeematerapian
malli pohjautuu ajatukseen, että psyykkiset
oireet, ongelmat ja häiriöt ovat kehittyneet
siten, että lapsen hyvän kehityksen kannalta
keskeisiä emotionaalisia tarpeita ei ole kohdattu lapsuuden ympäristössä (Karila & Tuulari, 2015). Skeema on toistuva kokemisen
tapa tai malli, joka kehittyy lapsuudessa tai
nuoruudessa. Se muodostuu muistoista, kognitioista, emootioista ja kehollisista tuntemuksista (Young ym. 2008). Skeemojen olete-

taan olevan pysyviä ja vaikeasti muutettavia,
koska ne ovat itseään vahvistavia ja itseään
säilyttäviä. Skeemamallin mukaan ihmiset
voivat selviytyä skeeman aktivoimasta kärsimyksestä ylikompensoimalla, välttelemällä tai mukautumalla. Ongelmallinen skeema
saa henkilön reagoimaan vahingollisella tai
huonosti toimivalla tavalla tilanteissa, jotka
muistuttavat hänelle lapsuudessa sattuneita
tilanteita (Young ym. 2008).
Tutkimustehtävänäni olivat:
1. Kuvata ennakoivaa mielikuvatyöskentelyä
psykoterapian lopettamisvaiheessa.
2. Tutkia miten masennus- ja dissosiaatio-oireet muuttuvat
3. Tutkia ilmeneekö muutos skeemarakenteissa

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Asiakas
Terapia-asiakas Taina oli terapian alkaessa
noin 15-vuotias ja terapian lopetusvaiheessa
noin18-vuotias. Terapian alkuvaiheessa Tainalla oli takanaan pitkä sairaalahoitojakso
traumaattisten kokemusten ja masennuksen
vuoksi. Psykoterapian aikana toteutui mm.
lastensuojelun tukitoimena sijoitus nuorisokotiin sekä raskaita oikeudenkäyntiprosesseja. Ihmissuhteissa Tainassa näyttäytyi
voimakas eristäytyneisyys ja vaikeus luottaa
ihmisiin. Taina vaati itseltään erinomaista
suoriutumista ja pelkäsi hylätyksi tulemista.
Viimeisen psykoterapiavuoden aikana Taina
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uskaltautui luomaan kaverisuhteita internetin välityksellä toisten nuorten kanssa. Tämä
johti myös tiiviiseen seurustelusuhteeseen
toisen tytön kanssa internetin välityksellä.
Taina oli koko hoidon ajan hyvin sitoutunut hoitoon ja terapiakäynnit toteutuivat
pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa. Taina
suhtautui opinnäytetyöni tekemiseen hyvin
myönteisesti ja kiinnostuneesti.
Tainan puhetta äitiin liittyen:
”Olen ollut taakka monta vuotta.” ; ”Pilasin
äidin elämän.”
”En saanut yhteyttä.” ; ”Kukaan ei lohduttanut minua.”

Isäpuolta Taina kertoi pelänneensä. Erityisesti Taina pelkäsi virheiden tekemistä ja rangaistusta.
”Tekee raskaaksi kun pitää koko ajan varoa.” ;
”Arvosteltiin ja kritisoitiin.”
”Minulla on tosi kovat odotukset itselle ja
syyllinen olo kaikesta.”
”Minä olen huono kun en jaksa.”

Tainan biologiseen isään liittyvää puhetta terapian viimeisen puolen vuoden aikana:
”Epämukava olo. Olen alkanut muistamaan
juttuja.”

Vieraiden ihmisten kohtaamiseen Tainalla
liittyi voimakkaita huolia hyväksytyksi tulemisesta:
”Mulla ei ole mahdollisuuksia, pelkään liikaa.”
” Tosi vaikea luoda kontaktia.”

Tutkimusaineisto
Tutkimusaineistona olivat terapiaistuntojen
äänitallenteet terapian loppuvaiheesta viimeisen seitsemän kuukauden ajalta yhteensä
49 äänitettyä käyntikertaa ja booster-käynnin
äänitallenne. Booster-käynti toteutui kolmen
kuukauden kuluttua terapian päättymisestä. Terapiakäynnin pituus oli 45 min. Äänitallenteiden pituudeksi valikoitui seitsemän
kuukautta, koska kirjallisuudessa oli laajasti
esitetty pitkän terapiasuhteen lopettamisvaiheen olevan vähintään noin puoli vuotta.
Äänitallenteiden lisäksi aineistona olivat terapiakäyntien aikana tehdyt muistiinpanot.
Muistiinpanoissa kiinnitin huomiota terapian lopettamiseen liittyvään puheeseen ja
nuoren kokemiin muutoksiin ihmissuhteissa.
Terapian loppuvaiheessa teimme kolme ennakoivan mielikuvatyöskentelyn harjoitusta.
Psykoterapiaprosessin lopussa nuoren elämäntilanne muuttui hänen muutettuaan äidin
luokse asumaan toiselle paikkakunnalle. Seurustelusuhteen tiivistyminen ja muutto isän
luota toivat vielä merkittäviä asioita työstettäväksi terapian loppuvaiheessa. Valitsin tähän
työhön litteroitavaksi sanasta sanaan viimeisen ennakoivan mielikuvatyöskentelykerran.
Valitsin kerran kahdesta syystä: 1. mielikuvatyöskentelyyn liittyi paljon tunteita, 2. viimeiseen kertaan liittyi eritystä tarvetta pyrkiä
vahvistamaan käytöksen tason muutosta.

Tutkimusmenetelmät
Tulevaisuuteen suuntautuvan mielikuvatyöskentelyn mallina tässä työssä oli Arntzin
(2011) esittämä persoonallisuushäiriöiden
hoitoon esitelty malli.
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Arntzin mallin mukaan ennakoiva mielikuvatyöskentely etenee seuraavasti:
1. Aloitetaan pyytämällä potilasta kuvittelemaan ennakkoon jokin vaikea tilanne
ja sitten pyydetään potilasta kuvaamaan,
mitä hän olettaa tilanteessa tapahtuvan.
Usein potilaan vanhat toimintamallit heijastuvat potilaan kokemuksissa ja siinä,
mikä on ongelmallista.
2. Seuraavaksi terapeutti pyytää potilasta
ikään kuin kelaamaan tilannetta takaisinpäin ja toimimaan mielikuvassa uudella
toimivammalla tavalla.
3. Terapeutti helpottaa potilasta kysymällä,
mitä hän tarvitsee ja mitä potilas haluaisi sanoa tai tehdä ja kannustaa potilasta
toteuttamaan asian. Jos yrityksestä huolimatta potilas ei lähde toimimaan tai ei
selviydy tilanteesta, tilannetta voidaan
muunnella. Alusta lähtien terapeutti voi
tukea potilasta mielikuvassa.
4. Potilas voi kuvitella, että myös terapeutti
on mukana tilanteessa ja he voivat yhdessä neuvotella, mitä vaihtoehtoja on ratkaista ongelma. Terapeutti tukee potilasta
toimimaan uudella toimivammalla tavalla.
Tässä työssä tarkasteltiin tulevaisuuteen suuntautuvan mielikuvatyöskentelyn lisäksi psykoterapian lopettamisvaiheen tuomia muutoksia
oiretasolla sekä skeematasolla. Oiretason muutoksia on tutkittu yleisesti käytössä olevilla
masennus- ja dissosiaatio-oireiden mittareilla
ja skeematason muutoksia skeematerapiassa
käytettävillä lomakkeilla. Kokonaisuudessaan
lomakkeiden tulkintaa on tässä työssä käytetty osana muuta kokonaisvaltaista arviointia.

Masennusoireiden muutoksia tarkasteltiin
BDI II:lla (Beck Depression Inventory), 21kohtaisella masennusoireiden intensiteetin
mittarilla. Suuntaa antavat pisterajat ovat
alle 10 pistettä = ei masennusoireita, 10 –16
lieviä masennusoireita, 17–29 pistettä = kohtalaisia masennusoireita ja 30–63 pistettä =
vakavia masennusoireita.
Nuoren dissosiatiivisia oireita tutkittiin ADES 30:llä (Adolescent Dissociative Experiences Scale), 14–20-vuotiaille tarkoitetulla
30-kohtaisella dissosiatiivisten kokemusten
mittarilla. Mittarissa pyydetään arvioimaan
väittämiä asteikolla 0 (ei tapahdu koskaan)
– 10 (tapahtuu koko ajan), kun ei ole ollut
päihteiden tai muiden kemiallisten aineiden
vaikutuksen alaisena. Väittämiä on seuraavanlaisia: minusta tuntuu kuin eläisin sumussa ja kaikesta irrallaan ja asiat ympärilläni
näyttävät epätodellisilta; huomaan seisovani
kehoni ulkopuolella ja tarkkailevani itseäni
aivan kuin olisin toinen henkilö; ihmissuhteeni ystävieni ja perheeni kanssa vaihtelevat
nopeasti, enkä käsitä miksi.
Nuori täytti lomakkeet psykoterapian alkaessa, lopettamisvaiheen alussa seitsemän kuukautta ennen työskentelyn päättymistä ja
booster-käynnin yhteydessä.
Psykoterapiaprosessissa tapahtunutta skeemojen muutosta tarkasteltiin YSQ -L3 (Young
Schema Questionnaire) -lomakkeella, jossa on
232 väittämää. Nuori täytti lomakkeen psykoterapian alussa, lopettamisvaiheen alussa
seitsemän kuukautta ennen terapian päättymistä ja kolmannen kerran booster-käynnin
yhteydessä kolmen kuukauden kuluttua psykoterapian päättymisestä.
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hin tekemään jotain pahaa sulle. Koska sun
vaan pitäis tehdä se. Se olis vaan hyvä juttu
sulle. Sä ansaitsisit sen.

TulokSeT
Ennakoiva mielikuvatyöskentely

T: Pysyttele hetki tossa tunteessa, miltä susta
tuntuu?

Tämän työn ensimmäisenä tarkoituksena oli
kuvata ennakoivaa mielikuvatyöskentelyä
terapian lopettamisvaiheen työskentelyssä.
Terapian lopettamisvaiheessa nuori toi esille
seurustelusuhteessa toistuvan tilanteen, joka
ahdisti ja ajoittain hallitsi hänen käytöstään.

P: Musta tuntuu tosi levottomalta ja sit niiku
tosi vaikee… tekee hirveesti mieli tehdä sillei
se olis niiku…
T. Mitä sä ajattelet että se olis?
P: Se olis hauskaa... Tota… en mä voi pidättää
sitä aina. Toinen puoli on musta sillai et ei oo
hyvä idea ja siitä tulis vaan huono olo. Huono
olo kaikille osapuolille.

Potilas: Välillä minulla on edelleen päässä
sellainen ääni joka vihaa mua, se haluaa, että
mulla menee asiat huonosti ja että mua sattuu. Se haluu niinku kaikkea sellaista.

T: Mitä sä tarvitsisit? Sä oot nyt tossa ristiriitatilanteessa?

Terapeutti: Voisitko kuvitella jonkin tilanteen
missä tämä ääni häiritsee sinua jatkossakin?

P: Mä haluisin että joku niinku… joku niinku
tulis ja suojelis mua eikä antais sen tapahtua.

P: Okei mä yritän miettiä

Auttais mua pitämään sitä kurissa.

P: Hymm no se voi olla niinku hymm
T: Voidaan aloittaa heti, pystytkö sulkemaan
silmät ja kuvittelemaan tilanteen?
P: Okei

Terapeutti päättää mennä mukaan mielikuvaan, koska on tiedossa, että nuorella ei ole
suojelevia aikuisia elämässään.
T: Minä astun nyt sun huoneeseen ja tulen sun
viereen istumaan. Sun puhelu jatkuu samalla.
Näetkö mut?

Terapeutti ohjaa tilanteen kuvauksen heti
mielikuvassa tapahtuvaksi. Terapian aikana
oli tehty mielikuvatyöskentelyä aikaisemminkin ja siirtyminen mielikuvatyöskentelyyn oli siten sujuvaa.

P: Joo
T: Mä sanon sulle rauhallisesti, että on todella
hyvä, että sä kuuntelet sitä puolta joka sanoo
ettei se ole hyväksi sulle. Mä pidän siitä pienestä tytöstä huolta, joka yrittää pitää puolensa. Mä vahvistan ja kasvatan sitä suuremmaksi ja kuuluvaksi. Ja mä varmistan, että se
pienempi ääni tulee kuulluksi. Mä sanon sille,
että toi on todella väärin eikä sulla ole mitään
oikeutta kohdella pientä Tainaa näin. Ei minkäänlaista oikeutta. Se loppuu nyt tähän hetkeen. Tommosta ei oteta vastaan.

T: Kuvittele että tehdään se tässä hetkessä
vaikka mietitään tulevaa.
P: Mä olen herännyt ja olen mun sängyssä ja
puhun Sarahille. Me puhutaan ihan arkisista
asioista. Sitten se ääni tulee mun päälle kun
Sarah kysyy jotain niinku mitä mä haluaisin?
Voiko se tehdä mulle jotain? Sitten se osa
musta astuu esiin, että sähän voisit vastata tohon kysymykseen, sä haluat että Sarah tekee
jotain pahaa sulle. Sä voisit houkutella Sara-

T: Miltä susta nyt tuntuu?
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P: Toi oli tosi mukava ja rauhoittava kuunnella.
T: Kuuntele tätä tunnetta ja mieti mitä sä nyt
haluaisit tehdä?

Sarahin kanssa jatkanut mielikuvatyöskentelyä. Taina oli kertonut menetelmän auttaneen häntä ja sitten nuoret olivat spontaanisti soveltaneet menetelmän käyttöä.

P: Mä haluaisin puhua Sarahille. Mä haluaisin
vastata sille jotain, että se vois kirjoittaa mulle vaikka jotain mukavaa. Mukavaa meistä.

P: Sarah kirjoittaa pätkän ja tekee äänityksen.
Lukee sellaisen lyhyen tarinan.
T: Kerrohan lisää

T: Sano se nyt Sarahille.

P: Noh kun mulla on vaikea tilanne niin voin
kuunnella sen. Tarinassa Sarah puhuu mulle
” Horus kiusaa sua, sulla on paha olo”. Me annettiin sille pahalle nimeks Horus.

P: Hymm. En mä ansaitse sitä.
T: Mä olen edelleen sun vieressä tukemassa
sua.

T: Ahaa

P: No viittisiks sä vaikka kirjoittaa jotain kivaa
meistä?

P: Sitten Sarah kuvaa kuinka se tulee paikalle ja kuvaa kuinka se ottaa Horuksen kiinni ja
laittaa sen lukkojen taakse”. Lopuksi Sarah ottaa mut syliin ja lohduttaa mua.

T: Hienoa. Mitä nyt tapahtuu?
P: Sarah on iloinen ehkä vähän yllättynyt. Se
sanoo, että se kirjottaa tänään päivällä mulle.
T: Miltä susta nyt tuntuu?

P: Se on auttanut tosi paljon. Kuvittelen sen
mielessä kun kuuntelen. Se rauhoittaa. Auttaa
paljon enemmän kuin yrittäis yksin päästä

P: Vähän oudolta. Pyytää tollasta.

siitä.

Terapeutti varmistaa kysymällä mielikuvatyöskentelyn lopussa, mitä nuori tarvitsee
niin pitkään, että tunnetila on hyvä.

Booster-käynnillä nuori kertoi edellisen harjoituksen jälkeen sopineensa myös Sarahin
kanssa ei- sanan sanomisen harjoittelemisesta.

T: Olisko jotain mitä sä vielä tarvitset?

P: Me sovitaan etukäteen, että minä sanon ei
johonkin asiaan. Yllättävän vaikeeta vaikka
ollaan se etukäteen sovittu.

P: No vois tarvita positiivista palautetta niinku onpa hienoa et selvisit tosta.

P: Ei ole kontrollia, vaikeeta sanoa ei. Silloin
Sarah auttaa, että se on ok.

T: Mä olen edelleen sun vierellä ja sanon sulle,
että aivan mahtavaa, todella hienosti selvitty
tästä inhottavasta tilanteesta. Nyt sä olet turvassa ja rauhassa omassa sängyssä.
T: Miltä susta nyt tuntuu?
P: Hyvältä. Nyt on ihan hyvä.

Kolmen kuukauden kuluttua terapian päättymisestä booster-käynnillä nuori kuvasi, kuinka hän oli yhdessä seurustelukumppaninsa

P: Sitten kun saan sanotuksi on tosi vapauttava olo.

Mielikuvatyöskentely terapeutin kanssa johti
mielikuvatyöskentelyn käyttöönottamiseen
omatoimisesti soveltaen terapian jälkeen.
Taina sovelsi mielikuvatyöskentelyä ja toiminnan muutoksen vahvistamista internetin
välityksellä seurustelukumppaninsa kanssa.
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kySelyloMAke
MiTTAuSAikA

BDi-ii

A-DeS 30

pistemäärä

suuntaa-antava pisteraja

keskiarvo

Terapian alussa

46

vakavia oireita

8,7

7kk ennen terapian päättymistä

24

kohtalaisia oireita

5,1

3kk terapian päättymisen jälkeen

17

kohtalaisia oireita

4,4

TAulukko 1: MASennuS- JA DiSSoSiAATio-oireiDen MuuTokSeT pSykoTerApiAn AluSSA, 7kk
ennen TerApiAn pääTTyMiSTä JA 3kk TerApiAn pääTTyMiSen Jälkeen
Masennus- ja dissosiaatio-oireiden
muutokset

tetty skeemojen standardipisteillä (kuva 1).
•

Terapian alussa korkeimmat standardipisteet olivat skeemoissa hylkääminen/
epävakaus, epäluottamus/hyväksikäyttö,
eristäytyneisyys, riittämättömyys/häpeä,
epäonnistuneisuus, riippuvuus, haavoittuvuus, uhrautuvuus, pidättyneisyys/tunteiden ylikontrolli, ylikriittisyys/limitoitetut vaatimukset ja kontrollin puute.

•

7 kk ennen terapian päättymistä skeemojen standardipisteet olivat korkeat
epäluottamus/hyväksikäyttö, riittämättömyys/häpeä ja kontrollin puute skeemoilla.

•

3 kk terapian päättymisen jälkeen skeemojen korkeimmat standardipisteet olivat epäluottamus/hyväksikäyttö skeeman kohdalla.

Kuten taulukossa 1 on esitetty, masennus- ja
dissosiaatio-oiretasossa tapahtui muutoksia.
BDI-II -mittarilla arvioituna eniten laskivat
mielialan, tyytymättömyyden, itsensä vahingoittamisen, väsymyksen, ja ärtyneisyyden
kysymysten pistemäärät. Pienemmät muutokset tapahtuivat epäonnistumisen, syyllisyyden, rankaisevuuden ja itsesyytösten tunteita mittaavien kysymysten kohdilla.
A-DES 30 -mittarilla arvioituna eniten laskivat
kehonkuvaan liittyviin väittämiin kuten “Tuntuu kuin kehoni ei olisi minun”, “En tunnista
peilikuvaani” ja “Minusta tuntuu, kuin eläisin
sumussa ja kaikesta irrallaan, ja asiat ympärilläni näyttävät epätodellisilta” pistemäärät.
Seuraavissa väittämissä pistemäärien lasku
oli vähäisempää: “Jokin sisälläni saa minut tekemään asioita*, joita en halua tehdä”, “Teen
asioita, joiden tiedän olevan väärin ja joita en
edes haluaisi tehdä” ja “Tuntuu, kuin menneisyyteni olisi palapeli, josta puuttuu paloja”.

Skeemarakenteiden muutokset
Skeemojen muutosta tarkasteltiin YSQ – L3a
(Young Schema Questionnaire) lomakkeella,
jonka nuori täytti kolme kertaa. Pisteet on esi-

Kokonaisuudessaan oiretason ja skeemarakenteiden muutosta tapahtui eniten terapian
aikana, mutta myös lopettamisen ja boosterkäynnin välisenä aikana. Oiretasolla suurin
muutos oli masennusoireiden väheneminen.
Dissosiatiivisten oireiden ja skeemarakenteiden muutoksessa näkyi haitallisen tason vähentymistä.
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kuvA 1. TAinAn SkeeMoJen voiMAkkuuS STAnDArDipiSTein ySQ- l3A -MiTTArillA TerApiAn
AlkAeSSA, lopeTuSvAiheen AluSSA JA BooSTer-käynnillä.
pohDinTA
Tämän työn tarkoituksena oli kuvata ennakoivaa mielikuvatyöskentelyä ja tutkia oiretason muutoksia sekä skeemarakenteiden
muutoksia psykoterapian lopettamisvaiheessa. Kiinnostuin tarkastelemaan erityisesti
lopettamisvaiheen työskentelyä ja ennakoiva mielikuvatyöskentely tarjosi mielenkiintoisen menetelmän lopettamisvaiheen työskentelyyn. Tainan psykoterapiaprosessin
aikana oli paljon isoja asioita käsiteltävänä,
niin myös terapian lopetusvaiheessa. Yleisesti nuorten elämänvaiheeseen liittyy paljon muutoksia ja psykoterapian päättyminen

voi osua elämänmuutosten keskelle. Kaipasin erityisesti terapeuttina nuorten kohdalla
lisää mahdollisuuksia tukea psykoterapian
päättymistä. Ennakoiva mielikuvatyöskentely vahvisti käytöksen tason muutosta terapian päättymisen jälkeenkin.
Tässä työssä ennakoiva mielikuvatyöskentely toteutui nuoren esille tuoman, häntä
ahdistavan ja vaikeasti hallittavan käytöksen muuttamisessa. Nuorelle tuli terapian
lopettamisvaiheessa elämäntilanteesta johtuvia lisääntyneitä, häiritseviä toimintaimpulsseja, joita hänen oli vaikea vastustaa.
Mielikuvaharjoitukseen nuori lähti terapi-
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an loppuvaiheessa sujuvasti, koska olimme
työskennelleet mielikuvaharjoitusten avulla
aikaisemmin terapian aikana. Tässä työssä
esiteltyä harjoitusta emme olleet sopineet
tekevämme etukäteen, vaan lähdimme työskentelemään siinä hetkessä, kun nuori kertoi
häiritsevistä ja ahdistavista toimintaimpulsseistaan. Mielikuvatyöskentelyn aikana olin
terapeuttina valmiina auttamaan Tainaa,
koska tiesin, ettei hänellä ole ollut tukevia
aikuisia elämässään. Mielikuvaharjoituksen
jälkeen nuori oli selkeästi rauhallisempi ja
levollisempi. Terapeuttina koin mielikuvatyöskentelyn erityisen antoisaksi, koska siinä nuori itse pääsi kokemaan vahvasti uutta
toimintamallia. Tässä ennakoivassa mielikuvatyöskentelyssä oli mukana terapeutin korjaava tuki, jonka avulla nuori uskalsi pyytää
itselleen mieluisaa asiaa.
Terapeuttina kokemus ennakoivasta mielikuvatyöskentelystä oli hyvin luova prosessi yhdessä nuoren kanssa. Mielikuvatyöskentely
toi lyhyessä ajassa paljon tietoa terapeutille
sekä antoi luovalla tavalla kiehtovan työskentelymallin. Luovan puolen kääntöpuolena oli
myös terapeutille haastavaa lähteä mukaan
ennalta arvaamattomaan mielikuvatyöskentelyyn. Terapeuttina mielikuvaharjoituksen
aikana koin antoisana sen, että nuori itse löysi tarvitsemansa asian häntä auttavien kysymysten avulla. Epävarmuus aloittaa mielikuvatyöskentely on edelleen madaltunut tämän
kokemuksen kautta.
Ennakoiva mielikuvatyöskentely mahdollisti
myös haastavan ison asian käsittelyn, vaikka
terapia oli päättymässä ja aikaa oli käytettävissä rajallisesti. Tästä työskentelymenetelmästä
jäi tunne, että on mahdollista auttaa nuorta

ison asian äärellä lyhyenkin ajan puitteissa.
Booster-käynnin yhteydessä esille tullut nuoren soveltama oma mielikuvaharjoitus yllätti terapeutin positiivisesti. Olimme terapian
aikana muutaman kerran käyttäneet äänittämistä mm. niin, että minä olin puhunut
nuoren puhelimeen äänitallenteen ”muistuskortin” omaisesti. Terapian päättymisen jälkeen nuori oli yhdessä seurustelukumppaninsa kanssa soveltanut terapiassa harjoiteltuja
asioita mm äänittämistä, hankalan olotilan
nimeämistä ja korjaavan mielikuvan luomista
sekä mielikuvan kertaamista käytöksen muuttamiseksi. Booster-käynnillä nuoren kuvaama
mielikuvaharjoitus tuntui tehokkaammalta
kuin terapeutin esittämä oma versio yhteisen
harjoituksen aikana. Nuorten kanssa työskentelyn ehdotonta rikkautta on ennakkoluuloton
luovuus, joka voi yllättää terapeutin positiivisesti aina uudestaan.
Booster-käynnin aikana nuoren vointi oli
selkeästi parempi kuin lopettamisvaiheen
työskentelyn aikana. Muutos ilmeni mm.
nuoren olemuksen levollisuutena, parempana jaksamisena ja innostuneisuutena hänen
kertoessaan kuulumisia. Interpersoonaalisen
psykoterapian mukaan jotkin oireet saattavat
palata lopettamisen tuoman uhan yhteydessä. Terapeuttia kehotetaan normalisoimaan
näitä oireita terapian loppumiseen ja eroon
liittyvinä. Hoidon lopetusvaihe on verrannollinen luopumiseen myös muissa ihmissuhteissa ja siten asiakkaalla on mahdollisuus
oppia käsittelemään entistä paremmin eroa
ja surua (Kontunen, Karlsson & Larmo, 2012).
Ongelmien väliaikaisesti palatessa Rylen
(2002) mukaan useimmiten asiakkaat löytävät tasapainon jo ennen seurantakäyntiä.
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Oiretason muutosten seuraamiseen nuori
suhtautui hyvin kiinnostuneesti. Olen aikaisemminkin huomannut terapiaprosessin päättyessä oiretason mittareiden käytön
myönteisen vaikutuksen. Tämänkin terapian
päättyessä nuori koki erityistä tyytyväisyyttä
”todistetusti” mittareilla nähtävien oireiden
laskuna Olen pohtinut, että nuoren identiteetin kehityksen kannalta on myönteistä nähdä
muutos myös konkreettisesti paperilla. Aion
jatkossakin toteuttaa sekä alku- että loppumittauksia määrätietoisemmin osana lopetusvaiheen työskentelyä. Lopetusvaiheen
mittauksen ajankohdassa tulee huomioida
mahdollinen, terapian päättymiseen liittyvä
oiretason kohoaminen. Potilaan aikaisemmat
kivuliaat tai hallitsemattomat menetykset ja
erot sekä kyvyt käsitellä niitä vaikuttavat lopettamisprosessiin, koska ne voivat aktivoitua terapian lopettamisvaiheessa. Työskentelyn lopussa pyritään tekemään näkyväksi
erilaiset tunnereaktiot, toimintaimpulssit ja
suojaavat strategiat ja linkittämään niitä aiempiin erokokemuksiin (Kanninen & Uusitalo-Arola, 2015). Yleisesti ottaen, mitä pidempi
on ollut psykoterapian kesto sitä pidempi aika
varataan myös lopettamisen käsittelyyn. Tässä työssä lopetusvaiheessa etukäteen ajoissa
sovitut booster-käynnit tukivat lopetusvaiheen työskentelyä. Ennen booster-käynneistä
sopimista nuori suhtautui kiukkuisen vähäsanaisesti terapian päättymiseen terapeutin ottaessa asian esille. Nuori mm. vastasi terävän
kiukkuisesti: ”Noh sitten se vaan loppuu.”,
”Booster-käyntien sopimisen ja ”terapeutin
avoin ovi” metaforan jälkeen nuoren kiukkuisuus laantui ja lopetusvaiheen työskentely
käynnistyi aiheen välttelyn sijaan.
Lopetusvaiheessa erilaisten mittareiden sys-

temaattinen käyttö voi myös antaa tärkeää
tietoa terapeutille omista vahvuuksista tai
haasteista. Psykoterapian tutkimuksissa on
tullut esille, että peräti kolmannes terapiapotilaista ei hyödy hoidosta ja silti heidän hoitoonsa käytetään valtavat määrät resursseja,
jotka pahimmissa tapauksissa, 5–10 prosentissa, huonontavat heidän hyvinvointiaan
(Kanninen & Uusitalo-Arola, 2015). Hyvin
toimivat mittarit voisivat toimia myös osana
terapeutin ammatillista kehitystä.
Oiretason muutoksissa BDI-masennuskyselyssä sekä A-DES dissosiaatio-oireiden kyselyssä
tapahtui haitallisen oiretason laskua. BDImasennuskyselyssä muutos ilmeni vakavien
masennusoireiden muuttumisena kohtalaisiin masennusoireisiin lähelle lievien masennusoireiden tasoa. Itsensä vahingoittamiseen
liittyvät ajatukset olivat vähentyneet, ja samanaikaisesti lisääntyi nuoren tyytyväisyyden
tunne nauttia asioista. Terapiaprosessin aikana nuoren mielialan muutokset vaihtelivat eri
terapiakerroilla paljonkin nuoren oireisiin ja
elämäntilanteisiin liittyen. Kokonaistilanteen
arvioinnin kannalta vähintäänkin kolmen kerran mittaustulos oli välttämätön.
A-DES dissosiaatio-oireiden helpottuminen
näkyi kyselyn kokonaispistemäärän keskiarvon selkeänä laskuna. Muutos dissosiaatio-oireissa ilmeni terapian aikana selkeästi
vuorovaikutuksessa mm nuoren läsnäolon
lisääntymisenä. Terapiaprosessin alkuvaiheessa nuori “putosi” usein poissaolevaan tilaan itseään keinuttaen ja terapian päättyessä
dissosiaatio-oireet olivat paljon lievempiä ja
harvemmin esiintyviä.
Skeemarakenteiden muutos
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muutoksia samassa linjassa BDI-masennusoirekyselyn ja A-DES-dissosiaatio-oirekyselyn
tulosten kanssa. Muutosta tapahtui, mutta
haitalliset oireet eivät poistuneet kokonaan.
Skeemoissa ylikriittisyys ja ylimitoitetut vaatimukset sekä rankaisevuus itseä kohtaan vähenivät. Tämä näkyi terapian aikana erityisesti
nuoren arjen sujumisen helpottumisena. Kaikkein pysyvimmät skeemat nuorella olivat hylkääminen ja epävakaus, riittämättömyys ja häpeä sekä kontrollin puute. Skeemarakenteiden
muutoksen lopputulos tuki nuoren jatkosuunnitelman tekoa terapian lopettamisvaiheessa. Myöhemmin booster-käynnin yhteydessä
nuori kertoi aloittaneensa käynnit uudella
paikkakunnalla dialektisen käyttäytymisterapian-ryhmässä. Nuori kuvasi ensimmäistä kertaa menevänsä johonkin ryhmään mielellään.
DKT-ryhmässä nuori koki oman erilaisuuden
tunteen helpottaneen vertaistuen myötä.
Psykoterapeutilla on suuri vastuu niin terapiaprosessin aloittamisesta, sen kulusta kuin
lopettamisestakin. Terapian loppuminen aiheuttaa surua, ahdistusta ja syyllisyyttäkin,
sillä tärkeä ihmissuhde on päättymässä ja
potilaiden on pärjättävä ilman terapiaa, mikä
saattaa aiheuttaa heissä huolta ja ahdistusta.
He eivät koe vain negatiivisia, vaan myös monia positiivisia tunteita psykoterapian päättyessä. Positiivisia tunteita ovat mm. helpotus,
ylpeys, tyytyväisyys, rauhallisuus, innostus ja
kiitollisuus (Roe, ym., 2006). Muita voimakkaita reaktioita olivat edistymisen, onnistumisen
ja terapeuttisen kokemuksen arviointi. Tässä
työssä terapian päättyminen tapahtui muutosten keskellä ja keskeisiä teemoja oli vielä
työstettävänä. Ennakoiva mielikuvatyöskentely tarjosi terapeutille hyvin toimivan menetelmän terapian lopetusvaiheeseen.
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Skeematerapiaryhmä työuupumuksen ja
masennuksen hoidossa.
Pilottitutkimus.

Kirsi Räisänen

Tämän työn tarkoituksena oli kartoittaa
työuupumuksesta ja masennuksesta kärsivien työntekijöiden oireita, skeemoja ja
skeemamoodeja ja niiden voimakkuutta ja
mahdollisia muutoksia lyhyessä 10 kerran
ryhmämuotoisessa skeematerapiapilotissa.
Työuupumuksen ja masennuksen oireet ovat
yleisiä työssäkäyvässä väestössä (Ahola ym.,
2005). Kognitiivinen psykoterapia on osoittautunut tehokkaaksi hoitomuodoksi molempiin oireisiin, mutta sen skeematerapeuttisten
hoitomuotojen vaikuttavuutta työuupumuksen hoidossa on tutkittu vielä vähän.

TyöSTreSSi JA TyöuupuMuS
Työstressi ja työuupumuksen oireet ovat
tavallisia työssäkäyvässä väestössä. Vuonna 2012 työssä olevista suomalaisista runsas
neljännes (28%) koki työnsä melko tai hyvin
rasittavaksi. Työnsä henkisesti rasittavaksi
kokevia oli eniten ylempien toimihenkilöiden
(37%) ja maatalousyrittäjien (37%) joukossa
(Kauppinen ym., 2012). Vuonna 2011 työssä
käyvistä suomalaisista miehistä 2% ja naisista
3% kärsi vakavasta työuupumuksesta, miehistä 23% ja naisista 24% lievästä työuupumuksesta (Ahola ym., 2012).
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Työuupumus on pitkittyneen työstressin seurauksena kehittyvä häiriötila (Freudenberger
& Richelson, 1980), jolle on tyypillistä uupumusasteinen uupumus, kyynistynyt asenne
työtä kohtaan ja heikentynyt ammatillinen
itsetunto (Maslach & Leiter, 1999). Työuupumuksessa uupumus on yleistynyttä, sekä
psyykkistä että fyysistä väsymystä, josta ei
palauduta päivittäisellä levolla eikä tilanteen
vaikeutuessa edes pidemmän loman aikana.
Kyynistyneisyyteen liittyy työn ilon katoaminen ja sen merkityksen kyseenalaistaminen,
negatiivinen tai välinpitämätön suhtautuminen työhön ja turhautuminen. Ammatillisen
itsetunnon heikkeneminen koetaan heikentyneenä kykynä suoriutua työstä ja hallita
tehtäviä, vaikka aikaisempi menestys työssä
olisi ollut hyvä.
Työuupumuksella on lukuisia vaikutuksia elimistön ja aivojen eri elinjärjestelmien toimintaan: siihen liittyy lisääntynyt riski sairastua
mm. masennukseen, unihäiriöihin, päihdehäiriöihin ja stressiperäisiin somaattisiin sairauksiin (Tuunainen, Akila & Räisänen, 2011).
Työuupumukseen liittyvät unihäiriöt voivat
edelleen lisätä elimistön kuormitusta ja voimistaa stressivasteita (Söderström ym., 2004).
Samanaikaiset mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisiä erityisesti vakavan työuupumuksen yhteydessä (Ahola & Hakanen, 2007)
ja useat tutkimukset ovat osoittaneet, että
vakavan työuupumuksen oireet ovat samanlaisia masennuksen oireiden kanssa. (Bianchi
ym., 2013).
Työhön liittyvien kuormitustekijöiden, esimerkiksi tavoitteiden saavuttamattomuuden
ja sosiaalisen tuen puutteen, katsotaan olevan keskeisiä syitä työuupumuksen kehitty-

miseen (Schaufeli & Enzmann, 1998). Myös
yksilöllisten tekijöiden tiedetään vaikuttavan työuupumuksen kehittymiseen (Kalimo,
Pahkin, Mutanen & Toppinen-Tanner, 2003).
Tietyillä temperamenttipiirteillä on osoitettu
olevan vaikutusta työuupumusalttiuteen (Narumoto ym., 2008), ja geneettisten tekijöiden
tiedetään selittävän perheittäin esiintyvää
alttiutta työuupumukseen (Middeldorp, Cath,
& Boomsma, 2006). Keskeisessä roolissa saattaa olla myös yksilöllinen kyky palautua työn
rasituksista (Jansen, Kant & van den Brandt,
2002). Työuupumukselle altistavia piirteitä
voivat olla liialliset itselle ja työlle asetetut
vaatimukset sekä voimakas velvollisuudentunne, jotka yhdessä epäsuotuisien työolosuhteiden ja toimimattomien selviytymiskeinojen kanssa voivat johtaa työuupumukseen
(Ahola ym., 2012). Eniten tutkittu stressille
ja työuupumukselle altistava yksilöllinen haavoittuvuustekijä on perfektionismi, jonka on
osoitettu liittyvän työuupumukseen, kun se
yhdistyy maladaptiivisiin sopeutumiskeinoihin (Flett & Hewitt, 2002; O’Connor, 2007; Flaxman, Ménard, Bond & Kinman, 2012; Stoeber
& Damian, 2015). Myös korostuneen uhrautuvaisuuden skeeman on todettu liittyvän merkittävästi työuupumuksen emotionaalisen
uupumuksen osatekijään ja heikentyneeseen
hyvinvointiin (Räisänen ym., 2005).
Yksilötasolla työstressiä voi hallita erilaisten
terapeuttisten ja rentouttavien menetelmien
avulla (Ruotsalainen, Verbeek, Mariné & Serra, 2014). Katsausten perusteella kognitiivisbehavioraaliseen terapiaan (CBT) pohjautuvat
samoin kuin erilaisia hoitoelementtejä sisältävät interventiot ovat jonkin verran tehokkaampia kuin esimerkiksi yksittäiset rentoutustekniikat (Van der Klink, Blonk, Schene &
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van Dijk, 2001). CBT-pohjaisella stressinsietoa
lisäävällä Työstressirokotus -menetelmällä on
onnistuttu lyhentämään sairauslomien kestoa
(van der Klink ym., 2003), ja menetelmää onkin muokattu suomalaisen terveydenhuollon
tarpeisiin sopivaksi (Räisänen ym., 2008).

suushäiriöstä kärsiville todettiin tehokkaaksi
42 %:lla osallistujista ja myös kustannustehokkaaksi verrattuna ilman skeematerapiaa
jäänyttä satunnaistettua vertailuryhmää (Nadort ym. 2009).

Skeemat

SkeeMATerApiA
Skeematerapia ja sen skeemamoodimalliin perustuva terapia on ollut yksi nopeimmin kehittyvä psykoterapian muoto. Se sai
alkunsa Jeffrey Youngin 1990 kehittäessä
tehokasta hoitomuotoa pitkäaikaisista persoonallisuushäiriöistä kärsiville potilaille.
Myöhemmässä tutkimuksessa skeematerapian sovellukset ovat osoittautuneet tehokkaiksi hoitomuodoiksi mm. vakavan ja kroonisen
masennuksen, ahdistuneisuuden, narsismin,
pakko-oireiden, epäluuloisuuden, huomiohakuisuuden, posttraumaattisen stressihäiriön ja päihdeongelmien hoidossa (Karila &
Tuulari, 2015). Skeematerapia yhdistää perinteisempään kognitiiviseen psykoterapiaan
elementtejä kiintymys- ja objektisuhdeteorioista, hahmoterapiasta, konstruktivisesta ja
psykoanalyyttisestä perinteestä (Young, Klosko & Weishaar, 2008). Skeematerapian ydinkomponentteina voi pitää vanhemmointia,
skeemojen ja moodien tunnistamista, tutkimista ja työstämistä kognitiivisilla, kokemuksellisilla ja behavioraalisilla työtavoilla (Farrell, Reiss & Shaw, 2014). Skeematerapia on
todettu transferenssikeskeistä psykoterapiaa
kustannustehokkaammaksi avoterveydenhuollossa persoonallisuushäiriöiden hoidossa
(Giesen-Bloo ym., 2006). Samoin avoterveydenhuollon 1,5 vuoden kestoinen skeematerapiainterventio epävakaasta persoonalli-

Varhainen haitallinen skeema on Youngin
skeematerapiamallin (Young ym., 2008, 3435) mukaan suhteellisen pysyvä ja toistuva
muistoista, kognitioista ja kehollisista tuntemuksista muodostuva lapsuudessa tai nuoruudessa omaksuttu tapa kokea ja tulkita
elinympäristöä. Nämä mallit voivat muodostaa aikuiselämän aikana aktivoituvia varhaisia haitallisia / ongelmallisia skeemoja (EMS,
early maladaptive schemas), jos emotionaaliset ydintarpeet eivät ole tulleet tyydytetyiksi lapsuudessa. Lapsen ydintarpeita ovat
(Young ym., 2008, 38; Farrell ym., 2014, 7273): 1) turvallinen ympäristö, 2) itsenäisyys,
kyvykkyys ja kokemus omasta minuudesta, 3)
vapaus tuoda esiin omia tunteita ja tarpeita,
4) spontaanisuus ja leikkiminen sekä 5) realistiset rajat. Haitallinen skeema virittää yksilön
poimimaan ympäristöstään siihen liittyvät
vihjeet ja suodattamaan saamansa informaation haitallisen skeeman mukaisesti. Yksilö
yleensä pyrkii automaattisesti toimimaan
skeeman aktivoitumiseen liittyvää tuskallista, epämiellyttävää tunnetta lievittääkseen
joko ylikompensoimalla (fight), välttelemällä (flight) tai mukautumalla (freeze). Usein
nämä reaktiot haitallisen skeeman aktivoitumiseen eivät tue yksilön selviytymistä aikuiselämässä, vaan tuottavat itselle haittaa
ja yleensä vahvistavat lapsuuden negatiivisia
kokemuksia ja syntyy noidankehä, joka edel-
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leen vahvistaa skeemaa.
Skeematerapiassa käyttöön on vakiintunut
19 haitallisen skeeman jaottelu (Van Vreeswijk, Broersen & Nadort 2012, 29), jotka on
edelleen ryhmitelty eri skeema-alueisiin.
Skeema-alueita ovat Youngin mukaan: 1)
Irrallisuus ja hylkääminen, 2) Heikentynyt
autonomia ja suorituskyky, 3) Heikentyneet
rajat, 4) Muut-suuntautuneisuus sekä 5) Ylivarovaisuus ja estyneisyys. Tämä jako on
kuitenkin osoittautunut käytännön työn ja
myöhempien faktorianalyysien perusteella vain suuntaa antavaksi (Farrel ym. 2014;
Saariaho, Saariaho, Karila & Joukamaa, 2009).
Työstressin hoidon kannalta toimivampana jaotteluna voitaisiin pitää Youngin (2008)
esittämää skeemojen jakoa 1) ehdottomiin,
pysyvämpiin ja vaikeasti muutettavissa oleviin skeemoihin ja 2) ehdollisiin skeemoihin,
joita ovat ylimitoitetut vaatimukset, uhrautuvuus, hyväksynnän/ tunnustuksen hakeminen, alistuminen ja emotionaalinen estyneisyys (TAULUKKO 1). Tämän jaon perusteella
lyhyetkin terveempään väestöön kohdistuvat
interventiot voisivat olla toimivia jo ehdollisten skeemojen alueella.

Työuupumukselle altistavat skeemat
Skeemoilla todettiin poikkileikkaustutkimuksissa yhteyksiä työuupumukseen kalifornialaisilla opettajilla, joilla ylimitoitettujen
vaatimusten todettiin korreloivan vahvasti
työuupumuksen emotionaaliseen uupumukseen (Rittenmyer, 1997).
Skeemafokusoidun työstressimallin (Bamber & Price, 2006; Bamber, 2006) mukaan eri
skeemoista kärsivät yksilöt hakeutuisivat

tiedostamattaan ammatteihin, joissa heidän
haitalliset skeemansa voivat näyttämöllistyä
yhä uudelleen samankaltaisessa vuorovaikutuksessa ja olosuhteissa kuin missä ne ovat
syntyneet. Näin työntekijät toistavat haitallista skeemaa ja siihen liittyviä kärsimystä tuottavia coping-keinoja työelämässään.
Tämän teorian mukaan suurimmalla osalla
työntekijöistä tämä johtaa suotuisten kokemusten kautta vähitellen skeeman paranemiseen, mutta työntekijöillä, joiden haitalliset
skeemat ovat olleet erityisen voimakkaita ja
pysyviä, haitalliset sopeutumiskeinot yhdistettynä haitallisiin työolosuhteisiin voivat
johtaa työstressioireiluun.
Englantilaisessa julkisessa sairaanhoidossa
tehty 243:n työntekijän poikkileikkaustutkimus pyrki selvittämään työstressin yhteyksiä haitallisiin varhaisiin skeemoihin. Tutkimuksessa työstressin kaikkien osa-alueiden
(emotionaalisen uupumuksen, kyynistyneen
asenteen työtä kohtaan ja heikentyneen ammatillisen itsetunnon) sekä psyykkisen oireilun GHQ:lla mitattuna että sairaspoissaolojen
todettiin korreloivan merkittävästi miltei
kaikkien muiden paitsi kietoutuneisuuden
skeeman voimakkuuteen (Bamber & McMahon, 2008). Monimuuttujamallissa työuupumuksen emotionaalisen uupumuksen todettiin liittyvän tunnevajeeseen, kyynistymisen
alistumisen ja etuoikeutettuuden skeemoihin
ja alentuneen ammatillisen itsetunnon emotionaaliseen estyneisyyteen. Tutkimuksessa
todettiin myös merkittäviä eroja skeemojen
voimakkuuden suhteen eri ammattiryhmissä:
ylimitoitettujen vaatimusten skeema oli selvästi heikompi sairaanhoitajilla IT-ammattilaisiin ja esimiehiin verrattuna, ja sairaanhoitajien etuoikeutettuuden skeema oli selvästi
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TAulukko 1. ehDoTToMAT JA ehDolliSeT SkeeMAT JA niihin liiTTyviä TyypilliSiä AJATukSiA. (young
2008, 299-389; kArilA & TuulAri 2015; loBBeSTAel, yM. 2010; vAn vreeSwiJk yM. 2012).
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heikompi kuin lääkäreiden. Sairaanhoitajilla
haavoittuvuuden skeema oli voimakkaampi
kuin esimiehillä. Kliinisten psykologien etuoikeutettuuden ja emotionaalisen estyneisyyden EMS-pisteet olivat selvästi matalammat kuin esimiesten, IT-ammattilaisten tai
lääkäreiden. Valitettavasti tutkimuksen vastausprosentti oli vain 24.8 %.
Suomalaisessa 250 työntekijän interventiotutkimuksessa todettiin uhrautuvaisuuden
skeeman liittyvän merkittävästi sekä työuupumuksen emotonaaliseen ja heikentyneeseen psyykkiseen (General Health Questionaire 9, GHQ-9) ja fyysiseen (General Health
Questionaire, GHQ) hyvinvointiin (Räisänen
ym., 2005). Esimerkkejä uhrautuvuuden skeeman ohjaamista ajatuksista ovat: Tavallisesti
olen se ihminen, joka päätyy huolehtimaan
läheisistään. Olen hyvä ihminen, koska ajattelen enemmän muita kuin itseäni. Vaikka olisin kuinka kiireinen, löydän aina aikaa muille. Olen aina ollut se, joka kuuntelee kaikkien
muiden ongelmia. Muiden mielestä teen liian
paljon muiden hyväksi enkä tarpeeksi itseni
hyväksi.
Samassa seurantatutkimuksessa todettiin
YSQ-S2 kyselyn Ylimitoitettujen vaatimusten
skeeman jakautuvan kolmelle eri faktorille:
liioitellun tunnolliseen perfektionismiin, korostuneen kilpailevaan perfektionismiin ja pakonomaisesti suorittavaan perfektionismiin.
Liioiteltu tunnollisuus ja pakonomainen suorittaminen olivat yhteydessä uupumiseen,
MSPQ (Modified Somatic perception Questionnaire)- ja GHQ-oirekyselyiden korkeaan pistemäärään ja liioiteltu tunnollisuus
myös matalaan Työkykyindeksiin. Liioiteltu

tunnollisuus ja pakonomainen tunnollisuus
liittyivät myös merkitsevästi työssä uupumiseen, Työkykyindeksiin (TKI) ja korkeisiin
GHQ-pistemääriin ja liioiteltu tunnollisuus
myös MSPQ-kyselyn korkeaan tasoon (Gockel
ym., 2004). Ylitunnollisuuden skeeman ohjaamia ajatuksia ovat: Yritän tehdä parhaani;
vähempi ei kelpaa. Minun on täytettävä kaikki velvollisuuteni. Pakonomaiselle suorittamiselle tyypillisiä ajatuksia ovat: Otan jatkuvasti paineita siitä, että saan asiat hoidetuksi.
En salli, että pääsen helposti pälkähästä tai
pyytelen anteeksi virheitäni. Korostuneelle
kilpailevuudelle tyyppisiä ajatuksia ovat taas:
Minun pitää olla paras kaikessa; en hyväksy
toiseksi jäämistä.
Youngin skeemateorian mukaan haitalliset
skeemat ovat löydettävissä koko väestössä
ja vasta niiden korostuminen liittyy psyykkiseen sairastavuuteen (Young ym., 2008). Selviä psyykkiseen oireiluun tai psykiatriseen
sairauteen liittyviä viitearvoja skeemamoodikyselyille ei kuitenkaan ole edelleenkään ole
olemassa (Saariaho, Saariaho, Karila & Joukamaa, 2012). Onkin esitetty, että voimakaskaan
haitallinen skeema, kuten Ylimitoitettujen
vaatimusten skeema, ei liittyisi yksilön heikentyneeseen hyvinvointiin tai ammatilliseen toimintakykyyn, jos se ei liity haitallisiin
sopeutumiskeinoihin (Shorey, Brasfield, Anderson & Stuart, 2014).

Skeemamoodit
Skeemamoodeilla, lyhyesti moodeilla, tarkoitetaan nopeasti vaihtuvia, kullakin hetkellä
yhtäaikaisesti aktiivisena olevien skeemojen
yhdistelmiä ja niihin liittyviä selviytymiskei-
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noja ja käyttäytymistä. Moodit voi ymmärtää
potilaan ”minän eri puoliksi” ja niiden nopeat
muutokset voivat olla hämmentäviä paitsi
ympäristölle myös potilaalle itselleen.
Jeffrey Young täydensi skeematerapiaansa kuvaamalla 10 erillistä moodia eli minän
eri puolta ja niihin liittyvää coping-muotoa
(Young 2008). Myöhemmin hollantilainen
psykologian professori Arnoud Arntz on
työryhmineen tutkinut ja kehittänyt skeemamooditeoriaa edelleen ja moodien määrä
on lisääntynyt (Arntz & van Genderen, 2009,
Arntz & Jacob, 2013).
Moodit jaetaan neljään pääluokkaan: 1) lapsimoodit (haavoittuva, vihainen, kuriton, tyytyväinen), 2) haittaavat selviytymismoodit
(mukautuja, suojautuja, ylikompensoija), 3)
vanhemman moodit (rankaiseva, vaativa) ja
4) terveet moodit (terve aikuismoodi ja leikkisä lapsi). Sekä Young että Arntz ovat kehittäneet mooditerapiaa erityisesti persoonallisuushäiriöiden ja kroonisten psyykkisten
ongelmien hoitoon. Mooditerapian käsitteet
näyttävät voivan tuoda selkeyttä myös terveemmän työssäkäyvän väestön hoitamiseen
ja tukeen. Ne soveltuvat itseymmärryksen
lisääjiksi erityisesti potilaille, jotka kokevat
avuttomuutta voimakkaiden tunnetilojensa
ailahdellessa laidasta laitaan akuutissa työtai yksityiselämän kriisissä. Moodit voivat
myös auttaa potilasta ymmärtämään paremmin tunnetilojaan ja haittaavia sopeutumiskeinojaan, jos he ovat tunnistaneet itsessään
lukuisia maladaptiivisia skeemoja.
Skeemat ja moodit eroavat toisistaan kahdella tapaa. Ensiksi, skeemat ovat rakenteeltaan melko selkeitä: esimerkiksi työstressil-

le potentiaalisesti altistavat skeemat, kuten
liialliset vaatimukset itselle, uhrautuminen
ja liiallinen alistuminen ja miellyttämisen
halu jne., johtavat eri stressaavissa tilanteissa samankaltaisiin, varsin ennustettaviin
ajatus-tunne-toiminta–malleihin.
Moodit
sen sijaan ovat laajempia käsitteitä, ja niiden
kuvaus perustuu useiden skeemojen ja selviytymiskeinojen yhdistelmään. Esimerkiksi
itseltään kohtuuttomia vaativan menestyjän
kohdatessa kritiikkiä tai epäonnistumia, hän
voi raivostua (Vihainen lapsi), jottei vaipuisi
Yksinäisen lapsen moodiin, johon voivat sisältyä esim. vajavuuden/häpeän ja tunnevajeen skeemat. Hänessä käynnistyvät myös
sopeutumista haittaavat selviytymiskeinot,
kuten itsen tehostaminen/pullistelu ja itsen
tyynnyttely ja turruttaminen esim. tissuttelemalla. Toiseksi, skeemat ovat persoonallisuuspiirteen kaltaisia suhteellisen pysyviä
ominaisuuksia (trait). Tietyt skeemat ja niihin
liittyvät selviytymiskeinot esiintyvät yhdessä. Sen sijaan skeemamoodi on hetkellinen
tila, joka muuttuu tilanteen mukaan (state)
(Arntz & Jacob, 2013; Karila & Tuulari, 2015).
Kaikkein helpoiten laukeavat moodit, joissa
useampi haitallinen skeema on aktivoitunut
samanaikaisesti (Farrell & Shaw, 2014).
Eri moodien ja hallitsemattomilta tuntuvien tunnetilojen ja käyttäytymisimpulssien
tunnistaminen ja nimeäminen auttaa potilasta ymmärtämään tunnetilojaan. Samalla
tapahtuu ilmeisesti amygdala-hippokampus
-akselin tunnemuistiaineksen integroitumista aivokuoreen, mikä voi olla yksi selitys aivokuvantamistutkimuksissa todennettuihin
muutoksiin onnistuneessa psykoterapiassa
(Räisänen & Karila, 2010).
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Silloin kun potilas on esimerkiksi hylätyn lapsen moodissa, hän voi vaikuttaa pelästyneeltä, avuttomalta, itkuiselta kuin hädässä oleva
lapsi. Jos taas potilas on suojautujan moodissa, hän voi olla ”cool”, mikään ei kosketa
tai liikuta eikä yhteistyö kiinnosta. Moittijan
moodissa hän syyttää ja arvostelee itseään
käyttämällä sanoja paha, huono, ruma, tyhmä, laiska, saamaton - samaan tapaan kuin
häntä kohdeltiin lapsena. Terveen aikuisen
moodi puolestaan pitää huolta, todentaa ja
vahvistaa haavoittuvan lapsen moodia, asettaa rajoja vihaisen, raivoavan ja impulsiivisen
lapsen moodeille, asettuu vastustamaan ja lopulta korvaa sopeutumista haittaavat selviytymismoodit sekä neutraloi ja hillitsee haitallisia vanhemman moodeja.
Jos yksilön Terveen aikuisen moodi on kehittymätön ja muihin minän eri puoliin heikosti integroitunut, hänessä voi suorastaan olla
ikään kuin eri persoonia sen mukaan, mikä
moodi on kulloinkin aktiivisena. Hän voi olla
suojautuva, moittiva, haavoittuva tai vihainen/impulsiivinen, hetkittäin myös terveen
oloinen. Alun perin tätä skeemamoodien
nopeaa vaihtelua (flipping) pidettiin tyypillisenä vaikeista persoonallisuushäiriöstä kärsivillä potilailla (Arntz & van Genderen 2009;
Arntz & Jacob 2013). Myöhemmin on todettu,
että tämän kaltaista skeemamoodien usein
tiedostamatonta vaihtelua voi esiintyä kaikilla ihmisillä erityisesti psyykkisesti kuormittavissa tai haavoittavissa elämäntilanteissa
(Karila & Tuulari 2015).
Skeemamooditerapian tavoitteena on tarjota:
1. hoivaa tarvitsevalle, haavoittuvalle lapsimoodille,

2. rajoja impulsiiviselle vihaiselle lapselle,
3. voimakasta suojaa sisäistyneen vaativan
ja / tai rankaisevan vanhemman moodiin
liittyviltä kohtuuttomilta vaatimuksilta ja
itsen moittimiselta,
4. keinoja ohittaa suojautumis- ja turruttamiskäyttäminen, kuten liallinen syöminen,
juominen, tissuttelu, netti-, peli- seksi- tms.
riippuvuuskäyttäytyminen sekä
5. vahvistusta ja keinoja terveen aikuisen
moodeille ja hellää hyväksyntää iloisen tyytyväisen lapsen moodille.

ryhMäTerApiA MASennukSen JA
TyöuupuMukSen hoiDoSSA

Tutkimusten perusteella masennusta ja työuupumusta voidaan hoitaa yhtä tuloksellisesti tai lähes yhtä tuloksellisesti ryhmäterapialla kuin yksilömuotoisilla lyhytterapioilla.
Systemaattisessa katsauksessa (Huntley, Araya, Salisbury & Huntley, 2012) arvioitiin 23
vuosina 1981 - 2010 julkaistua satunnaistettua masennuksen hoidon tutkimusta, joista
19 edusti kognitiivisia terapioita. Ryhmämuotoista CBT-terapiaa verrattiin tavalliseen
hoitoon 14 tutkimuksessa: masennuksen oireet (HAMD, Hamilton Rating Scale for Depression) vähenivät merkittävästi paremmin
ryhmäterapiassa verrattuna tavanomaiseen
hoitoon. Kuuden tutkimuksen perusteella
vaikuttavuusero näytti säilyvän muutaman
kuukauden seuranta-ajan. Seitsemässä tutkimuksessa, joissa verrattiin ryhmämuotoista
CBT-terapiaa yksilöterapiaan, masennusoireiden lievittyminen oli hieman parempi yksilöterapiassa kuin ryhmäterapiassa hoidon
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päättyessä, mutta tämä ero ei ollut enää nähtävissä muutaman kuukauden seuranta-ajan
jälkeen. Työstressin ryhmässä toteutetun
kognitiivis-behavioraalisen stressinhallintaohjelmien on todettu vähentävän työhön
liittyvää stressiä ja masennusoireita (van
der Klink ym., 2001; Mino, Babazono, Tsuda
& Yasuda, 2006; Willert, Thulstrup & Hertz,
2009) ja samoin myös ponnistelun ja sen palkitsevuuden työstressimalliin (effort-reward
Imblance ERI) perustuvan ryhmämuotoisen
kognitiivis-behavioraalisia tekniikkoja sisältävän stressinhallintaohjelman on todettu
vähentävän koettua stressiä ja sympaattista
aktivaatiota (Limm ym., 2011).

Ryhmäterapian vaikutusmekanismit
Yleisesti ryhmäterapian vaikuttavuuteen liittyvinä tekijöinä pidetään (Yalom & Leszcz,
2005; Bernard ym., 2007) 1) Yleisinhimillisyyttä eli sitä, että osallistujat jakavat samoja
tunteita, ajatuksia ja ongelmia. 2) Altruismia
eli osallistujat vahvistavat minäkäsitystään
auttamalla muita ryhmän jäseniä. 3) Toivoa
eli osallistujien toiveikkuus lisääntyy heidän nähdessään muiden edistymisen. 4) Tietoa, jota osallistujat saavat sekä vetäjiltä että
muilta osallistujilta. 5) Varhaisten kokemusten korjaamista eli ryhmä tarjoaa mahdollisuuden kohdata lapsuuden perhedynamiikka korjaavalla uudella tavalla. 6) Sosiaalisia
taitoja eli ryhmä tarjoaa osallistujille ympäristön, joka kannustaa sopeutumista edistävään ja tehokkaaseen kommunikaatioon. 7)
Jäljittelymalleja, jotka laajentavat osallistujien henkilökohtaista tietoa ja taitoa toisten
itsereflektion, työstämisen ja henkilökohtaisen kehittymisen kautta. 8) Yhteenkuu-

luvuutta, luottamuksen, kuulumisen ja mehengen tunnetta. 9) Eksistentiaalisia tekijöitä
eli osallistujat oppivat ottamamaan vastuuta
päätöksistään elämässään. 10) Katharsista
eli ryhmä käynnistää vahvoja tunteita menneisiin ja nykyisiin tapahtumiin liittyen, 11)
Toisilta oppimista, kun osallistujat oppivat
muilta saamastaan palautteesta, 12) Toisten
opettamista eli osallistujat tarjoavat toisilleen ympäristön, joka sallii sopeumista edistävän vuorovaikutuksen ja 13) Itseymmärrystä eli osallistujat oppivat ymmärtämään omia
motiiveitaan, tunteitaan ja käyttäytymistään
paremmin. Näistä erityisesti ryhmäterapialle
tyypillisiä olivat toisilta oppiminen, roolien
joustavammiksi muuttuminen, kokemuksien
yleisinhimillisyys ja altruismi. On osoitettu,
että ryhmäterapiaan osallistuneet raportoivat parempaa ihmissuhteiden, ilmapiirin ja
muihin liittyvien prosessien muutokseen
johtavaa voimakkuutta kuin yksilöterapiaan
osallistuneet henkilöt (Holmes & Kivlinghan,
2000). Persoonallisuushäiriöisten osallistujien skeemaryhmäterapiassa tärkeimmäksi
paranemiseen liittyväksi tekijäksi osoittautui skeemamoodien selkeyttäminen ja siihen
liittyvä hylätyksi tulemisen tunteen parempi
säätely ja tunteiden hallinta (Tschacher, Zorn
& Ramseyer, 2012).

Skeemaryhmäterapia
Myös ryhmämuotoisessa skeematerapiassa
ensimmäiset hoitomallit on kohdistettu persoonallisuushäiriöiden hoitoon ja ne ovat
osoittautuneet tehokkaiksi. Farrell, Shaw ja
Webber (2009) tutkivat epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivien avohoitopotilaiden skeemaryhmäterapiaa satunnaistetussa
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tutkimuksessa, jossa ryhmäterapia toteutettiin 90 minuutin ryhmätapaamisina 30 kertaa
8 kuukauden aikana korkeintaan 8 osallistujan ryhmissä. Ryhmäterapia perustui neljälle
komponentille: Tunnetilojen tunnistamisen
harjoittelu, psykoedukaatio, ahdistuksen siedon harjoittelu ja skeematyöskentely. Hoitotulokset olivat erittäin hyvät: 94 %:lla osallistujista ei intervention päättyessä ollut enää
diagnosoitavissa epävakaata persoonallisuushäiriötä, kun tavallista hoitoa saaneessa verrokkiryhmässä vastaava luku oli 15%.
Myöhemmissä, ei kontrolloiduissa pilottitutkimuksissa epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsineiden sairaalapotilaiden oireet
lievittyivät skeemahoitomallilla (Reiss ym.,
2013).
Farrell ja Shaw (2012) ovat laatineet integroidun skeematerapiamallin, joka yhdistää
yksilö- ja ryhmäterapiaa joustavasti. Tämä
strukturoitu hoitomalli yksityiskohtaisine
menetelmäkuvauksineen ja oheismateriaaleineen on suunnattu epävakaasta persoonallisuushäiriöistä kärsivien potilaiden hoitoon ja
sen keskeisinä hoidollisina elementteinä ovat
skeematerapian ydinkomponenttien lisäksi
vertaistuki, yhteenkuuluvuuden tunne, kokemus siitä, että toiset ymmärtävät, muiden
kokemuksista oppiminen ja omista tarpeista
kertomisen harjoitteleminen (Farrell, Shaw &
Reiss, 2012).
Ryhmämallin on ajateltu sopivan monenlaisista häiriöistä kärsiville ihmisille (Farrell
ym. 2014) ja sillä on saatu hyviä tuloksia myös
lyhytversiona (Renner ym., 2013). Skeemaryhmäterapian ja kognitiivis-behavioraalisen
terapian yhdistelmä ryhmäterapiassa todet-

tiin tehokkaaksi 52 %:lla avoterveydenhuollon eri psykiatrisista sairauksista, ei vain persoonallisuushäiriöistä, kärsivien potilaiden
hoidossa (Van Vreswijk ym., 2012). Tähänastisen tutkimuksen pohjalta onkin erittäin
kiinnostavaa selvittää, voidaanko skeemaryhmäterapiasta kehittää lyhennetty, 10-12
tapaamiskerran hoitomalli työuupuneiden ja
masentuneiden työntekijöiden tehokkaaksi
interventioksi.
Kysymykset, joita halutaan selvittää:
1. Tapahtuuko skeemaryhmäterapiassa yksilö- ja ryhmätasolla muutoksia työuupumuksen ja /tai masennuksen voimakkuudessa työterveyshuollon vakiintuneilla
kyselymittareilla ja sairauspoissaolojen vähenemisellä mitattuna?
2. Mitkä ovat ryhmäinterventioon osallistuneiden tavallisimmat skeemat ja skeemamoodit ja tapahtuuko näissä muutoksia?

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Tutkimusaineisto
Ryhmään sopivaksi arvioitiin työterveyshuollon vastaanotolle työuupumuksen tai
masennuksen vuoksi hakeutuneista potilaista henkilöt, joilla hoitava työterveyslääkäri
tai kliininen psykologi totesi masennuksen
tai työuupumuksen oireet haastattelun perusteella. Ryhmään osallistumisesta kiinnostuneet valittiin ryhmään alkukyselyiden ja
toisen ryhmänvetäjän alkuhaastattelun perusteella.
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Valintakriteerit olivat vähintään lievä masennus BDI-mittarilla (>10p) ja/tai vähintään
lievä työuupumus BBI-15 mittarilla mitattuna
ja halu osallistua skeemaryhmäterapiaan.
Ryhmään sopimattomiksi arvioitiin henkilöt,
joilla olisi todettu psykoottisasteinen psyykkinen sairaus tai jotka olisivat olleet haluttomia ryhmämuotoiseen terapiaan.

Seurantamittarit
Seurantakyselyt tehtiin alkuhaastattelun yhteydessä, ryhmäintervention päättyessä ja
kolmen kuukauden seurannan jälkeen.
Käytetyt kyselyt olivat YSQ-S2-extended
(Young & Brown, 1990, suomalaisessa väestössä validoitu versio: Saariaho, Saariaho, Karila & Joukamaa, 2009). SMI (Lobbestael ym.
2010), BBI15 (Näätänen ym., 2003), BDI (Beck
ym., 1961, Varjonen ym., 1997) ja CORE (Mellor-Clark, Barkham, Connell & Evans 1999).
Lisäksi seurattiin osallistujien sairaslomia
työterveyshuollon sairaslomaseurannoissa
ja mielialalääkitysten käyttöä edeltävän vuoden, intervention ja seuranta-aikana.

Skeemaryhmäterapian toteuttaminen
Skeemaryhmäterapia toteutettiin kymmenellä kahden tunnin tapaamiskerralla kahden kokeneen skeematerapiaan perehtyneen
kognitiivisen psykoterapeutin ohjaamina
viikoittaisina tapaamisina soveltaen Farrelin
ym. (2014) skeemaryhmäterapia-opasta, jossa
kukin skeemamoodi käsitellään vuorollaan.
Oppaan skeemamoodien käsittelyjärjestystä
muutettiin siten, että työskentely eteni alkuperäistä Farrelin ym. (2009) 30 tapaamisker-

ran ohjelmaa nopeammassa tahdissa suoraan
Vaativan ja Rankaisevan vanhemman moodeista Haavoittuvan lapsen, Vihaisen lapsen
ja Haittaavien selivitymismoodien kautta
Tyytyväisen lapsen ja Terveen aikuisen moodeihin, kun alkuperäinen persoonallisuushäiriöiden hoitoon kehitetty hoitomalli eteni selviytymismoodeista lähtien. Jokaisella
tapaamisella pyrittiin tekemään A) skeemamooditietoisuutta, B) skeemamoodin kokemista ja C) skeemamoodin hallintaa edistäviä
harjoituksia (TAULUKKO 2).
Ohjelmaan kuuluivat Farrelin ym. oppaan
mukaiset yksittäiset harjoitukset (*-merkki
taulukossa) on kuvattu yksityiskohtaisesti
kyseisessä teoksessa ja nämä harjoitukset toteutettiin oppaan ohjeiden mukaisesti. Skeemamooditietoisuuden lisäämiseksi ryhmäläisille jaettiin alkuperäisen oppaan vapaasti
suomennettuja informaatiosivuja ja annettiin
kotitehtäviä, jotka lisäsivät tietoisuutta kunkin skeemamoodin aktivoitumisesta ja vaikutuksista. Alkuperäisen oppaan skeemamoodien kokemista edistäviä harjoituksia pyrittiin
sisällyttämään ohjelmaan mahdollisimman
paljon ja paljon aikaa käytettiin myös niiden
herättämien kokemusten purkamiseen. Tyypillisiä skeemamoodien kokemista lisääviä
harjoituksia olivat mm. yhteiset mielikuvaharjoitukset, kuten 6. ja 9. tapaamiskerran
IMRS-harjoitukset* (imagery rescripting), 4.
tapaamiskerran ”Pieni lapsi kadulla”*, jossa
aktivoidaan Terveen aikuisen moodi auttamaan Haavoittuvaa lasta ja huolehtimaan
hänestä sekä useilla tapaamiskerroilla toistetut turvakupla- ja turvapaikkaharjoitukset*.
Skeemamoodien kokemusta lisättiin myös
roolipeleillä, kuten 5. tapaamiskerran Moodien roolipelillä*, jossa ryhmä ensin keräsi kun-
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TAulukko 2. TyöuupuMukSen 10 kerrAn ryhMäTerApiAn JA SeurAnTAkäynnin SiSälTö.
iSTunnon SiSälTö A=MooDiTieToiSuuShArJoiTuS, B=MooDin kokeMinen JA c=MooDin hAllinTAhArJoiTuS.
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kin moodin tyypilliset viestit ja esitti sitten
kohtauksen, jossa jokainen osallistuja esitti
jotain moodia ja jossa kaikki moodit puhuvat
yhtä aikaa haavoittuvalle lapselle. Harjoitus
auttaa tunnistamaan ja kokemaan skeemamoodeja ja tuntemaan myötätuntoa moodien
päällekkäisen puheen vyöryn kohteeksi joutuvaa haavoittuvaa lasta kohtaan. Skeemamoodikokemusta lisääviä fyysisiä harjoituksia olivat mm. 8. tapaamiskerran turvalliset
vihan ilmaisuharjoitukset, kuten köydenvetokilpailu pyyhkeillä*, ilmapallojen rikkominen*, puhelinluetteloiden repiminen* jne.
Alkuperäisiin oppaan ohjeiden mukaisiin
harjoituksiin lisättiin yksittäisiä työuupumukseen fokusoituja, oppaan ulkopuolisia
lisäharjoituksia (#-merkki taulukossa), kuten
esimerkiksi:

vat lehtiötaululle ja jokainen osallistuja
sai koko ryhmältä kerätyn muistutuskortin, johon osallistujat kirjoittivat rohkaisevia Terveen aikuisen moodin viestejä
A4:lle kopioidun lapsuudenkuvan viereen.
•

C) # Moodien hallintaa lisääviä lisäharjoitukset, kuten:
•

Tapaamiskerran 1. kotitehtävä höllätä itselle asetettua vaatimustasoa 5 % Tapaamiskerran 7. kotitehtävä olla 5 % vähemmän mukautuva

•

Tapaamiskerran 2. kehotus lähettää vetäjille tekstiviesti, jos pintaan nousee hankalia tunteita istuntojen välillä

A) # Mooditietoisuutta lisäämään tehdyt lisäharjoitukset:
•

Yhteinen skeema- ja skeemamoodikyselyiden tulosten läpikäynti ja vaativuuden
skeeman ja Vaativan vanhemman moodin yhteinen tunnistaminen tapaamiskerroilla 1., 10. ja 11.

•

Itselle asetettujen vaatimusten voimakkuuden arvio kouluarvosanalla 1. tapaamis-kerralla ja seurantakäynnillä

B)
# Moodien kokemusta edistäviä lisäharjoituksia, kuten:
•

•

Tapaamiskerroilla 2., 3. ja 6. heränneiden
tunteiden kirjaaminen Post-it -lapulle ja
keskustelu
Tapaamiskerran 10. harjoitukset, joissa
kerättiin osallistujien lapsuuden valoku-

Tapaamiskerralla 10. toteutettu harjoitus, jossa koko ryhmä kehuu vuorollaan
kutakin selin istuvaa ryhmän jäsentä.

D) # Skeematerapiaistunnoissa ryhmän kanssa laadittiin yhteinen työuupuneen suorittajan skeemamoodikartta, jota käytettiin kaikissa istunnoissa. Osallistujien kanssa siihen
etsittiin suomenkieliset moodia oikealla tavalla kuvaavat nimet.

Tutkimuksen toteutus
1. Työterveyslääkäreiden, -hoitajien ja -psykologien informoiminen työuupumuksen tai
masennuksen oireista kärsivien potilaiden
mahdollisuudesta osallistua hoitoryhmään.
2. Alkukyselyiden postittaminen ryhmästä
kiinnostuneille potilaille.
3. Jompikumpi ryhmän vetäjistä suoritti ryh-
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mään osallistumisesta kiinnostuneiden tunnin alkuhaastattelun ja BDI- ja BBI-15 -kyselyiden tarkastamisen.
4. Ryhmäinterventio: Kahden tunnin skeemaryhmäterapiaistunto kerran viikossa kymmenen kertaa (välissä kuukauden kesälomatauko).
5. Seurantakysely ryhmäterapian lopussa:
Seurantakysely ja ryhmätapaaminen 3 kk
seuranta-ajan jälkeen.

TulokSeT
Tutkimukseen osallistui kuusi naista ja yksi
mies. Kaikki osallistujat jatkoivat ryhmässä
koko skeemaryhmäterapian ajan. Kaksi osallistujista oli poissa yhdestä istunnosta ja yksi
osallistuja kahdesta istunnosta. Poissaoloja
ei korvattu lisäistunnoilla, vaan istunnoilta
poissa olleet saivat tietää edellisen istunnon
sisällön seuraavan istunnon alussa, kun ryh-

mä reflektoi edellistä istuntoa. Yksi poissaolleista osallistui yhteen istuntoon puhelinneuvotteluna. Kaikilla ryhmään halukkailla
todettiin sekä masennus että työuupumus.
Kahden osallistujan masennus oli vakava,
kahden keskivaikea ja kolmen lieväasteinen
ryhmäintervention alussa (TAULUKKO 3).
Toimintakyky oli alentunut kolmella osallistujalla Core-kyselyn kokonaispisteissä. Mielialalääkitystä käytti 5 seitsemästä osallistujasta. Osallistujista neljällä oli ollut vähintään 20
sairaslomapäivää edeltävän vuoden aikana.
Mielenterveysdiagnoosilla määrättyjen sairauslomien keskimääräinen määrä oli 38,5
sairaslomapäivää ja niiden määrä vaihteli 0
-120 sairaslomapäivään seurannan alussa.
Seurannassa mielenterveysdiagnooseilla kirjoitettuja sairaslomia ei todettu 3 kuukauden
aikana naispuolisilla osallistujilla, joilla BDI ja
BBI-15 pisteet laskivat selvästi pilotin aikana.
Miespuolisella osallistujalla sairaslomat Fdiagnoosilla säilyivät entisellään

TAulukko 3. SkeeMATerApiAryhMän oSAlliSTuJien ikä, Sukupuoli (M,n), BDi-, BBi-15
JA core-kySelyn piSTeeT, MieliAlAlääkiTykSen käyTTö JA eDelTävän vuoDen SAirASloMApäiväT.
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Muutokset oiremittamittareissa
Ryhmäintervention alussa ryhmän masennusoireiden voimakkuuden keskiarvo oli 21
BDI-pistettä, ryhmäintervention päättyessä
12 p ja 3 kuukauden seuranta-ajan jälkeen
10 p. Masennuksen voimakkuus oli laskenut
kaikilla osallistujilla ryhmäterapian lopussa
vähintään BDI-kyselyn masennuksen voimakkuuden luokan verran (Kuva 1). Yhden
osallistujan masennus muuttui kohtalaisesta

oireettomaksi ( 30 p -> 3 p) ja toisen vakava
masennus muuttui kohtalaiseksi (31 p -> 26
p). Kahden osallistujan masennus laski kohtalaisesta 17-29 p) lieväksi (10-16) ja kolmen
lievästä oireettomaksi (<10 p).
Työuupumus oli vähentynyt koko ryhmässä
skeemaryhmäterapian lopussa. Muutokset
BBI-15 kokonaispisteissä olivat ryhmässä 27,4
% -72,7 %, keskimääräisen BBI-15 kokonaispistemäärän laskun ollessa 50 % koko ryh-

kuvA 2. BBi-15 kokonAiSpiSTeeT SkeeMAryhMäTerApiAn AluSSA, lopuSSA JA SeurAnnASSA.

kuvA 1. MASennukSen voiMAkkuuS SkeeMAryhMäTerApiAn AluSSA JA lopuSSA BDi-kySelyllä.
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kuvA 4. SkeeMoJen voiMAkkuuDeT JA niiDen MuuTokSeT ySQ-2S –kySelySSä proSenTTeinA
kySelyn MAkSiMipiSTeiSTä inTervenTion AluSSA, lopuSSA JA SeurAnnASSA. SkeeMAn niMen
Jälkeen ilMoiTeTTunA SkeeMAn voiMAkkuuDen AleneMinen proSenTTiykSikköinä inTervenTion AluSTA SeurAnTA-AJAn loppuun.

MäTerApiAn AluSSA, lopuSSA JA SeurAnnASSA.

AleneMinen koko ryhMän keSkiArvoinA ryh-

kyyniSTyMinen JA AMMATilliSen iTSeTunnon

kuvA 3. BBi-15 TyöuupuMukSen kokonAiSpiSTeiDen JA oSA-AlueiDen: uupuMuS,
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mässä (Kuva 2) ja lievittymistä havaittiin kaikissa työuupumuksen oireissa: psyykkisessä
uupumuksessa 47%, kyynistymisessä 54% ja
ammatillisen itsetunnon alenemisessa 43%.
(Kuva 3).

Muutokset skeemoissa ja
skeemamoodeissa
Voimakkaimmat haitalliset skeemat skeemaryhmäterapian alussa ja niissä tapahtunut väheneminen olivat Ylimitoitetut vaatimukset
(78%, väheni 33 %-yksikköä, negatiivisuus ja
pessimismi (69%, väheni 15 %-yksikköä), Hyväksynnän haku (68%, väheni 18 %-yksikköä),
Uhrautuvaisuus (62%, väheni 11 %-yksikköä),
Rankaisevuus (53 %, väheni 21 %-yksikköä) ja
Eristäytyneisyys ja ulkopuolisuus 52%, väheni 19 %-yksikköä). Myös Riittämättömyyden
ja häpeän skeema (48% väheni 19 %-yksikköä)
ja Epäonnistumisen skeema (45%, väheni 19
%-yksikköä) heikkenivät miltei 20 prosenttiyksikköä skeemaryhmäterapian seurannassa (Kuva 4).

Työuupuneen suorittajan moodikartta
SMI-kyselyn keskiarvot vastasivat hyvin
ryhmän tapaamiskertojen kuluessa yhdessä
luomaa skeemamoodikarttaa, johon moodit
valikoituivat sen mukaan, miten merkityksellisinä osallistujat niitä pitivät itselleen (Kuva
5). Ryhmän alussa koko ryhmän voimakkain
haitallisen vanhemman moodi oli Vaativan
vanhemman moodi (64 %). Sopeutumismoodeista voimakkaimmat olivat Mukautujan
(57 %), Itsensä turruttajan (53 %) ja Itsensä
tehostajan (40 %) moodit. Ryhmän lapsimoodeista voimakkain oli Haavoittuvan lapsen
moodi (49 %), Itsekuria vailla olevan lapsen
(45 %) moodi ja Vihaisen lapsen (39 %) moodi.
Ryhmäterapian lopussa kaikkien haittaavien
moodien voimakkuus oli vähentynyt ja tämä
muutos säilyi tai hieman lisääntyi 3 kk seurannassa. Suurin muutos tapahtui Vaativan
vanhemman moodissa, jonka voimakkuus oli
64 % ryhmäterapian alussa ja laski kaikkiaan
13,5 %-yksikköä seurannan loppuun mennessä. Seurannan päättyessä Tyytyväisen lapsen

kuvA 5. Työuupuneen SuoriTTAJAn MooDikArTTA.

263

TYÖSKENTELY

RYHMÄMUOTOINEN

Skeematerapiaryhmä työuupumuksen ja masennuksen hoidossa. Pilottitutkimus.
Räisänen, Kirsi

kuvA 6. koko ryhMän SkeeMAMooDien voiMAkkuuDeT JA niiDen MuuTokSeT SMi- SkeeMAMooDikySelyllä proSenTTeinA kySelyn MAkSiMipiSTeiSTä inTervenTion AluSSA, inTervenTion
lopuSSA JA SeurAnTA-AJAn pääTyTTyä. SkeeMAMooDin niMen Jälkeen ilMoiTeTTunA MuuToS
proSenTTiykSikköinä inTervenTion AluSTA SeurAnnAn loppuun.

moodi oli voimistunut 14 %-yksikköä (49 %
-> 63,0 %) ja Haavoittuvan lapsen moodi vastaavasti heikentynyt 12,3 %-yksikköä (49 %
->36,7 %) ( Kuva 6).

pohDinTA
Skeemaryhmäterapian vaikuttavuus oli hyvä:
sekä masennuksen että työuupumuksen oi-

reet vähenivät ryhmäterapian kuluessa ja
tulokset säilyivät ja pääosin jopa paranivat 3
kuukauden seurannassa. Selvimmät muutokset olivat nähtävissä työterveyshuollon vakiintuneilla mittareilla: Masennusoireet vähenivät koko ryhmässä BDI-kyselyssä siten, että
ryhmäintervention alussa ryhmän masennusoireiden voimakkuuden keskiarvo oli 21 BDIpistettä, ryhmäintervention päättyessä 12p
ja 3 kuukauden seurannassa 10p. Keskimää-
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räinen BBI-15–työuupumuskyselyn kokonaispistemäärän lasku puolestaan oli 50 % koko
ryhmässä. Lieventymistä nähtiin kaikissa työuupumuksen ulottuvuuksissa: psyykkinen uupumus väheni koko ryhmässä ryhmäterapian
alusta seurannan loppuun keskimäärin 47 %,
kyynistyminen 54,8 % ja ammatillisen itsetunnon aleneminen väheni 43 %.
Käyttöön vakiintumattomamman, uudemman Core-kyselyssä ei sen sijaan havaittu
vastaavia muutoksia. Core-kyselyn kokonaispisteet olivat alkutilanteessa merkittävästi
koholla vain kolmella osallistujalla ja normaalistuivat seurannan kuluessa kahdella
osallistujalla, joiden masennusoireet lievittyivät myös selvästi pilotissa. Ryhmäterapiaa edeltävän vuoden aikana osallistujilla
oli mielenterveyssyistä johtuvia sairaslomia
keskimäärin 38,5 päivää vuodessa, mutta sairaslomapäivien määrä vaihteli osallistujilla
paljon (0-120pv) ja sama suuri hajonta ilmeni seuranta-aikana. Sairaslomaseurannassa
ei siten voitu todeta neljännesvuoden lyhyenä seuranta-aikana merkitseviä muutoksia,
vaikka sairaslomien määrässä näkyi aleneva
trendi niillä, joiden oireet olivat lievittyneet.
Pilottiryhmän työstressistä ja masennuksesta kärsivien työntekijöiden voimakkaimmat
skeemat olivat Ylimitoitetut vaatimukset 78
%, Negatiivisuus ja pessimismi 69 %, Hyväksynnän haku 68 % ja Uhrautuvaisuus 62 %.
Voimakkaimmin näistä lieveni Ylimitoitettujen vaatimusten skeema, joka voimakkuus
laski 45 %:iin kyselyn maksimipisteistä. Prosentuaalisesti tämä vastaisi peräti 42,3 %:n
suhteellista muutosta lähtötilanteeseen. Tässä työssä skeeman voimakkuuden muutos on
laskettu prosenttien erotuksena alkutilan-

teesta seurannan päättymiseen. Seuraavaksi
suurin muutos oli riittämättömyyden ja häpeän skeemassa, joka heikkeni alun 48 %:sta
19 % -prosenttiyksikköä ja Epäonnistumisen
skeemassa, joka oli alkuvaiheessa 45% ja lievittyi 19 % -yksikköä seurannassa. Myös alistuneisuuden skeema, jonka voimakkuus oli
vain 44 % alkuvaiheessa, heikkeni peräti 15
%-yksikköä.
Pilottiryhmän voimakkaimmat haitalliset
ja haittaavat skeemamoodit olivat Vaativan
vanhemman 64 %, Mukautujan 57 % ja Itsensä
turruttajan 53 % moodit. Näistä voimakkaimmin lievittyi Vaativan vanhemman moodi,
joka laski 13,5 % ryhmäterapian alusta seuranta-ajan loppuun. Ryhmäterapian kuluessa ryhmän Terveen aikuisen moodi, joka oli
alkuvaiheessa 62 %, vahvistui 6,3 % -yksikköä
ja Tyytyväisen lapsen moodi vahvistui alkuvaiheen melko matalasta 49 %:sta peräti 14 %
-yksikköä.
Ryhmätason muutokset masennus- ja työuupumusoireilussa olivat merkittäviä, vaikka yhden osallistujan, keski-ikäisen miehen
(M41), ryhmäterapian aikana keskivaikeiksi lievittyneet masennusoireet palasivat 3
kuukauden seuranta-aikana vakavan masennuksen oireiden tasolle. Tähän liittyi vaikean kroonisen fyysisen sairauden oireiden
paheneminen ja krooniseen kipuun liittyvä
”taisteluväsymys”. Tämä osallistuja hakeutui
ryhmäterapian päätyttyä Kelan kuntoutuspsykoterapiaan ja osakuntoutustuelle. Henkilön päätymistä osatyökyvyttömyysratkaisuun voi pitää hyvänä ratkaisuna ajatellen
hänen tulevaa työssä jaksamistaan ja työkyvyn ennustettaan – puhumattakaan hänen
henkisestä hyvinvoinnistaan ryhmäinter-
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vention tuoman vaativuuden lievittymisen
myötä. On oletettavissa, että jos henkilö olisi
jatkanut tunnollista kokopäivätyössä sinnittelyä kivuista huolimatta, hänen työkykynsä olisi ollut pitkällä tähtäimellä vakavasti
uhattuna. Parhaimmiksi seurantamittareiksi
osoittautuivat BDI- ja BBI-indicator -kyselyt.
Vaikka sekä skeemoissa että skeemamoodeissa tapahtui selviä ja yhdenmukaisia positiivisia muutoksia, näyttää siltä, että skeemaryhmäterapian tuloksellisuuden mittaamisessa
tulisi käyttää vakiintuneita oiremittareita pikemminkin kuin skeema- tai skeemamoodikyselyitä. Core-kysely ei osoittautunut toimivaksi oireiden mittariksi, mikä selvästi liittyy
tämän työssäkäyvän pilottiryhmän hyvään
yleiseen toimintakykyyn. Aikaisemman tutkimuksen ja tämän pilotin perusteella vaikuttaa myös siltä, että sairaslomaseuranta ei
välttämättä ole paras seurantamittari työssä
sinnittelevien työuupumus- ja masennusoireisten työntekijöiden interventioille. Tunnettua on, että henkilöt, joilla Vaativuuden ja
Uhrautuvaisuuden skeemat ovat voimakkaat,
jäävät sairaslomalle vasta, kun voimavarat
ovat täysin ehtyneet, mutta he voivat oireilla
ja kärsiä pitkäänkin ennen ”luovuttamista”
(Gockel ym., 2004; Räisänen ym. 2005).

Pilotoitu skeemaryhmäterapiamenetelmä
Skeemaryhmäterapiassa kyseessä ei ole yksilöterapia ryhmässä, vaan ryhmää käytetään
terapeuttisena elementtinä, joka tarjoaa osallistujille tukea, palautetta, omien oireiden
normalisointia ja mahdollistaa skeemamoodien intensiivisemmän ohjatun kokemuksen.
Pilottiryhmässämme tunnelma oli nopeasti

luottamuksellinen ja avoin. Pilottiryhmään
valittiin ilmoittautumisjärjes-tyksessä työterveyshuollon lähettämät työuupumus- ja
masennusoireista kärsivät eikä ole sattumaa,
että oireisiin johtaneen ylisuorittamisen
taustalla olivat Ylimitoitettujen vaatimusten skeema ja Vaativan vanhemman moodi.
Näiden lisäksi kaikilla osallistujilla todettiin
korostuneet Uhrautuvaisuuden ja Hyväksynnän hakemisen skeemat yhdistyneenä korostuneeseen Mukautuvaisuuden sopeutumismoodiin ja voimakkaaseen Terveen aikuisen
moodiin. Näyttääkin siltä, että saimme perusvalintakriteereillä ”tilaamatta” kootuksi
ryhmän peruspsyykeeltään hyvin integroituneita aikuisia, miellyttämishaluisia, miellyttäviä ja toiset huomioon ottavia yksilöitä.
Amerikan psykoterapiayhdistyksen ryhmäterapian hoitosuosituksissa (Bernard, ym. 2008)
todetaankin, että lukuisissa tutkimuksissa
yksilötason onnistunut ryhmäterapia liittyy
voimakkaasti terveeseen, toimivaan terapiaryhmään kokonaisuutena.
Pilottiryhmän osallistujien voimakkaan vaativuuden myötä oletimme ennen ryhmäterapiaa voivamme ryhmän vetäjinä kohdata vähintään jonkin asteista vaativuutta ja
kriittisyyttä etenkin ryhmäterapian skeemamoodiharjoituksia kohtaan. Päinvastoin,
ryhmäläiset suhtautuivat erittäin avoimesti
ja positiivisesti sekä ryhmän vetäjiin, kokemuksellisiin, heittäytymistäkin vaativiin
elämyksellisiin harjoituksiin ja muihin ryhmäläisiin koko ryhmäterapian ajan. Ryhmäterapian tulosten perusteella on ilmeistä, että
itseen kohdistettu voimakaskaan vaativuus
tai rankaisevuus ei näytä sulkevan pois kykyä
eläytyä ja tuntea myötätuntoa muita kohtaan
ryhmäterapiassa.
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Osallistujien ilmeistä valikoitumista perussuoritustasoltaan
hyvään/erinomaiseen
työssäkäyvään väestöön voidaan pitää tämän
pilotin ilmeisenä heikkoutena. Osallistujien
henkilökohtaisen kärsimyksen tiedostamisen
myötä herää kuitenkin pikemminkin toive
siitä, että skeemaryhmäterapian kaltaisia tehokkaita interventioita olisi tulevaisuudessa
laajemmin tarjolla näille työelämämme tunnollisille puurtajille. Heille tavanomaisista
työterveyshuollon masennuksen ja työuupumuksen hoitomuodoista voi tulla ”terapian
suorittamista” ilman perimmäisen syyn, vaativuuden, lieventymistä.
Skeemaryhmän kanssa luotiin työuupuneen
suorittajan moodikartta, jota käytettiin ja
täydennettiin jokaisella istunnolla asteittain. Ryhmän kanssa opeteltiin ja kokeiltiin
toimivia tapoja kohdata kukin moodi. Tämä
skeemamoodikartta on tietääksemme ensimmäinen esitetty työuupuneen moodikartta.
Karttaa kootessa ja SMI-kyselyn tuloksia yhdessä pohtiessa kävi ilmi, että SMI-kyselyn Itsekuria vailla olevan lapsen moodi edustikin
voimakkaan Vaativan vanhemman moodin
omaavilla osallistujilla Vaativan vanhemman
Laiskaksi haukkumaa haavoittuvaa lasta.
Skeemaryhmäterapian vaikuttavuuden kannalta merkittäviksi ominaisuuksiksi näyttivät
nousevan: 1) Oireiden tuottaman häpeän ja
huonommuuden normalisointi. Ahaa-elämys: En olekaan yksin oireideni kanssa, 2)
Moodin tunnistamisen ja kokemuksen voimistuminen ryhmässä, kun osallistujilla oli
mahdollisuus peilata omia moodituntemuksiaan toisten antaman palautteen kautta, 3)
Tunne yhteenkuuluvuudesta ryhmässä ja
erityisesti ryhmän osallistujissa herättämä
ja tarjoama myötätunto. Tärkeänä terapeut-

tisena elementtinä ryhmä näytti käynnistävän myötätunnon kokemuksen itseä ja omaa
Haavoittuvaa lasta kohtaan, kun osallistujat
aluksi pystyivät kokemaan myötätuntoa muiden osallistujien kokemuksia kohtaan. Tämä
näyttää selittyvän mielenmallilla (Theory of
Mind), jolla tarkoitetaan kykyä ymmärtää,
mitä toisen mielessä liikkuu omiin vastaavanlaisten tilojen kokemukseen perustuen (Frith
& Frith, 1999). On luontevaa olettaa, että
ryhmäterapia aktivoi aivojen peilisolujärjestelmän, jota pidetään empatian tunteiden
synnyttäjänä siten, että se moduloi emootioita säätelevää limbistä järjestelmää (Carr,
Lacoboni, Dubeau, Mazziaotta & Lanzi, 2003).
Empatian tunteen synnystä vastaavat osin
tiedostamaton emotionaaliseen informaatioon reagoiva aivojärjestelmä ja tietoinen
kognitiivinen toisen tilanteen ja näkökulmien ymmärrys, jotka toimivat osin toisistaan
riippumattomasti (Shamay-Tsoory, AharonPeretz & Perry, 2009), ja ne näyttivät molemmat aktivoituneen skeemaryhmäterapiassa.
Ryhmän ja sen vetäjien tarjoama positiivinen
palaute näytti tarjoavan jopa yksilöterapiaa voimakkaamman ja riittävän positiivisen
vastavoiman osallistujien Vaativan ja Rankaisevan vanhemman moodien vaatimuksille
ja moitteille. Aivotutkimuksissa on osoitettu,
että työuupumuksesta kärsivien aivot reagoivat voimakkaammin negatiivisiin kuuloaistimuksiin kuin kontrollihenkilöiden koeasetelmassa, jossa tutkittavat kuuntelivat
ääninauhaa, jossa neutraali ääni luki positiivisia ja negatiivisia viestejä (Sokka ym., 2014).
Tässä keskinäisesti terveessä ryhmässä vetäjien tärkeimpänä päätehtävänä istunnoissa tuntui olevan harjoitusten ohjaaminen
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ja ennen kaikkea riittävän tilan antaminen
ryhmän kokemuksien jakamiselle. Skeemaryhmämooditerapiaan ei kuitenkaan missään
tapauksessa voi pitää vetäjilleen ”keveänä”
terapiamuotona. Se vaatii intensiivistä läsnäoloa, välittämistä ja aitoutta koko ryhmäterapian ajan ja edellyttää vankkaa skeematerapiakokemusta.
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Sisäisen soimaajan kesyttäminen
skeematerapiaryhmän keinoin
Minna Toikka

Tämän työn tarkoituksena oli kuvata kahden
skeematerapiaryhmään osallistuneen henkilön vaativan vanhemman moodin muutosta.
Lisäksi tarkoituksena oli tarkastella, tapahtuuko tutkimushenkilöiden keskeisissä selviytymismoodeissa muutoksia, miten nämä
muutokset liittyvät vaativan vanhemman
moodin muutokseen sekä em. moodimuutoksien yhteyttä skeemamuutoksiin. Lisäksi
tässä työssä pilotoidaan epävakaan persoonallisuushäiriön hoitoon tarkoitetusta skeematerapiaryhmämallista (Farrell & Shaw,
2012; Farrell, Reiss & Shaw, 2014) tätä tutkimusta varten uupumusoireista kärsiville

työterveyshuollon asiakkaille muokattu 10
kerran versio. Uupumusoireiden hoitoon ei
skeematerapiaryhmää ole aiemmin kokeiltu.
Tutkimushenkilöiksi valittiin ne kaksi ryhmäläistä, joilla ei ollut samanaikaista muuta
keskustelukontaktia ja joiden vaativan vanhemman skeemamoodi Lobbestaelin ym.
moodimittarilla (SMI) mitattuna pieneni ryhmäterapian aikana eniten ja vähiten.
Tässä työssä ”sisäinen soimaaja” tarkoittaa
vaativan vanhemman moodia (toisen tutkimushenkilön antama nimitys). Molempien
tutkimushenkilöiden keskeisimpiä haittaavia
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selviytymismoodeja olivat ryhmäterapian alkaessa itsensä turruttaja ja mukautuja.

TyöuupuMuS
Työuupumuksen kehittymistä kuvaavista
malleista keskeisin lienee stressiteoriaan perustuva kolmen komponentin prosessimalli. Tällöin työuupumus määritellään tilana,
johon liittyy uupumusasteista väsymystä
(”Olen väsynyt heti aamusta”), kyynistymistä
(”Työstäni ei ole mitään hyötyä”) ja ammatillisen itsetunnon heikentymistä (”En enää
hallitse työtäni”) (Maslach & Leiter, 1999).
Työuupumusta sinänsä ei pidetä sairautena,
mutta sen nähdään liittyvän riskiin sairastua
esimerkiksi masennukseen, unihäiriöihin,
päihdeongelmiin ja stressiperäisiin somaattisiin sairauksiin. Työuupumukselle altistaviksi
piirteiksi on arvioitu liiallisia itselle tai työlle
asetettuja vaatimuksia, voimakasta velvollisuudentuntoa sekä vähäisiä tai haitallisia
selviytymiskeinoja stressitilanteessa (Ahola,
Tuisku & Rossi, 2012). Työuupumuksen ja masennuksen käsitteet ovat toisiaan täydentäviä ja osittain päällekkäisiä (Ahola ym., 2005).
Vuonna 2012 työssä olevista suomalaisista
runsas neljännes (28 %) koki työnsä melko tai
hyvin rasittavaksi. Työnsä henkisesti rasittavaksi kokevia oli eniten ylempien toimihenkilöiden (37 %) ja maatalousyrittäjien (37 %)
joukossa (Kauppinen ym., 2012). Vuonna 2011
työssä käyvistä suomalaisista miehistä 2 % ja
naisista 3 % kärsi vakavasta työuupumuksesta, miehistä 23 % ja naisista 24 % lievästä työuupumuksesta (Ahola, Tuisku & Rossi, 2012).

vArhAiSeT hAiTAlliSeT SkeeMAT
Varhaisella haitallisella skeemalla tarkoitetaan itselle haitallista, negatiiviseen kokemukseen pohjautuvaa kokemisen tapaa, joka
hallitsee elämää ja nojaa lapsuudessa opittuihin selviämiskeinoihin. Skeemojen siis ajatellaan kehittyvän lapsuuden ja nuoruuden
aikana toistuvien, samankaltaisten kokemusten kautta, jolloin lapsen kehityksen kannalta keskeisiin ydintarpeisiin (turvalliseen ympäristöön, itsenäisyyteen, vapauteen tuoda
esiin tunteita ja tarpeita, leikkiä ja kokea realistisia rajoja) ei ole vastattu tai tarpeisiin on
vastattu liioitellusti. Lapsuuden kehitysympäristön lisäksi skeemojen muodostumiseen
vaikuttaa geneettisesti määräytyvä temperamentti, erityisesti herkkä tai reaktiivinen
temperamentti (Farrell ym., 2014). Skeeman
aktivoimaan kärsimykseen vastataan tavallisesti mukautumalla, välttelemällä tai ylikompensoimalla. Ko. tavoilla vastaamalla skeema
samalla vahvistuu (Young, 1994).
Varhaisia haitallisia skeemoja ajatellaan tällä hetkellä olevan 19 ja niitä on ryhmitelty
viiteen skeema-alueeseen: 1) irrallisuus ja
hylkääminen, 2) heikentynyt autonomia ja
suorituskyky, 3) heikentyneet rajat, 4) muut
suuntautuneisuus sekä 5) ylivarovaisuus ja
estyneisyys. Toisen kaltaisena jaotteluna
skeemoja on jaettu ehdottomiin ja ehdollisiin
skeemoihin. Jälkimmäisen ajattelun mukaan
ehdolliset skeemat (alistuminen, uhrautuminen, hyväksynnän haku, emotionaalinen
estyneisyys ja vaativuus) ovat kehittyneet
helpottamaan ehdottomien skeemojen (tunnevaje, hylkääminen, hyväksikäyttö, sosiaalinen eristäytyminen, vajavuus, sosiaalinen
kelpaamattomuus, riippuvuus, haavoittu-
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vuus, kietoutuneisuus, epäonnistuminen, oikeutus, riittämätön itsekuri, pessimismi ja
rankaisevuus) tuottamaa haittaa (Young,
Klosko & Weishaar, 2008)
Skeemat voivat vaikuttaa työhyvinvointiin
ja olla työuupumuksen kehittymisessä ja
uusiutumisessa oleellisia tekijöitä. Työuupumuksen yhteydessä keskeisinä skeemoina
on pidetty ainakin vaativuuden ja uhrautuvaisuuden skeemoja (Valjakka, 2011; Vartiainen, 2010; Jääskeläinen, 2008; Räisänen
& Lestinen, 2006; Räisänen, Kivistö, Gockel,
Lindholm, Tuomisto, ym., 2005). Esimerkkejä
vaativuuden skeeman ohjaamista ajatuksista:
”Minun pitää olla paras kaikessa; en hyväksy
toiseksi jäämistä. Yritän tehdä parhaani; vähempi ei kelpaa. Minun on täytettävä kaikki
velvollisuuteni. Otan jatkuvasti paineita siitä,
että saan asiat hoidetuksi. En salli, että pääsen helposti pälkähästä tai pyytelen anteeksi
virheitäni.” (YSQ- S2 – extended). Vaativuus
voi johtaa pakonomaiseen suorittamiseen ja
ylitunnollisuuteen, jolloin tekemisestä häviää
rentous ja onnistumisen ilo. Kuvatun kaltaisen liiallisen tunnollisuuden taustalla vaikuttaa usein yritys välttää oletettua kritiikkiä.
Vaativuuden skeema voi kehittyä, jos vanhemmat eivät ole koskaan täysin tyytyväisiä
lapsensa suorituksiin, jos lapsi saa osakseen
huomiota ainoastaan menestymisen avulla
tai kun lapsi seuraa vierestä vanhempien itselleen asettamia vaatimuksia (mallioppiminen) (Räisänen & Lestinen, 2006). Vastaavasti esimerkkejä uhrautuvaisuuden skeeman
ohjaamista ajatuksista: ”Tavallisesti olen se
ihminen, joka päätyy huolehtimaan läheisistään. Olen hyvä ihminen, koska ajattelen
enemmän muita kuin itseäni. Vaikka olisin
kuinka kiireinen, löydän aina aikaa muille.

Olen aina ollut se, joka kuuntelee kaikkien
muiden ongelmia. Muiden mielestä teen liian
paljon muiden hyväksi enkä tarpeeksi itseni
hyväksi.” (YSQ- S2 – extended). Uhrautuva
ihminen kieltää omat tarpeensa, tekee pyytämättä helposti muidenkin työt ja kuormittuu.
Uhrautumisen taustavaikuttimena on usein
yritys välttää syyllisyyden tunnetta tai kärsimyksen tuottamista muille. Uhrautuvaisuuden skeema kehittyy tyypillisesti lapsuuden
aikaisen ehdollisen hyväksynnän seurauksena (Räisänen & Lestinen, 2006).

Skeemamoodit
Skeemamoodeilla tarkoitetaan nopeasti vaihtuvia emotionaalis-kognitiivisia ”minän eri
puolia”. Kuhunkin moodiin sisältyy tälle moodille tyypillistä käyttäytymistä. Siinä missä
skeeman ajatellaan siis olevan pysyvämpi, persoonallisuuspiirteen kaltainen ominaisuus, pidetään moodia hetkellisenä tilana (Arntz & Jacob, 2013). Sopeutumista haittaavien moodien
ajatellaan laukeavan helpoimmin, jos useampi
sopeutumista haittaava skeema on aktiivisena
(Farrell ym., 2014).
Moodit jaetaan lapsimoodeihin, ongelmallisiin vanhemman moodeihin, haittaaviin
selviytymismoodeihin ja terveisiin leikkisän
lapsen ja terveen aikuisen moodeihin. Lapsimoodien ajatellaan aktivoituvan skeemoihin
liittyvistä voimakkaista negatiivisista tunteista (esim ahdistus, suru, häpeä, viha) ja ne
jaetaan tunteen mukaisesti haavoittuvaan,
vihaiseen tai impulsiiviseen lapsimoodiin
(Young, Klosko & Weishaar, 2008). Ongelmalliset vanhemman moodit liittyvät puolestaan
itsen tuomitsemiseen tai itseltä vaatimiseen.
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Näissä moodeissa ollessaan ihmisestä tulee
ikään kuin sisäistetty vanhempansa. Esimerkiksi vaativan vanhemman moodissa ihminen asettaa itselleen tai muille korkeita odotuksia ja suurta vastuuta; ajattelee, että on
”oikein” olla täydellinen ja ”väärin” olla
erehtyväinen tai spontaani. Haittaavat selviytymismoodit syntyvät puolestaan yrityksestä sopeutua elämään skeeman kanssa joko
tälle antautumalla (mukautuja), tätä välttelemällä (tunteet poissulkeva suojautuja, vihalla
suojautuja, itsensä turruttaja) tai tätä ylikompensoimalla (itsensä tehostaja, huomionhakija, ylikontrolloija, manipuloija). Jokainen
kolmesta selviytymismoodista lopulta vain
vahvistaa alla vaikuttavaa skeemaa. Mukautujan moodissa ihminen tyypillisesti ajattelee, että miellyttämällä muita, muuttamalla
omaa käytöstä muiden haluamaan suuntaan,
antamalla muiden arvostella itseä tms. välttää ristiriitoja tai torjutuksi tulemista (Arntz
& Jacob, 2013). Esimerkkejä mukautujan tyypillisistä ajatuksista: ”Yritän kovasti miellyttää muita ihmisiä välttääkseni ristiriitoja,
vastakkainasetteluja tai torjutuksi tulemista.
Muutan käyttäytymistäni sen mukaan, kenen
kanssa olen, jotta he pitäisivät minusta tai
hyväksyisivät minut. Annan muiden ihmisten
arvostella tai vähätellä minua. Ihmissuhteissani annan toisen olla niskan päällä. Annan
asioiden olla, vaikka en asioiden tilasta pidäkään.” (SMI). Itsensä turruttajan moodissa
puolestaan ihminen pitää itsensä kiireisenä,
esimerkiksi tekemällä töitä, harrastamalla,
tekemällä jotain jännittävää tai rauhoittavaa
(syömällä, ostelemalla, harrastamalla seksiä,
katsomalla tv:tä), jottei tarvitsisi ajatella ahdistavia asioita. Esimerkkejä turruttajan tyypillisistä ajatuksista: ”Teen töitä tai harrastan

urheilua niin paljon, että minun ei tarvitse
ajatella ahdistavia asioita. Teen mielelläni
jotakin jännittävää tai rauhoittavaa välttääkseni omia tunteitani (esim. teen töitä, pelaan
uhkapelejä, syön, käyn ostoksilla, harrastan
seksiä, katson televisiota). Jotta ärsyttävät
tunteet tai ajatukset eivät häiritsisi minua,
pidän itseni koko ajan kiireisenä. Haluan olla
ajattelematta asioita tai tunteita, jotka tuottavat minulle mielipahaa.” (SMI).

Skeematerapia
Skeematerapia kehitettiin alun perin persoonallisuushäiriöistä ja kroonisista psykologisista ongelmista kärsivien potilaiden polikliiniseksi yksilöhoitomuodoksi. Skeematerapia
yhdistää perinteisempään kognitiiviseen psykoterapiaan elementtejä kiintymys- ja objektisuhdeteorioista, hahmoterapiasta sekä
konstruktivistisesta ja psykoanalyyttisestä
perinteestä (Young ym., 2008). Skeematerapian ydinkomponentteina pidetään tällä hetkellä vanhemmointia sekä skeemojen ja moodien tunnistamista, tutkimista ja työstämistä
kognitiivisilla, kokemuksellisilla ja behavioraalisilla työtavoilla (Farrell ym., 2014).
Parhaillaan skeematerapiaa pidetään nopeimmin kehittyvänä kognitiivisen psykoterapian muotona (Karila & Tuulari, 2015),
jonka kustannustehokkuudesta on kasvavaa
näyttöä (Giesen-Bloo ym., 2006; Nadort ym.,
2009). Skeematerapia nähdään myös transdiagnostisena välineenä, sillä interventiot
kohdistuvat moodiprofiiliin spesifien oireiden sijaan. Tähän liittyen siitä onkin laadittu sovelluksia monenlaiseen yksilöterapeuttiseen hoitoon (esim. narsistisen, estyneen,
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riippuvaisen, pakko-oireisen, epäluuloisen,
huomionhakuisen ja epäsosiaalisen persoonallisuuden (Bamelis, Evers, Spinhoven &
Arntz, 2014)) ja ryhmämuotoiseen hoitoon
(Farrell & Shaw, 2012).

Skeematerapiaryhmä
Joan Farrell ja Ida Shaw ovat kehittäneet
skeematerapiasta toimivaksi osoitetun ryhmämallin, jossa hoidon ytimenä ovat yksilöskeematerapian tapaan vanhemmointi,
psykoedukaatio, moodien tunnistaminen,
moodien etujen, haittojen ja syntysijojen
tunnisteleminen sekä kokemuksellisella ja
käyttäytymisen tasolla tapahtuva moodien
muutostyö (Farrell & Shaw, 2012). Ryhmämallissa skeematerapian ydinkomponenttien
lisäksi keskeisinä hoidollisina elementteinä
toimivat kuitenkin vielä ryhmästä kumpuava vertaistuki, yhteenkuuluvuuden tunne
(esim. kokemus siitä, että jaetaan sama problematiikka), kokemus siitä, että toiset ymmärtävät, muiden kokemuksista oppiminen
sekä omista tarpeista kertomisen harjoitteleminen. Ryhmämalli rohkaisee osallistujia
ikään kuin muodostamaan terveen perheen,
jota sitten käytetään työskentelyssä yhtenä
keskeisenä terapiaelementtinä. Suurimmalla
osalla ihmisistä ryhmäasetelma muistuttaa
enemmän lapsuuden kasvuympäristöä kuin
mitä yksilöterapia-asetelma tekee; tämän
on ajateltu voimistavan ryhmäterapiassa tapahtuvia skeemoja ja moodeja korjaavia kokemuksia. Analogiana rakastavalle perheelle
ryhmän tarjoaman yhteenkuuluvuuden ja
hyväksynnän on erityisesti ajateltu katalysoivan vanhemmoinnin ja tunteisiin fokusoivien
harjoitusten vaikutuksia (Farrell ym., 2014).

Ryhmässä tapahtuva työskentely edellyttää
ohjaajilta paitsi hyvän vanhemman mallittamista, myös samankaltaista tasapainottelua
ryhmän ja yksilön tarpeiden välillä, kuin mitä
vanhemmat oikeassa perheessä joutuvat lapsiensa välillä tekemään. Skeematerapiaryhmä ei siis ole yksilöskeematerapiaa ryhmässä tehtynä, vaan ideaalitilanteessa jokaiseen
yksilötyöskentelyyn käytetään koko ryhmän
potentiaalia ja ko. työskentely pyritään tekemään relevantiksi koko ryhmälle. Terapeuttien roolit jaetaan joko ennalta sovitusti tai
ne jakautuvat istuntojen aikana spontaanisti
niin, että toinen terapeuteista johtaa työskentelyä toisen pitäessä yllä yhteyttä ryhmäläisiin (katsekontaktilla, nyökkäyksillä
tms. pienillä eleillä) näiden tarpeita seuraten
(Farrell ym., 2014). Ryhmämallin on ajateltu
sopivan monenlaisista häiriöistä kärsiville
ihmisille (Farrell ym., 2014), ja sillä on saatu
hyviä tuloksia myös lyhytversiona (Renner
ym., 2013).
Tutkimustehtävät:
1. Kuvata eniten ja vähiten skeematerapiaryhmästä hyötyneen ryhmäläisen vaativan
vanhemman moodin muutosta.
2. Tarkastella, ilmeneekö selviytymismoodeissa muutoksia ja miten nämä muutokset liittyvät vaativan vanhemman moodin
muutoksiin.
3. Tarkastella, millä tavalla moodimuutokset
liittyvät skeemamuutoksiin.
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TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Skeematerapiaryhmän toteutus
Tässä opinnäytetyössä tarkasteltava integratiivinen skeematerapiaryhmä koostui seitsemästä työuupumuksen kokeneesta asiakkaasta (kuusi naista ja yksi mies), jotka ohjautuivat
ryhmään eri työterveysasemilta. Ryhmään
osallistujat valittiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Yksittäisillä osallistujilla oli ryhmään
osallistumisen lisäksi muita keskustelukontakteja. Naisista yksi oli fyysistä työtä tekevä yrittäjä, loput osallistujat olivat ylempiä
toimihenkilöitä. Esimiesasemassa oli kolme
osallistujaa. Ryhmän keski-ikä oli 45,7 vuotta. Kaikki osallistujat jatkoivat ryhmässä koko
skeemaryhmäterapian ajan. Osallistujista kaksi oli poissa yhdestä istunnosta ja yksi osallistuja kahdesta istunnosta. Poissaoloja ei korvattu, vaan poissaolleet saivat tietää edellisen
istunnon sisällöstä seuraavan tapaamisen
alussa ryhmän reflektioista. Yksi poissaolleista osallistui istuntoon puhelinneuvotteluna.
Ryhmä kokoontui kaikkiaan kymmenen kertaa: kevään 2015 aikana neljä kertaa ja kesälomatauon jälkeen syksyn 2015 aikana kuusi
kertaa. Kukin tapaaminen kesti kaksi tuntia.
Kolme kuukautta varsinaisen ryhmäterapian
päättymisen jälkeen järjestettiin vielä kertaluonteinen seurantatapaaminen.
Ryhmätapaamisissa tuolit oli järjestetty ympyrän muotoon huoneeseen, jossa oli tilaa
myös erilaisten harjoitusten tekemiseen. Harjoituksia varten paikalle oli varattu monenlaisia tarvikkeita: esim. haavoittuneen lapsen
moodia varten fleecepeittoja ja pehmoeläi-

miä, leikkisän lapsen moodia varten ilmapalloja, vihaisen lapsen moodia varten pyyhkeitä
ja vanhoja puhelinluetteloita. Ryhmään osallistumisen lisäksi osallistujat saivat kotiin materiaalia istunnolla käsitellystä teemasta.
Ryhmän ohjaajina oli kaksi terapeuttia. Aineiston keräämiseksi ryhmäterapiaistunnot
videoitiin.

Ryhmäistuntojen sisältö
Tässä työssä kuvatun skeematerapiaryhmän tavoitteena oli pähkinänkuoressa oppia
toimimaan valtaosa ajasta terveen aikuisen
moodista käsin siten, että vaativan vanhemman moodin ääni olisi kohtuullistettu, että
haavoittuvan lapsimoodin tarpeita ymmärrettäisiin ja näitä tarpeita tyydytettäisiin
esim. hyvän vanhemman mielikuvan avulla,
että myös leikkisälle lapsimoodille olisi aikaa
ja että haittaavat selviytymismoodit aktivoituisivat enää kriisitilanteissa.
Ryhmätapaamiset etenivät tervetuloistunnon jälkeen siten, että kutakin moodia käsiteltiin vähintäänkin yhden tapaamisen ajan:
A) skeemamooditietoisuutta,
B) skeemamoodin kokemista ja
C) skeemamoodin hallintaa edistävien harjoitusten avulla (TAULUKKO 1).
Moodien käsittelyjärjestys oli seuraava: vaativa vanhempi ja empaattinen vanhempi,
haittaavat selviytymismoodit, haavoittuneen
lapsen moodi, vihaisen lapsen moodi, leikkisän lapsen moodi, terveen aikuisen moodi.
Harjoitukset valittiin etupäässä epävakaille
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TAulukko 1. TyöuupuMukSen 10 kerrAn ryhMäTerApiAn JA SeurAnTAkäynnin SiSälTö.
iSTunnon SiSälTö A=MooDiTieToiSuuShArJoiTuS, B=MooDin kokeMinen JA c=MooDin hAllinTAhArJoiTuS.
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suunnatun ryhmäskeematerapian oppaista
(Farrel & Shaw, 2012; Farrell ym., 2014). Lisäksi materiaalina käytettiin yksittäisiä oppaan ulkopuolisia harjoituksia, esim. mooditietoisuutta lisättiin käymällä yhdessä läpi
skeema- ja skeemamoodikyselyiden tuloksia
(harjoitukset merkitty # Taulukko 1),. Moodien kokemista edistävinä harjoituksena jokainen mm. sai lapsuuden valokuvansa ympärille koko ryhmältä kerätyn muistutuskortin
(terveen aikuisen/empaattisen vanhemman
viestejä). Moodien hallintaa lisäävänä harjoituksena oli mm. kotitehtävänä yritys lievittää
itselle asetettua vaatimustasoa 5 % seuraavan
viikon aikana.

Tutkimushenkilöt
Tämän työn tutkimushenkilöiksi valittiin ne
kaksi ryhmäläistä, joilla ei ollut samanaikaista muuta keskustelukontaktia ja joiden vaativan vanhemman skeemamoodi kvantitatiivisten mittausten (SMI) perusteella pieneni
ryhmäterapian aikana eniten ja vähiten. Kun
ryhmäläisten keskimääräinen terapian aikainen vaativan vanhemman moodin muutos
SMI-skeemamoodikyselyssä oli 11 % (Räisänen, 2016), niin Kaarinalla tämä muutos oli 15
% (60 % - 45 %) ja Marialla 0 % (76 % - 76 %).
Kaarina oli keski-ikäinen, ylempänä toimihenkilönä työskentelevä diplomi-insinööri,
joka ohjautui ryhmään työterveyshuoltonsa
kautta koettuaan työssään loppuun palamisen
joulun 2014 aikoihin. Kaarina kuvasi itseään
täydellisyyden tavoittelijaksi, jolle ei-sanan
sanominen oli aina ollut vaikeaa. Ennen ryhmäterapiaan osallistumista Kaarinan työaika
oli saattanut venyä klo 22:een, ulkomaan

komennuksella ollessa jopa puoleenyöhön.
Korkean tavoitetason Kaarina näki tuoneen
onnistumisen kokemuksia, kokemuksia ”näyttämisestä” ja hyvän palkan. Hintana kovasta työnteosta Kaarina puolestaan näki, ettei
perheelle ollut ollut aikaa, että parisuhde oli
kärsinyt, että hän oli saanut fyysisiä vaivoja ja
uniongelmia, lyönyt itseään laimin (ei aikaa,
ei rentoutumista), oli muuttunut kireäksi, lyhytpinnaiseksi ja kaverisuhteet olivat jääneet
vähäisiksi ja etäisiksi. Kaarina kertoi aiemmin
jopa irtisanoutuneensa ja siirtyneensä toiseen
yritykseen, kun oli ajatellut, ettei työmäärästä
enää haluamallaan tavalla selviä. Kaarina oli
naimisissa, liitosta oli 3 aikuista lasta ja 2 lastenlasta. Kaarinalla ei ollut sydänystävää, hän
koki aina pitäneensä ihmisiä pienen matkan
päässä itsestään. Kaarina oli kasvanut kotoa
käsin työskennelleen yksinhuoltajaäidin ainoana lapsena, tässä ympäristössä Kaarina oli
kokenut äidin toisaalta olevan aina kotona,
toisaalta taas olevan aina töissä.
Maria oli suomenruotsalainen, keski-ikäinen,
perheetön, yksin asuva puutarha-alan yrittäjä, joka ohjautui ryhmään hakeuduttuaan
yksityisesti työterveyslääkärin vastaanotolle
ja josta hänet oli ohjattu psykologin vastaanotolle. Vaikka Maria sinänsä pitikin työnsä
sisällöstä, hän kuvasi itselleen tyypilliseksi
tilanteen, jossa hän sesonkiaikana teki niin
paljon ja vaati itseltään niin suurta tarkkuutta, että sesongin päättyessä talvikausi oli jo
vuosia mennyt toipumiseen. Sesonkiaikana
Marialla oli tyypillisesti viikossa yksi ainoa
vapaapäivä, jonka hän vietti vanhaa äitiään
auttaen. Maria kuvasi lukuisia hyviä ystävyyssuhteita, viimeisestä seurustelusuhteesta oli kuitenkin kulunut jo parikymmentä
vuotta. Marian maanviljelijä-isä oli kuollut
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Marian ollessa 10-vuotias. Isän kuoltua Marian elämäntilanne oli muuttunut suuresti; aikuisuuden kynnyksellä olleet isoveljet olivat
ryhtyneet tilan töihin, eikä Marian äiti enää
juuri poistunut tilalta.

TulokSeT
Kaarina
Kaarinan vaativan vanhemman moodin voimakkuus ilmaistuna prosenttina moodin

maksimipistemäärästä pieneni SMI-kyselyllä mitattuna ennen ryhmän alkua, ryhmän
päättyessä ja seurantatapaamisella seuraavasti: 60 %, 45 %, 36 % (Kuva 1).
Kaarina lähti heti ensimmäisestä tapaamisesta tietoisesti muuttamaan täydellisyyttä tavoittelevaa työntekotyyliään, minkä ilmentymänä hän mm. asetti uudeksi suorittamisen
tavoitteekseen kouluarvosanan 8,5/10, kun
se aiemmin oli ollut 10+/10. Kaarina tunnisti vaativan vanhemman moodin kumpuavan
äidin antamasta mallista ja äidin suorittamis-

kuvA 1. kAArinAn SkeeMAMooDien voiMAkkuuS proSenTTinA MAkSiMiSTA SMi-kySelyllä
MiTATTunA ennen ryhMän AlkuA A, ryhMän pääTTyeSSä B JA SeurAnTATApAAMiSellA c.
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saanu sitä tarpeeks aikasin tehtyä, niin sit mä
sanoin (korottaa ääntä vaativan vanhemman
moodille), et: ”Oopas hiljaa siellä! Et tää ruoka
valmistuu silloin, ku se valmistuu!

ta ihannoivista asenteista, joihin Kaarina yhä
edelleen koki äidin kanssa törmäävänsä:
”Mul on tota semmonen... kans vähän niinku
sä sanoit (viittaa edellä puhuneeseen ryhmäläiseen) sellanen suhde äitiin, et oon ihan
tieten tahtoen pitänyt sellasen hajuraon. Kun
tuota… tuntuu, että on ihan poissa tolaltaan
aina, kun käy siellä... No joo, mut semmonen
juttu tuli tosta (aiemmin puhutusta mieleen),
kun meidän nuorimmainen tyttö nyt on hakenut opiskelupaikkoja ja kaikkee muuta... Kun
siis suku on täynnä insinöörejä... Niin hänelle
annettiin lupa, että ei tarvitse opiskella insinööriksi, joka oli siis meiltä tämmönen ”suuri
myönnytys” (nauraa). No niin... Ja nythän on
sitten kaikennäkösii ammattikorkeakoulujuttuja ja just tämmöstä niinku ihmisten kanssa olemista ja muuta. Mikä on aivan loistava
homma! Kävin sitten tossa äitini luona joitakin aikoja sitten ja kerroin, mitä suunnitelmia
hänen tyttärentyttärella on (ääni särkyy). Hän
(äiti) ei sanonu yhtään mitään! Tuijotti eteen
vaan. - Ei mitään! Sitte kun mä vielä niinku
tieten tahtoen sitä tilannetta provosoin, että
”Must se on aivan huippuhyvä, et tyttö haluu
sairaanhoitajaks.” - Niin ei mitään! No, en mä
nyt siltä seisomalta lähteny... mutta teki niin
helkkarin pahaa... Mä koin sen niinku henkilökohtasena... Et jos ei niinku oo insinööri… Et
se elämän tarkotus…?”

Kun Kaarina alkoi moodiajattelun avulla nähdä vaativuuden yhtenä puolena itsessään monien muiden puolien joukossa, alkoi hän kyetä myös tähän vaikuttamaan.

Mooditietoisuuden myötä vaativan vanhemman moodi ei enää onnistunut aiempaan tapaan pudottamaan Kaarinaa haavoittuvan
lapsen moodiin esim. herättämällä pelkoa.
K: Mul on itse asiassa ihan samantyyppisiä tilanteita ollu (kuin mitä toinen ryhmäläinen
juuri kuvannut). - Et se on tosi kiva semmonen, kun hoksaa sen, et ”Ahaa! Nyt se (soimaaja) tuli tohon ja tosiaan voi silleen sanoo,
et ”Oopas nyt hiljaa siellä!” (huitaisee kädellä). Et niitä on… Just tää tämmönen, et pystyy
tunnistaan, on varmaan se… paras juttu just
tällä hetkellä. Eikä pelkää sitä (soimaajaa)!

Kaarinan keskeisimpiä haittaavia selviytymismoodeja olivat ryhmäterapian alkaessa
SMI-mittausten perusteella itsensä turruttaja
ja mukautuja, joiden voimakkuus muuttui terapian lähtötilanteesta päätöshetkeen ja seurantakäyntiin seuraavasti: itsensä turruttaja:
58 %, 38 %, 33 % ja mukautuja: 57 %, 52 %, 48
% (Kuva 1). Moodikartan avulla Kaarina alkoi
nähdä selviytymismoodit sellaisina puolina
itsessään, joilla oli aiemmin ollut selviytymisen kannalta selkeä funktio:
Terapeutti 2: Oliks jotain viime kerrasta, mikä
kolahti?
K: Mulle ainakin kolahti toi (viittaa seinällä
roikkuvaan moodikarttaan). Koska siinä jotenkin tajus just noi (näyttää), noi suojamoodit. Ne naksahti päässä, et just näinhän se on.

Kaarina: Yks asia mulle tuli taas tosta... Kun
mä näin taas ton (viittaa moodikarttaan seinällä), ni tällä viikolla mul oli se soimaaja aika
usein.

T1: Sano vielä Kaarina, kun sä sanoit näistä suojamoodeista, että ne kolahti, ni mitä sä oivalsit?

T1: Hyvä, kun huomasit.

K: Se oli toi suojautuja. Mä oon jo aikasemmin
huomannu sen, et ku mulle tulee joku uhka,

K: Joo, kyl mä sen huomasin. Ja kerran sit ku
mä tein ruokaa porukoille ja mielestäni en
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Mä kerroin, et millä puolella siel on ulko-ovi ja
se on vaalee talo ja… Se oli ihan raunioitunut,
mut se oli vielä pystyssä. Eikä siel oltu varmaan enää kymmeniin vuosiin asuttu. Ja siel
oli rikottu kaikki ikkunat ja… Mut sit siin oli
se ovi... Me asuttiin yläkerrassa siin talossa...
Se ovi oli auki tai mitään ei ollu lukossa enää...
Kun mä avasin sen oven (itkee) ja kun mä näin
ne rappuset sinne yläkertaan… Mä ajattelin, et
ei jumalauta... tää ei oo totta! Sitte kun mä kävelin ihan hiljaa, kun mä tietysti pelkäsin, että
ne romahtaa ne portaat. Että kun mä mielessäni kuvittelin, että miten ne oli ne huoneet siellä ja ne oli just sillai! Tuli ihan semmonen, ihan
käsittämätön olo. Mä menin aivan konkreettisesti sinne (lapsuuden maisemaan). - Ja sehän
teki aivan hirveen hyvää! Sil tavalla, et ei tullu
sillai, et ois yhtäkkiä jotain traumoja pullahtanu... Mut se oli... et näki ne paikat… se oli…
Sen takia mä varmaan nyt oonkin tämmönen…
(nauraa) - lunkin olonen. Et oon vaan... Et oon

niin mä otan semmosen kilpikonna-tsydeemin.
Mä meen piiloon. Ettei, tota... sattuis enempää.

Kaarina alkoi oivaltaa, että selviytymismoodit olivat syntyneet haavoittuneen lapsimoodin suojaksi:
”Mä muistan lapsuudesta semmosen jutun,
et tota… mä oon ollu äidin ainoa lapsi ja hän
on ollu yksinhuoltaja silloin, kun mä olin ihan
pieni. Ja kun hänellä oli joku, et hän oli flunssassa tai hänellä oli migreeni tai mitä oli milloinkin, niin mä menin ihan semmoseks näkymättömäks. Mä en uskaltanu sit mitään omia
juttuja sanoa... Et nyt mä tarttisin jotain tai…
Et sekin voi olla siellä taustalla… niinku vaania
tuolla. - Et tässähän ei olla koskaan kipeitä! Et
tässä vaan vahvasti mennään!”

Kaarina myös oma-aloitteisesti hakeutui niihin konkreettisiin lapsuuden maisemiin, joissa moodit olivat aikoinaan syntyneet:
”Täs kesän aikana kun oli mahdollisuus, niin
käytiin yks viikonloppu tuolla pohjosessa,
mistä mun äidin suku on kotosin ja näin siellä sukulaisia ja kaikkea. Mut se mikä siellä oli
oikeestaan semmonen kaikista havahduttavin
juttu, oli siin reissussa se, että mä oon asunu
siellä elämästäni 3-vuotiaasta 6-vuotiaaksi
ja mä löysin sen talon, jossa me ollaan asuttu (ääni särkyy). Se oli, se oli ihan hurja juttu
sillai... et ku mä muistan sen… Siis oonhan mä
käyny siellä paikkakunnalla siis aikuisenakin
useempia kertoja, mut mä en oo koskaan käyny SILLÄ alueella. Mut mä muistin ihan tarkkaan, et missä se on. Ja sitte isännälle selitin,
kun me oltiin vuokra-autolla siellä, ku kierreltiin, että mä ehdottomasti haluan yrittää ainakin löytää sen talon. Ja tota… mä selitin sille
koko ajan, et mihin suuntaan ajetaan. Pörrättiin ja sit ei löytynyt. Sit mä jossain vaiheessa
mielessäni luovutin, et se on varmaan purettu.
Sit mä sanoin, et mennään viel tonne. Ja siis se
talo oli siellä! Mä olin ihan, et – ei voi olla totta!

pystyny kohtaamaan tällasen.”

Vähitellen Kaarina alkoi tunnistaa moodiketjua, jossa haavoittuvan lapsen avuksi oli automaattisesti aiemmin tullut mukautujamoodi.
Tunnistamisen jälkeen automaattista liukua
mukautujamoodiin oli mahdollista vastustaa
ja vähitellen kokeilla toisin toimimista kuin
mihin mukautuja tyypillisesti oli ohjannut.
K: Mä oon niinku huomannu sen mukautumisen siitä, että mä pyrin välttään ristiriitatilanteita. Se on niinku niin automaattinen, että
tää on mulle sillai hyvä... että... nyt... nykyään
mä aina välillä tunnistan, että –”Hei, tuli tommonen (mukautuja) tohon noin!” - Et toi ihminen arvostelee mua ja mulle tulee se... se...
se semmonen, että Eipäs tässä mitään”(esittää
nauraen nöyristelevää selviytymismoodia).
T1: Tosi hyvä, et sä tunnistat sen, et toi mukautuminen on välillä vähän ongelmallista. Se
tietoisuus jostakin tavasta, se on aina se ensimmäinen askel.
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K: Mä muutan ajatukseni ja käyttäytymiseni sillai, et se arvostelu niinku loppuis, et sil
ei olis mitään syytä arvostella. Et mä niinku
miellytän just häntä. Et mä meen niinku…
tuota… hänen toiveitten mukaan.

T2: Mmm. Seuraava askel olis sitten emotionaalinen riskinotto, eli muuttaa sitä käyttäytymistä.
T1: Kaarina vähän vihjas jo siihen suuntaan...
Eiks vaan (nyökkää Kaarinalle)?

T1: Mut sit jos sä meetkin sinne epämukavuusalueelle ja yrität olla miellyttämättä, niin… Sä
sanoit, et sä oot ainakin miehen kanssa muutaman kerran tehny näin?

K: Joo, mut et se on niin pelottavaa... Et ihan
hurjaa… Menee ihan tuntemattomalle alueelle. Ei tiedä yhtään, et mitä sitte tapahtuu.
Tunnetasolla nimenomaan.

K (nauraen): SE on onnistunut, joo.

T2: Mitä on tapahtunu? Kun sä oot huomannu, et hetkinen, toinen tulee tohon arvostelemaan mua ja...

T1: Ja sanoiks äsken töistä?

kuvA 2. kAArinAn SkeeMoJen voiMAkkuuS proSenTTinA MAkSiMiSTA ySQ-2S –MiTTArillA
MiTATTunA ryhMäpiloTin AlkAeSSA A, pääTTyeSSä B JA SeurAnTAkäynnin yhTeyDeSSä c.
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K: Joo, on töissä ollu. Siis pitänyt sillai joissakin asioissa sitten puoliani.

Maria: Mullahan ei oo muuttunut yhtään tää
vaativa vanhempi (näyttää SMI-tuloksiaan).
Se on ihan täsmälleen sama, mikä se oli keväällä: 76.

T1: Miten se on menny? Miten ne pienet kokeilut on menny?

T1: Huomaaks sä arjessa mitään? Siitä huolimatta, että tässä luku on sama

K: Hmm… Siis tota… Joo, varmaan se lopputulos on ihan ok ja hyvä... Mut et kyl mä oon ollu
sekasin. Siis sillä tavalla sekasin, et mä niinku
hämmennyn ite. Et mä en niinku tiedä, et miten mun pitää olla.

M: Ehkä mul on niin, et mä myöskin tiedostan
sen asian, mutta se on niin vaikeeta muuttaa
sitä. Se on niin tiukassa.

T1: Hämmennyt?

T1: Mutta sä tiedostat sen?

K: Se semmonen pelko, et oonks mä tehny
jotain väärin… Tai ei se varmaan niin oo... Ku
järjellä aattelee, niin kaikki ok... Mut sit, ku on
se tunne pelissä, niin SITTE (nauraa)... SE onkin aikamoinen!

M: Kyllä!

Kaarinan keskeisimpiä skeemoja olivat ryhmäterapian alkaessa YSQ-mittausten perusteella
(yli 50 % maksimista) ehdollisista skeemoista vaativuus ja uhrautuminen, ehdottomista
skeemoista hylkääminen, tunnevaje ja sosiaalinen eristäytyneisyys (Kuva 2).
Skeemojen koettu voimakkuus muuttui terapian lähtötilanteesta päätöshetkeen ja
seurantakäyntiin seuraavasti: ehdolliset
skeemat: vaativuus 70 %, 57 %, 33 % ja uhrautuminen 57 %, 50 %, 43 % sekä ehdottomat
skeemat: hylkääminen 73 %, 40 %, 53 %; tunnevaje 67 %, 47 %, 53 % ja sosiaalinen eristäytyneisyys 57 %, 30 %, 23 % .

Toinen ryhmäläinen: Teetkö sä aina sen mukaan?
M: Välillä mä huijaan... mut sit mä teen. Välillä mä luulen, et mä en tee... mutta sitten mä
kuitenkin teen.

Maria kuvasi työelämässä pyrkineensä aina
suorittamaan asiat täydellisesti. Kun ensimmäisellä ryhmätapaamisella kartoitettiin itselleen työssä asetettua tavoitetasoa, Maria
kertoi tavoittelevansa kouluarvosanana maksimia: 10/10. Asiasta keskustellessa Maria liukui vaativan vanhemman moodiin.
M: Mä en pysty laittaan vähempää. Asiakkaat
ei oo tyytyväisiä. Niin mä ajattelen.
T1: Oisko 10-?
M (epäilevällä äänellä): Jaa-a…
T2: Mitä sä voisit tehdä rennommin?
M: Mä oon puutarhuri. Mä istutan sit väärinpäin. Ei…(epäilevällä äänellä)

Maria
Marian vaativan vanhemman moodi pysyi
ryhmäterapiasta huolimatta ennallaan 76
%:ssa. Seurantakäyntimittauksessakin moodin voimakkuus oli lähes sama: 74 % (Kuva 3).

T1:Jos plussan verran jostain tinkis… Mitä se
vois olla?
M: Jos sen jättää tänään tekemättä, niin sen
tekee huomenna!
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kuvA 3. MAriAn SkeeMAMooDien voiMAkkuuS proSenTTinA MAkSiMiSTA SMi-kySelyllä MiTATTunA ennen ryhMän AlkuA, ryhMän pääTTyeSSä JA SeurAnTATApAAMiSellA.
pinnistää. Ja niinku sinäkin sanoit (nyökkää
T2:lle), että lapsuudesta muistaa tosi vähän.
Ja mä aattelin, että onko meilläkin ollut noin,
mutta mä en vaan muista (nauraa). Ja mä en
niinku millään saa sopimaan nää jutut, vaikka
mä kuin yritän miettiä. Ja sitten, tuota noin,
mä aattelin, että okei, mul on varmaan geenivika (nauraa). Että ei oo mitään ollu. Mutta
sitten mä selasin näitä papereita (skeema- ja
moodikuvauksia), kun mä tulin kotiin… Ja
sit mä löysin... mä en tiedä, että... mä löysin

Marian oli vaikea nähdä suorittamaan ajaneiden, ongelmallisten skeemamoodiensa syntysijoja.
”Mulla oli viimeks tosi sekava olo. Ja, ja... Mä
jollain tavalla niin, että kun kuuntelen kaikkia, niin mun oireet on ihan samat ja näin...
Kun Sari (toinen ryhmäläinen) sano, et halus
kotoa pois... ja niin minäkin tein... Mutta sitten nää muut... Kun vanhemmista puhutaan,
niin se ei jollain tavalla täsmää. Ja mä yritän
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tämän yhden. Mä en edes muista, että missä vaiheessa me ollaan sitä saatu, mutta nyt
mä vasta sen luin. Ja sit mä huomasin tämän,
että täs oli tää... nää vanhemmista. Ja sitten
oli tämmönen ”piittaamattoman vanhemman
viesti”. Ja sit mä rupesin siitä miettimään, et
mitenköhän meillä oikein oli. Mun isä kuoli,
kun mä olin 10-v... ja sit äidille jäi kaikki ja mä
muistan, et muut on sanoneet, et hän ei ihan
jaksannu. Ja sitten mulla oli kaksi veljeä, jotka oli mua aika paljon vanhempia. Ja ne sitten
otti komennon. Ja sitten mä rupesin miettimään, että okei, nehän mut on kouluttaneet...
eikä ihan varmastikaan aina hyvin, koska he
oli 17 ja 18-vuotiaita. Ja ite olin 10. Niin siihen
tulokseen mä pääsin. Et ehkä mullei ollukaan
geenivika (nauraa).”

Mariankin keskeisimpinä selviytymismoodeina olivat ryhmäterapian alkaessa SMI-mittausten perusteella itsensä turruttaja ja mukautuja. Terapian aikana turruttaja-moodi ensin
pieneni, sitten nousi taas seurantakäyntiin
mennessä: 71 %, 46 %, 63 %.

Ryhmän aikana Mariankin tietoisuus moodeistaan alkoi kuitenkin kasvaa:
M: Mul on kyllä vielä hakusessa kaikki. Mä
varmaan teen, niinku mä aina teen… että mä
suren enemmän muitten juttuja... en omia
(ääni särkyy). Se on paljon... en tiedä... paljon
helpompaa.
T1: Tunnistatko sä Maria tuolta (näyttää moodikarttaa), noista pallukoista jonkun?”
M: Tunnistan. Sen mukautujan, 126 % se on
mulla!

Seurantakäynnillä Maria kuvasi kokemustaan
siitä, kuinka oli yrittänyt olla liukumatta vanhoihin selviytymismoodeihin, mutta kuinka
tämä oli vaikeaa.
M: Kun silloin viimeks tavattiin, niin oli oikeen
semmonen ihana olo. Maailma oli niin suuri ja
avoin. Ja tuntui, että ihan mitä vaan voi tapahtua. Mut kyl se vaan pikkuhiljaa on pienentynyt se maailma. Mutta monta asiaa huomaan,
että olen pystynyt muuttumaan parempaan
suuntaan. Pidän enemmän omaa puolta ja olen
useasti sanonut ”ei” semmosiin paikkoihin,
missä mä tiedän, että mä muuten (aiemmin)
oisin vaan tehny ja lähteny mukaan...

Mukautujamoodi pysyi ryhmän ajan ja myös
ryhmän päätyttyä lähes ennallaan: 55 %, 55 %,
52 %, mikä näkyi mm. siten, että Maria otti ryhmässä itselleen niukalti tilaa ja usein keskittyi
myötäelämään muiden kokemuksia. Esimerkiksi kysyttäessä, mikä edellisellä käynnillä oli
tuntunut merkitykselliseltä, Maria kertoi:

T1: Annas esimerkki. Muistaksä jonkun?
M: Öö... No mitäköhän se olis... Työssä se on
ehkä ollu niin, että on ollu työasioita, mitä on
toivottu, että mä oisin tehny nopeesti ja melkeinpä heti, mutta mä oon sanonu, että –Ei se
onnistu! Muuten mä oisin niitä vaan jossain
välissä tehny. Ja varmaan kaveritkin, kun ne
on pyytäneet ja halunneet tehdä asioita niin,
että se ois niitten mielestä helpompaa ja, ja...
Mutta kun se on ollut hankalampaa mulle...
Niin en oo lähteny siihenkään mukaan. Joo, ja
nyt on 2 vkoa ollu lomaa ja se on aina semmonen hankala vaihe... Kun työt loppuu tietysti
ja on siellä kotona... ja... ja... Kyl mä sen huo-

M: Se, mitä mä enimmäkseen mietin (viime
kerran jälkeen), kun mä menin kotiin, et te
nuoret ootte niin… (itkee niin, ettei kykene
lopettamaan lausetta). Mä taidan sanoo ton
joskus toiste…
T1: Se oli varmaan joku positiivinen (adjektiivi, mitä oli sanomassa)?
M (kyyneleisenä nauraa): Oli!
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maan, että mulla on sitten taipumusta siihen,
että mä... Mä haluun jäädä sinne kotiin myöskin, kun muuten on semmosta juoksemista,
niin se tuntuu ihanalta, kun almanakassa ei
ole mitään (huokaisee). Mutta sitten tulee ne
mun ajatukset... Mulla on taipumusta vähän
sellaseen hypokondriaan... Mä mietin niitä
sairauksia; muitten sairauksia ja ikäviä tapahtumia ja että mulle tulee sairaus... Ja nämä asiat (sairauksien ajattelu) tulevat taas... Mutta
ehkä ne ovat... EI niin voimakkaita... ja ehkä
ne kestää lyhyemmän aikaa kuin aikaisemmin... Et silloin (aiemmin) ne oli päässä aa-

musta iltaan, vaikka mä yritin tehdä jotain.
Siinähän tulee helposti se, että kun haluaa
niistä ajatuksista pois, niin ajattelee, että nyt
pitää tehdä jotain...

Ryhmäterapian alkaessa Marian keskeisimpiä
skeemoja olivat YSQ-mittausten perusteella
(yli 50 %) ehdollisista skeemoista uhrautuminen, vaativuus, alistuminen ja hyväksynnän
haku sekä ehdottomista skeemoista pessimismi ja haavoittuvuus (Kuva 4).

kuvA 4. MAriAn SkeeMoJen voiMAkkuuS proSenTTinA MAkSiMiSTA ySQ-2S –MiTTArillA
MiTATTunA ryhMäpiloTin AlkAeSSA A, pääTTyeSSä B JA SeurAnTAkäynnin yhTeyDeSSä c.
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Skeemojen koettu voimakkuus muuttui terapian alkutilanteesta päätöshetkeen ja seurantakäyntiin seuraavasti: ehdolliset skeemat:
uhrautuminen 87 %, 70 %, 73 %, vaativuus 77
%, 70 %, 73 %, hyväksynnän haku 63 %, 67 %,
57 % alistuminen 60 %, 43 %, 37 % sekä ehdottomat skeemat: pessimismi 65 %, 50 %, 60 % ja
haavoittuvuus 57 %, 33 %, 47 % (Kuva 4).

pohDinTA
Tässä työssä kuvatun skeematerapiaryhmän
vaikuttavuus oli Youngin skeema- ja skeemamoodimittareiden avulla arvioituna Kaarinan ja Marian osalta hyvinkin erilainen.
Tutkimuksen kohteeksi nimettyjen moodien
avulla tarkasteltuna kummallakin oli terapian
alkaessa koholla vaativan vanhemman moodin lisäksi mukautujan ja itsensä turruttajan
selviytymismoodit. Seurantakäyntimittaukseen mennessä kaikki nämä Kaarinan moodit
olivat oleellisesti heikentyneet, Marian moodeista ainoastaan itsensä turruttajan moodin
voimakkuudessa oli tapahtunut hetkellisesti
selkeämpää laskua. Käyttäytymisen tasolla
tarkasteltuna Kaarina oli terapian aikana aktiivinen, otti itselleen ryhmässä tilaa ja alkoi
välittömästi käyttää esiteltyjä terapiavälineitä mooditietoisuutta kasvattaen, moodin kokemiseen uskaltautuen ja moodin hallintaa
arjessa vähitellen harjoitellen. Marian puolestaan oli mooditietoisuuden kasvusta huolimatta vaikea poiketa moodin ohjaamasta
käyttäytymistavasta, esimerkiksi alentaa vaatimustasoa tai ottaa ryhmässä itselleen tilaa.
Skeema- ja skeemamoodiprofiileja kokonaisuudessaan tarkasteltaessa ilmeni, että Kaarinan yli 50 % rajan terapian alkaessa ylittäneis-

tä moodeista vaativa vanhempi, mukautuja ja
turruttaja heikkenivät terapian aikana, terve
aikuinen voimistui. Kaikki nämä muutokset
kasvoivat seurantakäyntiin mennessä entisestään. Kaarinan yli 50 % rajan ylittäneistä
skeemoista puolestaan hylkääminen, tunnevaje, sosiaalinen eristäytyneisyys, vaativuus ja uhrautuminen heikkenivät terapian
aikana. Seurantakäyntiin mennessä näistä
skeemoista takaisin niukasti yli 50 % rajan olivat vahvistuneet hylkääminen ja tunnevaje
(mutta olivat edelleen 20 ja 14 pisteen päässä
lähtötilanteesta). Marian yli 50 % rajan ylittäneistä moodeista terve aikuinen ja tyytyväinen lapsi kasvoivat terapian aikana, vaativa
vanhempi ja mukautuja pysyivät ennallaan,
turruttaja laski. Seurantakäyntiin mennessä
ainoa suurempi muutos oli turruttajan nousu takaisin. Marian yli 50 % rajan terapian
alkaessa ylittäneistä skeemoista pessimismi,
vaativuus, uhrautuminen, alistuminen ja haavoittuvuus heikkenivät terapian päätökseen
mennessä. Seurantakäyntiin mennessä näistä skeemoista alistumista lukuun ottamatta
kaikki olivat lähteneet vahvistumaan takaisin. Ensin hyväksynnän haku kasvoi, sitten
seurantakäyntiin mennessä heikkeni.
Terapian vaikutuksen eroa voidaan yrittää
ymmärtää paitsi moodien funktioiden, myös
moodiprofiilin alla vaikuttavien skeemojen
klusteroitumisen avulla. Skeeman kun ajatellaan olevan pysyvämpi, persoonallisuuspiirteen kaltainen ominaisuus, moodia puolestaan pidetään hetkellisenä mielentilana
(Arntz & Jacob, 2013). Kaarinan mukautujamoodin alla vaikuttaa mahdollisesti uhrautuminen, heikompana lisäksi hyväksynnän
haku ja kietoutuneisuus. Tämän Kaarinan
skeemaklusterin skeemoista ainoastaan uh-

289

TYÖSKENTELY

RYHMÄMUOTOINEN

Sisäisen soimaajan kesyttäminen skeematerapiaryhmän keinoin
Toikka, Minna

rautuminen kohosi terapian alkutilanteen
SMI-mittauksissa yli 50 %. Marian mukautujamoodin takana todennäköisesti vaikuttaneet uhrautuminen, alistuneisuus ja hyväksynnän haku puolestaan kohosivat kaikki yli
60 %, uhrautuminen jopa yli 80 %. Voikin olla,
että Marian mukautujamoodi oli sen verran
Kaarinan vastaavaa moodia voimakkaampi,
että se kykeni kymmenen terapiatapaamisen
ajan pysymään pystyssä estäen samalla vaille
jääneen lapsimoodin tarpeiden tyydyttämisen ja vaativan vanhemman moodin kohtuullistamisen.
Selitystä muutoksen erolle voi hakea myös
moodien alla vaikuttavien skeemojen sisällöistä. Vaikka terapian alkaessa kummallakin
koehenkilöllä oli keskeisinä uupumukselle altistavina tekijöinä vaativuuden ja uhrautumisen ehdolliset skeemat, on näiden skeemojen
alla todennäköisesti vaikuttanut erilainen dynamiikka. Kaarina näyttää pyrkineen vaativuudellaan ja uhrautumisellaan säätelemään
hylkäämisen, tunnevajeen ja sosiaalisen eristäytyneisyyden ehdottomia skeemoja. Tämänkaltaisten, kiintymyssuhdevaikeuksien
leimaamien skeemojen työstämiseen ryhmän
tarjoama perheanalogia, yhteenkuuluvuus
ja vertaistuki ovat saattaneet toimia erityisen tehokkaasti. Moodikäsitteillä kuvattuna
Kaarinan selviytymismoodien väistyminen
tässä mittakaavassa vain kymmenen terapiakerran puitteissa mahdollistui nimenomaan
ryhmäterapia-asetelmassa edellä kuvatuista
ydinskeemoihin liittyvistä syistä. Perhemetaforaan sopien ryhmässä vietettiinkin koskettava hetki Kaarinan kertoessa muille ryhmäläisille, kuinka hän oli oma-aloitteisesti
terapiatauon aikana etsinyt lapsuuden kotitalonsa – ikään kuin terveen aikuisen moodissa

vienyt haavoittuneen lapsimoodinsa vierailemaan lapsuuden maisemissa. Sisäisen lapsen
kohtaamista ja hoivaamista kuvasi myös Kaarinan ilmiselvä hyötyminen terapian leikkiä
ja hassuttelua sisältävistä harjoituksista, joita
hän kertoi omalla tavallaan jatkavansa myös
terapian ulkopuolella.
”Tos on muuten hyvä, kun meil on nyt 2 lastenlasta. Ni voi vitsi, et se on hyvä harjoittelukenttä heidän kaa... Mennään ihan heittääntyyn sinne heidän maailmaan! Ni nyt kun tätä
prosessia on käyny läpi, ni oon hiffannu, et
nythän kannattaa hyödyntää toi… (nauraa).
Sit ne (lapsenlapset) nauraa, et aika hassu toi
mummo!”

Perhettä mallittavan ryhmäasetelman lisäksi
myös moodimalli työskentelyvälineenä tuntui sopivan Kaarinalle poikkeuksellisen hyvin, tätä hän kommentoi useamman kerran
ääneen (seurantakäynnillä):
”Mä oon tunnistanu noit kaikennäkösiä... tota
noita rinkuloita tuolla (viittaa moodikarttaan
seinällä). Ja tota... Mut kyl se ihan selkeesti se
vaativa, tai rankaiseva vanhempi... ni... ni...
mä pystyn sille aina sanoo, et: ”Hei, hiljaa siinä! En kuuntele!” Et sillai niinku ihan hyvillä mielin. Et tota... et näitä (moodeja) pystyy
ihan OIKEESTI käyttään.”

Marian kohdalla puolestaan selviytymismoodit pysyivät vahvoina ja samalla esteenä vaativan vanhemman moodin heikentämiselle
tai haavoittuneen lapsimoodin tarpeiden
tutkimiselle ja tyydyttämiselle. Skeemojen
näkökulmasta Maria vaikuttaisi vaativuuden
ja uhrautumisen ehdollisilla skeemoillaan
pyrkineen säätelemään haavoittuvuuden
(”Jotain kauheaa tulee tapahtumaan”) ja pessimismin (”Hyvin meneminen on vain väliaikaista”) ehdottomia skeemoja, jotka eivät
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suuremmin terapian seurauksena muuttuneet ja jotka omalta osaltaan ovat todennäköisesti ryhmässä avautumista jarruttaneet.
Näiden skeemojen säätelyä vaikeuttivat lisäksi korostunutta keskittymistä muiden
tunteisiin ja reaktioihin kuvaavat hyväksynnän haun ja alistuneisuuden ehdolliset skeemat, jotka nekin pysyivät lähes ennallaan tai
suorastaan vahvistuivat terapian alkamisesta
seurantatapaamiseen. Ryhmämuotoinen terapia, ja varsinkaan näin lyhyessä muodossa
tehtynä, ei ollut Marian kohdalla optimiratkaisu. Kyetäkseen jakamaan itse, Maria olisi
todennäköisesti tarvinnut enemmän aikaa ja
tilaa, kuin mitä kymmenen ryhmätapaamisen
puitteissa oli mahdollista saada. Kun Maria
sai kuulla, että oli tullut valituksi tutkimushenkilöksi, kuvasikin hän hämmästystään
sähköpostina:

tä syystä, ettei poisjäämisiä varhaisessa vaiheessa tapahtuisi. Tässä mielessä tässä työssä
esitelty ryhmä oikeastaan vasta pääsi käynnistymään. Tätä ryhmäläisetkin kommentoivat ja suorastaan vaativat seurantakäynnin
päälle vielä kuuden kuukauden päähän toista
seurantatapaamista. Osa ryhmäläisistä myös
säännönmukaisesti saapui paikalle runsaasti
etuajassa, mikä omalla tavallaan kertoo tarpeesta saada enemmän.

”Olen tässä pohtinut tapaamisiamme ja miettinyt, onkohan kukaan saanut mitään selvää,
mitä olen sanonut ja kuinka vähän olen loppujen lopuksi uskaltanut kertoa.”

Marian prosessiin vaikutti selviytymismoodien lisäksi varmasti myös se tosiasia, ettei
terapiaa tehty Marian omalla tunnekielellä
ruotsiksi.
Skeematerapian vahvuudeksi osoittautui tässäkin pilotissa kliinisen teorian kyllin suuri
yksinkertaisuus ja helppotajuisuus. Erityisesti Kaarina kommentoi toistuvasti moodikartan mielekkyyttä apuvälineenä matkallaan
kohti muutosta.
Farrell ja Shaw (2014) kertovat omien ryhmiensä orientaatioissa, että tyypillisesti menee noin kuusi kertaa, ennen kuin ryhmässä
olo alkaa tuntua miellyttävältä ja toivovat täs-
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Mindfulness on tullut yhdeksi valtavirtamenetelmistä kognitiivisessa psykoterapiassa.
Mindfulness voi olla mukana psykoterapiatyössä eriasteisena. Se voi olla pelkästään
psykoterapeutin omaa harjoittamista (practicing therapist) tai psykoterapeutin omaa
asennoitumista ohjaava, ammatillinen ja samalla henkilökohtainen viitekehys (minfulness-informed psychotherapy). Psykoterapia
voi näiden lisäksi perustua myös vahvasti
tietoiseen läsnäoloon ja sen opettamiseen potilaalle (mindfulness-based psychotherapy)
(Germer 2013) .

Mindfulness-perustaisista hoito-ohjelmista
tunnetuimpia ovat MBSR eli Mindfulness
Based Stress Reduction (Kabat-Zinn 2007)
sekä MBCT eli Mindfulness Based Cognitive
Psychotherapy (Segal, Williams & Teasdale
2014). Sekä Britanniassa että Suomessa MBCTohjelmaa suositellaan käytettäväksi yhdeksi
hoitomenetelmäksi masennuksen uusiutumisen ehkäisyssä (Crane & Kuyken 2012; Käypä
hoito-suositus 2014). MBCT-ohjelmaa on sovellettu myös muiden psyykkisten häiriöiden kuten ahdistuksen (Strauss, Cavanagh,
Oliver&Pettman 2014), sosiaalisten pelkojen
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(Piet, Hougaard, Hecksher & Rosenberg 2010)
ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa
(Williams ym. 2008).
MBCT-ohjelman tuloksellisuudesta masennuksen uusiutumisriskin pienenemisessä on
olemassa jo melko runsaasti tutkimustietoa
(Piet & Hougaard 2011). Tuore brittiläinen
tutkimus osoittaa, että MBCT-ohjelma voi olla
vaihtoehtoinen valinta masennuslääkkeille,
kun etsitään masennuksen uusiutumista estävää ylläpitohoitoa uusiutuvasta masennuksesta kärsivälle potilaalle (Kuyken ym. 2015).
Ohjelman tavoitteena on auttaa masennuksesta toipunutta löytämään uudenlainen suhtautumistapa hankaliin tunteisiin ja ajatuksiin uppoutumatta niihin liiallisessa määrin.
Oppiminen edellyttää kuitenkin kurssin aikana tehtäviä kotiharjoituksien suorittamista.
Toistaiseksi on olemassa hyvin niukalti tutkimustietoa ylipäätään kotiharjoittelusta. Tällä
hetkellä tiedetään, että vähintään kolme kertaa viikossa tehdyt muodolliset kotiharjoitteet MBCT-ohjelman aikana liki puolittavat
masennuksen uusiutumisriskin verrattuna
niihin, jotka harjoittelivat vähemmän (Crane
ym. 2014).
Kotiharjoittelun merkitys siis tiedetään, mutta muutoin tutkimustieto esimerkiksi osallistujien kokemuksista harjoittelun toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen liittyen on
tiettävästi niukkaa. Kotiharjoittelua koskevalla tiedolla on merkitystä ohjelmaa ohjaaville psykoterapeuteille. Kun tunnemme tarkemmin kotiharjoittelun liittyviä tekijöitä,
voimme kenties tukea potilaitamme aiempaa
paremmin heidän elämänlaatunsa kannalta
tärkeän uuden taidon oppimisessa.

Tässä tutkimuksessa annetaan ääni kurssille osallistuneille ja heidän kokemuksilleen
kotiharjoittelusta. Teoreettinen lähtökohta
perustuu mindfulnessin ja metakognitioiden
yhteydelle. Tutkimuksen rakenne perustuu
laadulliseen, tekstintulkintaan pohjautuvaan,
hermeneuttiseen näkökulmaan. Siinä kuvataan tutkijan esiymmärrys (teoreettinen
tausta) ja tematisoidaan tutkimusnäkökulma
(mindfulness-käsitteen avaus ja määrittely).
Nämä muodostavat kehyksen tutkimuksen
tuloksille. Hermeneuttisessa tutkimustraditiossa tieto muodostuu tutkijan ja tutkimukseen osallistujien näkökulmien yhdistymisessä; kolmas näkökulma on tutkimuksen
lukijan, joka voi pohtia kriittisesti esitettyjen
perusteiden ja tuloksien yhteistä kantavuutta.

kuinkA kuvATA SAnATonTA – MinDfulneSS,
MääriTTely JA pAluu Juurille

Mindfulness-termin kääntäminen suomen
kielelle on haasteellista, sillä olemme tekemisissä monikerroksisen käännöksen kanssa
käsitteen kuljettua pitkän historiallis-kulttuurisen matkan alkukielistään länsimaiseen
kulttuuriin ja kieliin. Tästä pitkästä matkasta
syntyvät epistemologis-ontologiset haasteet.
Epistemologiset eli tiedon luonnetta koskevat
erot näkyvät erityisen hyvin tieteellisen ja
buddhalaisen keskustelun pyörteissä (Bodhi
2013; Dreyfus 2013; Gethin 2013). Länsimainen tieteeseen ja materialistiseen maailmankuvaan perustuvassa ajattelussa lähdetään
liikkeelle ilmiön substanssin kiteyttävästä
määrittelystä; buddhalainen maailmankuva
tarkastelee asioita ei-pysyvyyden ja jatkuvan
liikkeen suunnasta (Bachelor 2015, 1-9). Lisähaasteen tuo se tosiasia, että tutkimustyön
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tekemiseen tarvitaan ilmiön operationaalistavaa määrittelyä.
Kabat-Zinn (2004, 13; 2007, 34) määrittelee
mindfulnessin hyväksyväksi, tietoiseksi läsnäoloksi nykyhetkessä. Määritelmä on aikanaan perustunut siihen käytännölliseen
näkökulmaan, että MBSR-ohjelman tulee soveltua myös sellaisille henkilöille, jotka eivät
muuten kiinnostuisi mediaatiosta; myös tieteellinen ja sekulaari painotus oli tärkeä.
Kabat-Zinnin kehittämää määrittelyä ja siitä kehitettyjä muita vastaavia kuvauksia (ks.
esim. Bishop ym. 2004) on kuitenkin ryhdytty viime vuosien tieteellisessä keskustelussa
myös kritisoimaan. Erityisesti buddhalaiseen
ajatteluun perehtyneet kirjoittajat ovat todenneet, että tässä määrittelyssä saatetaan
hukata tärkeitä näkökulmia (Brazier 2013,
Dreyfus 2013 & Huxter 2015). Jos mindfulnessin taustoja ei tunneta, on mahdollista
kapeuttaa sitä liikaa ja hukata esimerkiksi
tärkeä eettinen näkökulma harjoittamisen
suhteen (Stanley 2015). MBSR- ja MBCT-ohjelmien kehittäjät ja tutkijat ovatkin pitäneet
varsin tärkeänä kehittää ohjelmien taustateorioita ja filosofiaa vuoropuhelussa tieteen ja
buddhalaisten oppineiden kesken (Williams
& Kabat-Zinn 2013).
Vaikka mitään yhtä yhtenäistä ”buddhalaista määrittelyä” ei monien eri koulukuntien
olemassaolon takia mindfulness-käsitteelle
voidakaan asettaa, joitain keskeisiä teemoja
on silti syytä nostaa esille. Ne muodostavat
sen perustan, jolle mindfulness myös MBCTohjelmassa perustuu; tämä perusta liittyy
mielen ja muistin toimintaan. On myös syytä
huomata, että kun MBCT-ohjelman ja muiden

kognitiivisen psykoterapian alueen mindfulness-sovelluksien yhteydessä viitataan buddhalaisuuteen, sillä tarkoitetaan nimenomaan
sekulaaria, ei-uskonnollista suuntausta (ks.
esim. Batchelor 2015).
Harjoittamisessa voidaan suunnata huomio
sekä menneeseen että tulevaan. Palinkielen
termi ”sati” on usein käännetty muistamiseksi (”to remember”). Palin kielessä mindfulness
ei kuitenkaan rajoitu pelkkään muistamiseen,
vaan siihen sisältyy myös erittäin tärkeä sävy:
kun mindfulness on läsnä, muistin on mahdollista toimia hyvin. Tällä tarkoitetaan sekä
tässä hetkessä tapahtuvaa asioiden muistiin
painamista, että aiemmin tapahtuneiden asioiden muistiin palauttamista (Ven. Anãlayo
2010). Mindfulness näyttäytyy taitona erityisesti siitä syystä, että mindfulness (sati) kuvataan alkukielissä nimenomaan sekä muistamisena (remembering to be attentive) että
taitona, jota harjoitetaan ja siten kehitetään
(Huxter 2015). Mindfulness on siten aktiivista
mielen kehittämistä, ei ainoastaan nykyhetkessä koettava tila.
Edellä kuvatuilla asioilla on hyvin keskeinen yhteys MBCT-ohjelmaan. Harjoitteiden
aikana mieleen tulevat tai sinne tarkoituksella haettavia objektit voivat yhtä lailla olla
olemassa nykyhetkessä (esim. äänet, aistimukset) tai ne voivat olla menneisyyden tapahtumia ja kokemuksia. MBCT-ohjelmassa
keskitytään esimerkiksi ikäviin tai vaikeisiin
asioihin. Mindfulnessin perustana buddhalaisissa perinteissä pidetään muun muassa
Satipatthana Sutta-teosta. Siinä harjoittamisen suunta ajallisesti voi kattaa myös tulevat
asiat, eritoten kun työstetään kaikkien asioiden väliaikaista ja katoavaa luonnetta (Ven.
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Anãlayo 2010). Nykyhetkessä oleminen ei tarkoita tiukkaa pitäytymistä pistemäiseen nythetkeen, vaan kyse on asettumisesta kirkkaaseen mielentyyneyteen. Tämä tila on avoin
ja takertumaton ja voi suuntautua sekä menneeseen että tulevaan (Bachelor 2015, 57).
”Hyväksyvä, tietoinen läsnäolo nykyhetkessä” -määritelmä viittaa myös siihen, että
mindfulness voidaan ymmärtää pelkästään
sanattomaksi ja ilman kielen käsitteitä toteutuvaksi. Mindfulness voi joissain harjoitteissa
operoida sanattomalla alueella, mutta sanoilla on siinä kuitenkin oma, rajattu paikkansa.
Kokemusta voidaan tarkastella nimeämisen
avulla hyvinkin tarkasti. Tällä nimeämisellä ikään kuin vahvistetaan identifioitumattomuutta ja kirkasta kokemista suhteessa
tuohon ilmiöön (Anãlayo 2010). MBCT-harjoitteissa käytetään samaa tekniikkaa välimatkan kasvattamiseen omien ajatuksien ja

tunteiden suhteen: nimeäminen auttaa olemaan uppoamatta omiin ajatuksiin ja tunteisiin – vatvominen estyy. Muitakin yhteyksiä
buddhalaiseen perinteeseen on voitu löytää
(TAULUKKO 1).
Kun tarkastellaan taulukkoa MBCT-ohjelman
sisällöstä ja joistakin sen yhteyksistä buddhalaiseen ajatteluun, voidaan huomata, että
huoli eettisen aspektin hauraudesta mindfulnessin sovellutuksissa (Stanleyn 2015) ei ehkä
kuitenkaan ole aivan perusteltua ainakaan
MBCT-ohjelman osalta. Kahdeksan viikon
kurssin sisällä opitaan yksilön itsensä kannalta tärkeitä harjoitteita, joilla mielen masennusta ylläpitävät ja sen uusiutumiselle altistavat toimintatavat vähitellen hellittävät.
Mindfulnessilla on MBCT-ohjelmassa myös
selvä vuorovaikutteinen ja ympäristöön liittyvät ulottuvuus arkielämän harjoitteiden
ja ylipäätään tapahtumiin sekä kokemuksiin

TAulukko 1. MBcT-ohJelMA JA BuDDhAlAiSeT JuureT (BATchelor 2013)
297

TYÖSKENTELY

RYHMÄMUOTOINEN

Osallistujien kokemuksia kotiharjoittelusta MBCT-kurssin aikana: Mä teen tän
itelleni ja omas hyväks
Juvakka, Taru

liittyvien merkityksien kautta. Nämä asiat
opitaan ja opetellaan yhdessä; kurssin rakenne ja tulos syntyvät ryhmän keskinäisessä
vuorovaikutuksessa. Olennaisena vaikuttavana tekijänä MBCT-ohjelman kehittäjät pitävät
ohjaajan myötätuntoista asennetta ja toimintaa, jota varten ohjaajan on myös itse harjoitettava mindfulnessia säännöllisesti (Segal,
Williams & Teasdale 2014, 204-213; Feldman &
Kuyken 2013). Nämä seikat ilmentävät MBCTohjelman eettistä perusvirettä varsin selvästi. Teasdale ja Chaskalson (2013a) korostavat,
että ilman laaja-alaista ymmärrystä ja omaa
harjoittamista MBCT-ohjelman opettajan toiminta uhkaa jäädä vaillinaiseksi; oleellista on
pyrkiä opettamaan omasta harjoittamisesta
ja ymmärryksestä käsin.

Mindfulness ja sen filosofis-teoreettiset
lähtökohdat MBCT-ohjelmassa

Takertumattomuus, asioiden väliaikainen
ja jatkuvasti muuttuva luonne sekä harjoittamisessa tapahtuva pyrkimyksen ja pyrkimyksettömyyden jatkuva dynamiikka näyttäisivät kutsuvan esiin hiukan toisenlaista
luonnehdintaan
mindfulness-käsitteelle.
Tässä tutkimuksessa mindfulness-käsitettä
ei suomenneta, vaan käytetään sen vakiintunutta kansainvälistä termiä. Mindfulness ymmärretään tässä yhteydessä metakognitiiviseksi taidoksi (ks. Huxter 2015), jossa muistin
ja tietoisuuden toiminta on avaraa, kirkasta ja
takertumatonta. Mielen avara toiminta mahdollistaa viisaan elämän ajatuksien, tunteiden
ja toiminnan tasoilla. Mindfulness ilmenee
yksilön minä-suhteessa, suhteessa muihin ja
elämään laajemmassakin mielessä, eettisellä
tasolla.

MBCT-ohjelman taustalla oleva teoreettinen
(metakognitiivinen) malli perustuu käyttömuistin muokkautumiseen harjoittelun myötä. Työmuisti on tila, jossa informaatiota voidaan pitää hetken aikaa ja integroida uusiin
tietorakenteisiin. Vuorovaikutteisten kognitiivisten alajärjestelmien malli (Interacting
Cognitive Subsystems Framework) on malli,
jossa kuvataan erilaisten työmuistien yhteistyötä (Barnard & Teasdale 1991;Teasdale &
Chaskalson 2013b). Ennen mallin kuvaamista esittelen lyhyesti sen filosofisen perustan,
jonka perustalle ICS-malli asettuu suhteessa
MBCT-ohjelmaan. Koska kyseessä ovat hyvin
laaja-alaiselle tulkinnalle avautuvat tekstit,
tiivistän niiden merkityksen tässä yhteydessä
ainoastaan niihin seikkoihin, joilla on merkitystä tämän tutkimuksen teoreettisen näkökulman ymmärtämisessä.

Kun tarkastellaan niitä tekijöitä, jotka näyttävät olevan MBCT-ohjelman vaikuttavuuden taustalla, voidaan havaita, että niillä
kaikilla on jotain yhteistä. Huomion suuntaamisessa, muistin toiminnassa, minäideaalin ja minä-kuvan välisssä erossa sekä
emotionaalisessa reaktiivisuudessa tapahtuvissa muutoksissa (Van der Velden ym.
2015) on kysymys metakognitioissa tapahtuvassa muutoksesta. MBCT-ohjelmaa koskeva tutkimus näyttäisi viittaavaan siihen, että
mindfulness-harjoittelun avulla myönteistä
muutosta tapahtuu erityisesti vatvomisen
osalta.
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Kärsimyksen perusta
Buddhan opetuksista Neljä Jaloa Totuutta
avaavat osaltaan mindfulnessin filosofista perustaa. Ne on tarkoitettu buddhalaisessa perinteessä henkilökohtaisesti testattaviksi ja
tutkittaviksi asioiksi, ei itsestään selvyyksiksi
tai ilman pohdintaa omaksuttaviksi dogmeiksi. Neljä Jaloa Totuutta ovat:
1. On kärsimystä (dukkha),
2. kärsimykselle on syy,
3. kärsimyksestä on mahdollista päästä irti
ja
4. on olemassa reitti, jonka myötä kärsimyksestä voi irrottautua. (Van Gordon,
Shonin, Griffits & Singh 2015).
Käsitys kärsimyksen luonteesta buddhalaisessa ajattelussa eroaa länsimaisesta ajattelusta. Länsimaisessa ajattelussa kärsimys
on ajoittaista ja ohimenevää; buddhalainen
ontologia näkee kärsimyksen jatkuvana ja
olennaisena osana olemassaoloa. Kärsimystä
ruokkii takertuminen minä-keskeiseen maailmankuvaan, jossa itselle tärkeät ja haluttavat tai vastenmieliset ja välteltävät asiat
muodostavat kärsimyksen kehän (Van Gordon et al. 2015; Teasdale & Chaskalson 2013a).
Haluaminen ja takertuminen voivat ilmetä
esimerkiksi siten, että haluamme hyvien hetkien kestävän, emmekä ole valmiita kohtaamaan elämään väistämättä kuuluvia ikäviä
tai raskaita hetkiä ja niihin liittyviä tunteita.
Jos ajatellaan masennusta, tämä kehä vastaa
vatvomista.

Minäkeskeisyyteen kytkeytyy masennuksen
kannalta myös toinen seikka: haluamme olla
tietynlaisia ihmisiä (esimerkiksi onnellisia,
hyviä, tyytyväisiä) emmekä toisaalta halua
olla ajoittain kateellisia, ikävystyviä tai laiskoja. Samaistumme kokemuksiimme ja yliyleistämme ne. Kärsimyksestä vapautuminen
alkaa, kun havaitsemme asioiden perustavaa
laatua olevan väliaikaisen (ontologisen) luonteen ja ryhdymme harjoittelemaan irti päästämistä ja hellittämistä (Teasdale & Chaskalson 2013a). Muutos ja asioiden pysymätön
luonne, kärsimys (dukkha) ja asioiden kontingentti luonne tai ei-minuus (anatta) ovat
olennaisia ontologisia lähtökohtia buddhalaisuudessa (Huxter 2015).
Buddhalaisuudessa kärsimyksestä vapauttava
reitti on Jalo Kahdeksanosainen Polku: oikea
näkemys, oikea pyrkimys, oikea puhe, oikea
toiminta, oikea elinkeino, oikea yrittäminen,
oikea mindfulness ja oikea keskittyminen
(Huxter 2015). MBCT-ohjelmassa kärsimystä
muutetaan muuttamalla sitä, mitä mieli prosessoi, miten mieli prosessoi sitä sekä muuttamalla näkökulmaa prosessoitavaan asiaan
(Teasdale & Chaskalson 2013a).
Bachelorin mukaan (2015, 59, 69 – 71) Buddhan
lähtökohtana oli pragmaattinen käsitys ihmisestä ja hänen maailmasuhteestaan. Asiat ja
ilmiöt esiintyvät siten, että ne kytkeytyvät toisiinsa (conditioned arising) kausaalisella tavalla. Tähän liittyy ajatus mahdollisuudesta oppia
elämään sellaisella tavalla, että elämän kausaalinen luonne ei enää automaattisesti tuota
pelkkää reaktiivisuutta ja sen mukaan elämistä. MBCT-kurssilla opetellaan huomaamaan
muun muassa se, miten oma suhtautuminen
tai toiminta tuottaa muutoksia mielialassa;
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tässä ilmenevät kausaalisuhde ja reaktiivisuus
arkielämässä. Bachelorin (2015, 70) mukaan
näitä ajatuksia voidaan ilmaista nykyaikaan
sopivalla, arkisella tavalla (Kuva 1).
Oleellista ei ole kärsimyksen korostaminen, vaan elämän ymmärtäminen kaikessa
moninaisuudessaan. Elämässä on tarpeen
huomata sekä hyvät että haastavat hetket
ja asiat yhtäläisesti (Bachelor 2015, 71-72).
Juuri tämänkaltaista takertumatonta ja tasapainoista asennetta pyritään kurssin aikana
opettamaan esimerkiksi kiinnittämällä päiväkirjaharjoituksien avulla huomiota sekä
miellyttäviin että epämieluisiin kokemuksiin.

inTegrATiiviSTen kogniTiiviSTen AlAJärJeSTelMien MAlli (icS)
MBCT-ohjelman taustalla olevia teoreettisia lähtökohtia on avattu yllättävän niukas-

ti, kun asiaa tarkastellaan metakognitioita
käsittelevän teorian näkökulmasta. Teasdalen ja Barnardin (Barbard & Teasdale 1991;
Teasdale 1999) artikkelit Integratiivisista
kognitiivisista alajärjestelmistä ovat jääneet
taka-alalle. Nämä julkaisut näyttävät liittyvän MBCT-ohjelman alkuvuosiin, jolloin
ohjelmaa vasta kehitettiin ja siitä puhuttiin
huomion ohjaamiseen ja kontrolliin liittyvänä harjoitusohjelmana (Teasdale, Segal &
Williams 1995). Mallia tai sitä koskevia artikkeleita ei ole jostain syystä myöhemmin
liitetty MBCT-ohjelman manuaalin lähteisiin,
vaikka esimerkiksi Teasdale käsitteli kyseisissä julkaisuissa nimenomaan masennusta
ja mindfulnessia. Manuaalin teoreettisessa
osassa käytetään termiä ”kognitiivinen reaktiivisuus” selityksenä sille, miksi masennuksen sairastaneet ovat alttiita sairastumaan
siihen uudelleen (Segal, Williams & Teasdale

kuvA 1. nelioSAinen TehTävä (BAchelor 2015, 70).
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2014, 46-66). Metakognitioita kuvaavana yhtenä teoreettisena esityksenä ICS-mallilla on
kuitenkin tässä yhteydessä omat ansionsa,
jotka auttavat hahmottamaan sekä erilaisten harjoitteiden merkitystä että esimerkiksi kognitiivista reaktiivisuutta ruokkivien
laukaisevien tekijöiden luonnetta. Esittelen
mallin pääkohdat tiivistetysti, tämän jälkeen
seuraa lyhyt kriittinen tarkastelu.

Käännökseen on liitetty myös alkuperäinen
termi käsitteellisen tarkkuuden säilyttämiseksi.
Integratiivisten kognitiivisten alajärjestelmien malli sisältää näkemyksen useista erilaisista työmuisteista. Työmuistia voidaan verrata
mielen työpöytään, jolle asetetaan erilaisia
ilmiöitä tarkasteltavaksi. Työmuistin luonteesta riippuen ilmiöstä saadaan esille erilaisia puolia. Voidaan tarkastella aistikokemusta
(värit, muodot, äänet), tosiasiatasoa (joku törmäsi äsken minuun) tai merkitystasoa (tuntuipa ikävältä) (Teasdale & Chaskalson 2013b).

Teasdale ei ole tiettävästi julkaissut ICSmallia koskevia artikkeleita kuin vasta viime
vuosina. John Teasdale esitteli mallin osana kaksiosaista artikkelia yhdessä Michael
Chaskalsonin kanssa (Teasdale & Chaskalson
2013b). Näyttääkin siltä, että MBCT-ohjelman
kehittäjät ovat päätyneet tiivistetympään
teoreettiseen näkökulmaan rajaamalla sen
tekemisen ja olemisen moodeihin (Segal, Williams & Teasdale 2014, 105-120).

Voidaan pohtia, mikä työmuisti ylläpitää kärsimystä ja mikä taas vastavasti lievittää sitä?
ICS-mallista löytyvät proposionaalinen (semanttinen) ja implikationaalinen merkitys
ja niiden käsittelyyn tarvittavat työmuistit.
Proposionaalinen merkitys tarkoittaa asian
tai asiaintilan selkeää, sanallisesti ilmaistavissa olevaa merkitystä ”(tiedän, että”).
Implikationaalinen merkitys on kokonaisvaltaista, ei-käsitteellistä, ja vaikeasti sanoilla
kuvattavissa olevaa. Siinä yhdistyvät sensorinen (aistit), proprioseptiivinen (kehoaistimukset) ja propositionaalinen (merkitys) in-

Mallissa on yhteensä yhdeksän erilaista kognitiivista alajärjestelmää, jotka muodostavat
monitahoisen keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevan kokonaisjärjestelmän. Jokainen
alajärjestelmä on kehittynyt tietynlaisen informaation prosessointiin. TAULUKOSSA 2
kuvataan malliin sisältyvät osajärjestelmät.

TAulukko 2. icS-MAllin AlAJärJeSTelMäT
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formaatio. Esimerkiksi lauseet ”Maija pudotti
lasin pöydältä. Jussi haki keittiöstä rikkalapion ja harjan.”, ovat ymmärrettäviä, vaikka
lasin särkymistä ei suoraan mainitakaan. Se
ilmenee asiayhteydestä. Implikationaalista
merkitystä luonnehtiikin kokonaisvaltaisuus.
Sen ilmaiseminen käy parhaiten esimerkiksi
runouden tai vertauskuvien avulla. Implikationaalinen merkitys tavoittaakin kokemuksen syvärakenteen emotionaalisella tasolla.
Tässä kohden muodostuvat myös kokemusta koskevat, kokonaisvaltaiset skemaattiset
mallit (Barnard & Teasdale 1991;Teasdale &
Chaskalson 2013b).
ICS-mallissa masennusta ruokkiva kehä selitetäänkin juuri tällä masennusta ylläpitävän
skemaattisen mallin aktivoitumisella. Kehosta tulevat viestit ja automaattiset, negatiiviset ajatukset tulkitaan propositionaalisen
merkityksen myötä negatiivisesti. Tällöin
muodostuu kaksi itseään ylläpitävää kehää:
sensorinen ja kognitiivinen. Keskeistä tässä
kehässä on se, että propositionaalinen merkitys on tärkeässä asemassa: omaa kokemusta
ajatellaan (Teasdale 1999).
Mindfulness kytkeytyy ICS-mallissa siihen
työmuistiin, joka on erikoistunut implikationaalisen merkityksen käsittelyyn (Teasdale
& Chaskalson 2013b). Mielen työpöydällä ei
siten ole työstettävänä vatvomiseen liittyviä,
yliyleistäviä ja ideaaliminän ja nykytilan välistä eroa (discrepancy) kasvattavia ja ylläpitäviä lauseita ja ajatuksia (”tuntuu kurjalle,
olen siis epäkelpo ihminen ja taas masentumassa”). Sen sijaan sillä on hetkestä toiseen
vaihtuvia ja kehittyviä kokemuksia, tunteita
ja aistimuksia, joita tarkastellaan hetkestä
toiseen. Teasdale ja Chaskalson (2013b) pe-

rustelevat mindfulness-perustaisissa interventioissa mukana olevan runouden käytön
juuri tällä implikationaalisen merkityksen
asemalle. Sen sijaan, että jotain asiaa ajatellaan, se koetaan.
Näkökulman muutos prosessoitavaan asiaan
ilmenee siirtymisenä tekemisen mielentilasta olemisen moodiin. Kun propositionaalinen
alajärjestelmä on etualalla, mieli pyrkii ratkomaan asioita ajattelemalla (vatvominen). Olemisen mielentilassa implikationaalinen työmuisti on etualalla. Se antaa mahdollisuuden
laajempaan perspektiiviin ja irrottaa identifioitumisesta omiin kokemuksiin ehdottomina
ja pysyvinä totuuksina itsestä ja maailmasta
(Teasdale 1999; Segal, Williams & Teasdale
2014, 105-120).

ICS-mallin kriittinen tarkastelu
Kenties keskeisin haaste ICS-mallissa on se
monitahoinen teoreettinen kokonaisuus.
Mallia on vaikea kuvata yksinkertaisesti, vaikkakin sen sisältämät näkökulmat esimerkiksi
masennusta ylläpitävästä ajattelun kierteestä
esittävät depression uusiutumisen mekanismit hyvin perustellusti. Samoin MBCT-kurssin sisällössä mukana oleva runouden käyttö
implikationaalisen merkityksen käsittelyssä
ja sen yhteys emootioihin on käytännössä
osoittautunut toimivaksi näkökulmaksi. Toisaalta käännöksien kannalta tämä sama asia
tuottaa uuden ongelman: implikationaalinen
merkitys runoudessa vaatii taitavan käännöksen – merkitys ei ole käännettävissä suoraan (vrt. esim. Ricoeur 2000, 122-123).
Wells (2000, 74-90) toteaa ICS-mallin onnistuvan siinä, mihin se on kehitettykin eli
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masennuksen käynnistymiseen ja ylläpitämiseen liittyvän kognitiivisen prosessin kuvauksessa. Implikationaalisen merkityksen
kytkös emootioihin on mallissa tuore piirre.
Wells katsoo kuitenkin ICS-mallissa olevan
useita heikkoja kohtia, esimerkiksi käsitteet
”kokonaisvaltaisuus” ja ”implisiittisyys” ovat
hänen mukaansa puutteellisesti määriteltyjä.
Lisäksi hänen mukaansa ICS-malli sekoittaa
yhteen meditaatio- ja mindfulness-filosofiaa
eikä ole yksityiskohtainen itsesäätelymalli.
Wells näyttää kuitenkin kritiikissään eksyvän
pitämään mindfulnessia passiivisena harjoitteluna. Hänen mukaansa ICS-malli suuntaa
huomiota masentuneista ajatuksista hengitykseen ja juuri tämä on Wellsin mukaan liian
yksinkertaista. Se ei hänen mukaansa vastaa
siihen, kuinka negatiivisesti värittyneitä uskomuksia muutetaan. Näiltä osin kritiikki
vaikuttaa perusteettomalta: mindfulness auttaa erottamaan automaattiset ja haitalliset
mielen toimintatavat niistä asioista, joita on
yksilön elämässä syytä muuttaa (vrt. MBCTohjelman sisältö viikoilla 6-8). Lisäksi on
huomattava, että ICS-malli on todellakin teoreettinen malli, jota voidaan käyttää lähinnä
metakognitiivisena näkökulmana MBCT-ohjelman ymmärtämiseen mallin heikkouksista
huolimatta.

Muutostekijät MBCT-ohjelmassa
Tutkijoita on kiinnostanut pitkään kysymys
siitä, mikä tai mitkä tekijät ovat MBCT-ohjelman vaikuttavuuden taustalla: mitkä seikat
selittävät osallistujien voinnissa havaittuja
muutoksia. Britanniassa tehtiin osana laajempaa määrällistä tutkimusta 20 potilaan laadul-

linen haastattelututkimus, jossa selvitettiin
osallistujien kokemuksia MBCT-kurssista.
Tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitkä seikat kurssilla oli koettu auttaviksi, merkityksellisiksi ja vaikeiksi. Haastattelut tehtiin 12
kuukautta kurssin päättymisen jälkeen. Tutkijat havaitsivat neljä ydinteemaa. Osallistujat kokivat saaneensa kontrollin tunnetta
suhteessa masennusta ruokkiviin ajatuksiinsa
ja ylipäätään ajatteluunsa ja mielialaansa. He
olivat tunteneet itsensä hyväksytyiksi ja pystyivät myös aiempaa paremmin hyväksymään
masennuksen sairautena, ei niinkään osana itseään tai persoonallisuuttaan. Välimatka masennukseen oli siis kasvanut hyvällä tavalla
(Allen, Bromley, Kuyken & Sonneberg 2009).
Vuorovaikutussuhteisiin liittyi myös kokemus kehittymisestä parempaan suuntaan. Se
ilmeni sekä itsearvostuksena että läheisempinä suhteina perheeseen ja ystäviin. Ydinteemat eivät olleet kuitenkaan yksinomaan
positiivisia: neljäs teemoista oli kamppailun
(struggle) teema. Se kattoi esimerkiksi osallistujien kokemukset pettymyksestä MBCTkurssin rajoitteista (kyseessä ei ole parantava
ihmehoito) tai ajanhallinnan haasteista (harjoitteluun tarvittava aika). Osalle oli myös
haastavaa hyväksyä jatkuvasti olemassa oleva henkilökohtainen haavoittuvuutensa, josta puolestaan saattoi seurata itsesyytöksiä
(Allen, Bromley, Kuyken & Sonneberg 2009).
Cairnsin ja Murrayn (2013) laadullisten tutkimuksien meta-analyysi nostaa esille edellisen tutkimuksen kanssa hyvin samankaltaisia
teemoja. Kohentunut kokemus elämänhallinnasta (personal agency and control) sisälsi muun muassa vaikeuksien, oman itsensä
sekä nykyhetkessä esille tulevien ajatuksien
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ja tunteiden hyväksymistä. Ryhmästä koettiin saatavan tukea ja apua, ja kurssin aikana
opitut asiat koettiin siirtyviksi osaksi omaa
arkea. Itseen kohdistuvat tunteet muuttuivat aiempaan hyväksyvämmiksi. Odotuksien
rooli nousi myös esille: ne kohdistuivat sekä
MBCT-kurssiin, sen toivottuihin vaikutuksiin
sekä omaan toimintaan kurssin suhteen. Odotuksien kanssa työskentely näyttäisi tutkijoiden mukaan muodostavan motivaation kannalta tärkeän teeman.
Brittiläinen tutkijaryhmä selvitti 23 tutkimusartikkelia käsittävässä meta-analyysissaan MBCT-ohjelman hoitotulokseen liittyviä
tekijöitä. Muutokset mindfulness-taidoissa,
vatvomisessa, huolissa, myötätunnossa ja
metatietoisuudessa liittyivät, ennustivat tai
olivat välittävinä tekijöinä 12 tutkimuksessa.
Muutokset huomion suuntaamisessa, muistin yksityiskohtaisuudessa (yliyleistävä elämänkerrallinen muisti), minä-käsitykseen
liittyvissä eroissa (vertailu ja tavoitteet),
emotionaalisessa reaktiivisuudessa sekä
myönteisissä ja kielteisissä tunteissa saattavat
tutkijoiden mukaan myös olla vaikuttamassa
MBCT-ohjelman tuloksiin. Tutkijat esittävät
pohdinnassaan, että etäisyyden saaminen
omaan ajatteluun voi selittää monia seikkoja;
vatvominen ja reaktiivisuus eivät välttämättä
sinänsä vähene, mutta suhtautuminen niihin
muuttuu (Van der Velden ym. 2015).

koTihArJoiTTelu: näkökulMAn MuuTTuMinen ToiSTuvAn hArJoiTTelun AvullA

Kotiharjoittelun avulla on tarkoitus vahvistaa uutta mielen toimintarakennetta, ja uudelleen muokkautumiseen tarvitaan toistoja.

Tämä päivittäisten harjoituksien tekemisen
merkitys korostuu MBCT-kurssin aikana,
mutta toistaiseksi ei ole tiedossa tarkkaa kuvaa siitä, millaiset määrät harjoittelua ovat
riittäviä tai välttämättömiä. Ottaen huomioon
MBCT-mallin taustalla olevat teoreettiset ja
filosofiset lähtökohdat, voisi olettaa, että kotiharjoitteluun liittyviä kysymyksiä olisi tähän
mennessä tutkittu runsaasti. Näin ei kuitenkaan näyttäisi olevan, vaan tämä alue on toistaiseksi jäänyt muuhun MBCT-tutkimukseen
verrattuna vähemmistöön (Crane ym. 2014).
Oxfordin ja Bangorin yliopistojen tutkijoista
koostunut tutkijaryhmä seurasi 99 henkilön
kotiharjoittelun määrää MBCT-kurssin aikana
osallistujien oman raportoinnin perusteella.
Osallistujien mielialaa arvioitiin masennuksen osalta välittömästi kurssin jälkeen sekä
3,6,9 ja 12 kuukautta kurssin päättymisestä.
Vähintään kolmena päivänä viikossa muodollisia harjoituksia tehneiden henkilöiden
masennuksen uusiutumisriski näytti puolittuvan verrattuna vähemmän harjoitelleisiin.
Keskimääräinen muodollisiin harjoituksiin
käytetty aika oli noin 20 minuuttia. Hoitomyöntyvyydellä ei ollut merkitystä tuloksiin
(Crane ym. 2014). Muodollisten harjoituksien
merkitystä tukee myös kanadalaisten tutkijoiden tutkimus, jossa nimenomaan muodollisilla harjoitteilla näytti olevan yhteys vatvomisen vähentymiseen (Hawley ym. 2014).
Sveitsiläisessä tutkimuksessa havaittiin, että
epämuodollisten harjoitteiden käyttöfrekvenssi näytti pysyvän muuttumattomana 14
kuukauden ajan. Muodollisten harjoitteiden
käyttö sen sijaan väheni, mitä pidemmälle aikaa kului. Käytetyt harjoitteet olivat kehomeditaatio, istumameditaatio, kolmivaiheinen
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hengitysharjoitus ja epämuodollinen harjoite. Näistä kehomeditaation ja istumameditaation harjoitteleminen jäivät ensimmäisinä
pois. Kolmivaiheisen hengitysharjoituksen ja
epämuodollisen harjoituksen tekeminen säilyivät liki samalla tasolla koko 14 kuukauden
ajan (Bondolfi ym. 2010).
Tutkimustieto näyttää tällä hetkellä viittaavan siihen, että kotiharjoitteluun liittyy
paljon selvittämättömiä kysymyksiä. Vaikka
osallistujat kokisivat hyötyvänsä harjoittelusta (Allen, Bromley, Kuyken & Sonneberg
2009), sen tekeminen viikoittain vuosien ajan
saattaa muodostua haasteeksi. Esimerkiksi
motivaation muodostumiseen kurssin aikana
ja sen ylläpitoon liittyviin seikkoihin tarvitaan lisää tietoa: mitkä asiat auttavat harjoittelemaan säännöllisesti ja mitkä ehkäisevät
harjoittelua. Ylipäätään osallistujien kokemuksista kotiharjoittelun osalta tarvitaan lisää tutkimustietoa.

MBcT-ohJelMAn rAkenne JA SiSälTö
Mindfulness based cognitive psychotherapyohjelma koostuu kahdeksasta viikoittaisesta ryhmätapaamisesta, jotka ovat kestoltaan
noin 1,5 tunnin mittaisia (TAULUKKO 3). Jokaisella kerralla tehdään yhdessä harjoituksia ja
keskustellaan niitä koskevista kokemuksista.
Ensimmäisten neljän viikon aikana opitaan
tuntemaan mindfulnessin perusteet. Osallistujat oppivat huomaamaan mielen harhailevan
luonteen, ja tämän harhailun yhteyden kielteisten ajatuksien ja tunteiden lisääntymiseen.
Ryhmässä opitaan tuomaan ajatukset takaisin
kehon tuntemuksiin, esimerkiksi hengitykseen (Segal, Williams & Teasdale 2014, 134).

Ohjelman toinen puolisko keskittyy mielialavaihtelujen käsittelyyn ja omien henkilökohtaisten varoitusmerkkien tunnistamiseen.
Kotitehtävät muodostavat tärkeän osan ohjelman sisältöä läpi koko kahdeksan viikon
jakson. Jokaisella tapaamiskerralla keskustellaan kotiharjoituksia koskevista kokemuksista (Segal, Williams & Teasdale 2014, 135, 154).
MBCT-kurssin ohjaajan rooli eroaa merkittävästi psykoterapeutin roolista. Ohjaaja jättää
vastuu harjoittelemisesta osallistujille itselleen varsin selvästi. Tällä asennoitumisella
pyritään välttämään sitä, että osallistujille
annettaisiin epäsuorasti viesti siitä, että heidän ongelmansa voitaisiin ”korjata” riittävän
hyvillä ratkaisuilla. Tämä voi nimittäin johtaa
vatvomisen vahvistamiseen, joka puolestaan
nakertaa minäkuvaa (Segal, Williams & Teasdale 2014, 94-99). Ohjaajan omalla, myötätuntoa ilmaisevalla ohjaustavalla mallinnetaan koko harjoittelun ydintä: uudenlaista
suhtautumista omaan itseen ja omiin kokemuksiin. Koska kyseessä on taito, se kehittyy
harjoittelun myötä myös ohjaajassa itsessään.
Ilman tätä taidon harjoittamisen aspektia
MBCT-kurssin tavoitteet saattavat jäädä teknisen osaamisen tasolle. Kun ohjaajan omaa
toimintaa tarkastellaan ICS-mallin kautta,
voidaan havaita, että ohjaaja käyttää omassa
toiminnassaan mallintavalla tavalla kyseisen
teorian keskeisiä elementtejä.
MBCT-ohjelmasta on olemassa laajasti erilaisia tutkimuksia, ja sen teoreettinen perustakin on kuvattavissa varsin selkeästi.
Kuitenkin ohjelman keskeisestä tekijästä eli
osallistujien omasta kotiharjoittelusta on olemassa niukalti tutkimusta. Tässä tutkimuksessa keskitytään osallistujien kokemuksiin
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TAulukko 3. MBcT-ohJelMAn keSkeinen SiSälTö (SegAl, williAMS & TeASDAle 2014,
166-541).
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kotiharjoittelusta kahdeksan viikon kurssin
aikana.
Tutkimuskysymyksenä on seuraava:
1. Miten osallistujat kuvaavat kokemuksiaan
kotiharjoittelusta MBCT-kurssin aikana?

TuTkiMuSAineiSTo JA
–MeneTelMä
Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutettiin vastaanotollani pidettävien MBCT-kurssien yhteydessä. Ensimmäinen ryhmä toteutettiin ajalla 5.12.2014
– 27.1.2015 ja toinen ryhmä ajalla 21.3. –
23.5.2015. Ensimmäisestä ryhmästä tutkimukseen osallistui kolme henkilöä, jälkimmäisestä ryhmästä puolestaan 6 henkilöä eli
tämä ryhmä kokonaisuudessaan. Tutkimukseen osallistujien valintakriteerit olivat:
•

oma halukkuus osallistua tutkimukseen

•

koko kurssin läpikäyminen.

Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus keskittyä
osallistujien kokemuksiin, joten diagnoosi tai
muut seikat eivät olleet ensisijaisia kriteerejä. Iältään osallistujat olivat 30 - 55-vuotiaita.
Kaikki olivat naisia, ja yhtä lukuun ottamatta
kaikki olivat myös terapia-asiakkaitani kurssin aikana. Jokaisella osallistujalla oli kokemus pitkäkestoisesta psykoterapiasta.
Jokainen tutkimukseen osallistuja sai ennen
kurssin alkua sekä tiedotteen itse kurssista,
että mahdollisuudestaan osallistua tutkimukseen. Lisäksi informaatiota annettiin myös

alkuhaastattelun yhteydessä. Pyrin varmistamaan, että osallistujat tiesivät osallistumisensa olevan vapaaehtoista ja että mahdollinen
kieltäytyminen ei vaikuta heidän saamaansa
hoitoon.
Jokainen osallistujalle kerrottiin, että he tulevat saamaan luettavakseen tutkimuksen käsikirjoituksen ennen sen mahdollista julkaisua,
jotta he voivat itse varmistua siitä, että heitä
koskevat aineiston kohdat eivät millään lailla
loukkaa heidän yksityisyyttään.

Tutkimusaineisto
Tutkimusaineisto koostuu teemahaastatteluista. Teemahaastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina psykoterapiakäyntien ulkopuolella työtilassani 1-4 kuukautta kurssin
päättymisen jälkeen. Haastattelujen kesto
vaihteli 17 minuutista 37 minuuttiin. Teemoina haastatteluissa olivat:
•

yleiset kokemukset kurssista haastatteluun johdattavana kysymyksenä,

•

kokemukset kotiharjoittelusta yleisesti,

•

kotiharjoittelua tukevat ja edistävät tekijät sekä

•

kotiharjoittelua haittaavat tai hidastavat
tekijät.

Tutkimusmenetelmä
Tutkimusmenetelmänä on kuvaileva laadullinen tutkimus, joka pohjautuu hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan pohjautuvaan, tekstipainotteiseen näkökulmaan (Ricoeur 2000,
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Willig 2014; Wernet 2014). Tämän metodologinen valinta soveltuu tähän tutkimukseen
erityisesti siitä syystä, että se vastaa MBCTohjelman taustalla olevaa tietoteoreettista
lähtökohtaa ICS-mallissa. Siinä välitön, eletty
kokemus ohittaa sanat, mutta sitä voidaan
kuvailla sanoilla ja käsitteillä jälkikäteen; ne
eivät kuitenkaan tyhjentävästi vastaa elettyä
kokemusta. Kyseessä on näin ollen kaksi erilaista merkitysjärjestelmää.
Haastattelut kirjoitettiin puhtaaksi sanatarkasti. Sen jälkeen ne luettiin läpi useaan kertaan. Tekstistä etsittiin lausumia, jotka ovat
tutkimusaihetta käsitteleviä asiakokonaisuuksia (Juvakka 2000, 74-80). Nämä lausumat
nimettiin sen jälkeen alustavien alaluokkien
mukaan, jotka pyrittiin pitämään abstraktio-

tasoltaan mahdollisimman lähellä aineistoa.
Seuraava taso koosti näitä alaluokkia, ja kolmas taso on korkein abstraktiotaso tässä tutkimuksessa. Esimerkki analyysista on taulukossa 4. Jokaisesta lausumasta löytyy kunkin
haastattelun numerokoodi, sivunumero ja
tekstin riviä osoittava numero. Näiden perusteella lausumat ovat jäljitettävissä alkuperäiseen tutkimusaineistoon.

TulokSeT
Haastateltavien kertomuksista nousi esille
kolme keskeistä ydinteemaa suhteessa kotiharjoittelua koskeviin kokemuksiin: kotiharjoittelua tukevat tekijät, haasteet ja mindfulness-kokemukset. Kuvaan seuraavassa

TAulukko 4. eSiMerkkeJä AineiSTon AnAlySoinniSTA
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jokaisen teeman erikseen omassa alaluvussaan. Kokoan lopuksi tulokset yhteen (Kuva
2).

Arjen valinnat koskivat viidellä haastateltavalla toimivaan ajankäyttöön liittyviä asioita;
tässä pääluokassa ei ollut muita alaluokkia:
H6/s2/r19

Kotiharjoittelua tukevat tekijät
Kotiharjoittelua tukevien tekijöiden ydinteema koostui neljästä pääluokasta, joita olivat
henkilökohtaisen merkityksen kantavuus, arjen valinnat, voimavarat ja ryhmän merkitys.
Henkilökohtaisen merkityksen kantavuus
-pääluokassa seitsemän haastateltavaa kuvasi eri tavoin tietoista päätöstä harjoittelusta.

6: No joskus laitoin lapsen kattomaan ohjelmaa ja menin sit huoneeseen ja siin sai sit
tehtyä. Sitte paljo tein semmosii että siis ihan
pieniä hengähdystuokioita.

Seitsemän haastateltavaa kuvasi voimavarojen pääluokassa eri tavoin sinnikkyyden tärkeyttä kotiharjoittelussa.
H1/s4/r38

H4/s5/r18

1: No sit mie vaan aattelin, et tää o tehtävä tää
harjotus. Et sit ehkä saatoin vähän aikaa siis
et jos mie tein silmät kiinni, ni avata silmiä tai
jotain siin vähän niinku… Vaihtaa asentoo tai
jotain.. Sit mie taas jatkoin.

4: Ja myös semmosta, semmosta asioiden tärkeysjärjestystä. Että tavallaan… Ihminenhän
tekee niitä asioita, mitkä on tärkeitä ja järjestää niille niiku sen tilan.

Kahdelle haastateltavalle oli tärkeää oivaltaa
harjoituksen tarkoitus. Samoin kaksi haastateltavaa kuvasi riittävän etukäteistiedon
merkitystä osana henkilökohtaisen merkityksen muodostumista.

Neljä haastateltavaa kuvasi ryhmän merkitystä haluna pysyä ryhmän rytmissä ja toisaalta kokemuksien jakamisen näkökulmasta.
H97s2/r29
9: Ja sit vähä tietenkii sellanen, et mite ne
muut siellä kertoo ni.. Et mie voisin kertoo vähän niiku samalla tavalla, et mie en ihan niiku
tipahtais siinä.

H8/s1/r36
8: Nii ett ehkä joku.. Siinä mailla se alko tuntua.. Tuntuu sitte sellaselta että tota.. Jotenkii
rupes itsestä tuntumaa, ett pysty niiku, ett
ymmärtää, mitä siin tarkotetaa tai niiku mite
itellä tuo asia tuntuu. Että ett miten sitä voi
kannatella sitä, ett vaikk tuntuis ikävältä. Ett
antaa olla vaan siinä.

H8/s7/r12
8: Nii. ja sekii oli miusta tota jännää, ku mie
siin olin heti aika alkuvaihessa mie oli just sillo niin väsyny ja huonosti nukkunu, nii just
ku tehtii sitä kehomeditaatioo, se viikko. ja
sit seuraavas tapaamises sie kysyit et miltä
se tuntu. Vai tehtiiks myö? Nii ni mie sanoin,
et ku yks kerta ku minuu rupes särkemää sitä
kohtaa ja se oli ihan hurjaa. Ja sit joku sano
myöhemmi saman asian jossai, et häntä sattu
se, joka paikka tuntu tulevan kipiäks ja tota…

H9/s4/r31
9: Ei mulla varmaan tullu mitään semmosta
yllätystä. Mä vähän ku tiesin siitä, olin lukenu
kirjan ni tiesin, mitä asioita saattaa tulla.
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Et sekin on, ettei nääkää oo, et tää nyt oo tämmöne ainutkertane… Täs niiku mennää ja asioita koetaa.

H1/s4/r24
1: Siis se aika. ja sit et mistä saa sen rauhan.
Niinku siihen harjotukseen. Se varmaan liittyy tähän aika lailla.

Haasteet
Haasteiden ydinteema koostui neljästä pääluokasta: kotiharjoittelun työläys, elämäntilanne, voimavarojen rajallisuus ja henkilökohtaisen merkityksen hauraus.

Viisi haastateltavaa kuvasi voimavarojen rajallisuutta, joka jakautui väsymyksen ja levottomuuden alaluokkiin.
H4/s3/r35
4: Et ainoo, mikä on edelleenkii mulla vaikeeta
siellä ni siellä töissä, mut et siinäkii tapahtuu
pikkuhiljaa edistystä. Et sielt löytyy ainakii
niitä kahden hengityksen mittaisia katkoja,
mutta sieltä löytyy niitä, sielt löytyy niitä..
Sielt löytyy niitä semmosia paikkoja, missä
on helppo pysähtyä. Mutta ne kotiharjotukset toki, mutta jos on… Jos on.. niinku hirveen
tiivis viikko. Et jos se jää kauheen myöhäseen
iltaan.. Niin se oli itse asiassa melkeen niinku
varsinkin kun mä muistan, se tais olla viikko
kaks, ku tehtiin sitä kehonkartotusta, ni se
teki melkeen niiku kipeetä. Ku siis oli aika väsyny, ja sitte makas ja sitte.. sitte.. Sitte niiku
rentoutu melkeen johonki niinku unen tapaseen.

Kotiharjoittelun työläys koostui yksinharjoitteleminen nostaa esille välttelyn-alaluokasta.
Seitsemän haastateltavaa kuvasi sitä, miten
välttely näyttäytyi harjoittelemisessa.
H9/s1/r28
9: Se oli se kotiharjottelu.
T: Kotiharjottelu?
9: Nii. Se oli se työläys. Tääl ei yhtään tuntunu
ko porukassa tehtiin i ei tuntunu yhtään työläältä ett se oli ihan hauskaa.
T: No mitäs sit kotona tapahtu?
9: No siellä sitten yksin viritteli niitä hetkiä
ja.. Ja.. mie muistan sen, että kauhee välttely
alko.. Siinä sitten.

H8/s1/r17
8: Tai.. niiku olin silleen niiku, että aivot niinkun meni jonnekii muualle. Ettei ollu läsnä
siinä se ajatus, ei ollu siinä tekemisessä. Pystyny niiku keskittymään siihen… niitäkään
aikoja, mitä meil aluks esimerkiksi ne kolmen
minuutin jutut oli, ni tuntu alkuun ihan hirveen pitkiltä ajoilta.

T: Mite se siul ilmeni?
9: Ni mä pidin kotia kunnossa. Et tota kaikkia…

Elämäntilanne ja siihen sisältyvät ajankäytön
haasteet olivat esillä viiden haastateltavan
kertomuksissa.
H5/s4/r7

T: Joo…
8: Et jotenkii oli niin kierrokset päällä, että
tota, ei, ei vaan niiku siint oli niinku, et olis
ollu helppo tehä jotain muuta ku olla vaan täs
näin.

5: Mut et käytännössä ajan löytäminen on tosi
haasteellista. Täl hetkellä ku hyvä et vessaan
pääsee.
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ja sitte myös sitte, jos joku hankala, hankaluus
tulee ni sitte.. mie vähän niiko pysöhdyn siinä
ja mietin, et mitä se on, jos joku sanoo vaikka jossain neuvottelussa jotain, mikä tuntuu
hankalalta ni… Sitä sit mietin, et mikä siinä
on. Että tälläsissä niiko.. Niitä sitten käytän.

Kahden haastateltavan kertomuksissa esiintyi kokemus puutteellisesta tiedosta harjoittelun suhteen, joka muodosti henkilökohtaisen merkityksen hauraus-pääluokan.
H6/s5/r2

H3/s7/r17

6: No sanotaan, ett se oli ehkä vähä rankempaa, mitä ootti.

3: Et just nää aika voimakkast itellä huomaa
niiku sen hampaitten purennan ja niiku poskien seudun jän.. jännittymisen. Ja sitte oon
oppinut on hengähystauon aikana n isit kääntäny ne kädet et niiku kämmenselät polvia
vasten ylöspäin. Sillo huomaa usein, et onks
nyrkissä ollu kädet ja saaks ne niiku sormet
aukeemaan sitte. Sillo huomaa, et se jännitys
on… Nousee sit ku ne on nyrkissä ne kädet, ni
se jopa sinne melkeen olkapäihin asti on se
käsi…

T: Missä suhteessa?
6: Tai niiku että… Tai vaativampaa… Nii että..
Mie en muista, oliks siin alussa enneku tota
ensimmäistä kertaa, että oliks sillo puhetta
kotiharjottelusta?

H1/s6/r18
1: Mut ehkä se oli… Ehkä siin oli semmonen
ajatus et.. Miks niit pitää.. Tai niiko…

T: Ja sen takia varmaan…?

T: Hyvä kysymys. sano vaan loppuun asti…?

3: ja sitku saa niiku heng… Ja puhallettuu ja
rauhotettuu, ni se pulssi pikkuhiljaa tasottuu,
ni se käsikii rentoutuu siinä.

1: Tai mikä hyöty siit on, ett niit ajattelee? Tai
antaa niijen sit niiko tulla?

T: Joo..?

Mindfulness-kokemukset

3: Ja sit se on niiku paljon helpompaa siirtyy
siihen epämiellyttävään.. epämiellyttävään
tilanteeseen.

Kotiharjoittelua tukevat tekijät ja haasteet
muodostivat kehyksen harjoitteluun liittyneille mindfulness-kokemuksille. Näitä
kuvauksia löytyi kaikkien haastateltavien
kertomuksista. Tämä ydinteema koostui vakauttamisen ja myötätunnon pääluokista.

Myötätunnon kokemuksen pääluokka koostui kahdesta alaluokasta: suhde omaan itseen
ja omiin kokemuksiin, itsestä huolenpito ja
sallivuus omaa harjoittelua kohtaan. Kuusi
henkilöä kuvasi suhdetta omaan itseensä ja
siinä tapahtunutta muutosta:

Vakauttamisen pääluokassa kuusi henkilöä
kuvasi etäisyyden saamista omiin ajatuksiinsa. Neljä henkilöä kuvasi puolestaan kehon
havainnointiin liittyviä kokemuksiaan.

H9/s4/r13
9: No tota kokemisessa tapahtu, et mitä mie
itestäni ajattelin. Mie tunsin itteni aina aika
hyväksi, kun sain tehtyy ne tehtävät.Tuli semmonen tyytyväinen ja semmonen ihan hyvä
olo. ja tota sit myös siitä tuli semmosta hyvää

H9/s5/r8
9: Ja sitte niiku näit kolmen minuutin hengähdystaukoja. Ihan työpäivänä ja millo tahansa.
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oloa, et tota, et siel tehtiin vapaita harjotuksia
ja sit mie kävelin luonnossa ja mie kuuntelin
ääniä ja katselin ja koin niiku tuulta ja ilmavirtoja. Kaikkee tällästä nii tota… Se, se maailman niiko näkemine ja kiinnittää näkemäänsä
huomiota, mitä kaikkee siellä luonnossa näki
sillon keväällä. Niiko semmone rikkaampi
semmonen kokemisen tapa. Että ei oo lenkillä, vaan mennä tohota, katso varpaisiin tai
jotain…

Seitsemän haastateltavaa kuvasi sallivuuden
kokemuksia suhteessa omaan harjoitteluun:
H4/s5/r10
4: Suorittamista.. tiedät, siis tiedät, että tämä
on masennuksen ehkäisyä.
T: Ymmm…
4: Kaiken aa ja oo. Ja sitten sen tekeminen.
Mut siis se, että niinkun sen kävi läpi, ni sitten
se, että.. Taikka se.. nää asiathan on edelleen

ja se pitää tehä tiettyinä kertoina. mutta se
ei oo enää, että pitää tehä tiettyinä kertoina,
vaan että mä teen sen tiettyinä kertoina. siis
et.. Et.. Varmaan semmosta myötätuntoa ja
lupaa ja oikeutusta.

Kotiharjoittelukokemuksien ydinkuvaus
Kotiharjoittelua tukevat tekijät sekä haasteet muodostavat dynaamisen perustan,
jossa mindfulness-kokemukset toteutuvat
(Kuva 2). Ne kuvastavat arjen elämäntilanteiden vaihtelevuutta, joissa on samaan aikaan
harjoittelun kannalta hyödyllisiä ja auttavia
seikkoja; toisaalta arkeen sisältyy jatkuvasti
sekä ulkoisia että sisäisiä haasteita. Tässä kehyksessä on kuitenkin mahdollista kokea uudenlaisen suhteen kehittymistä omaan itseen
vakautumisen ja myötätunnon myötä.

kuvA 2. koTihArJoiTTelukokeMukSien yDinkuvAuS.
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pohDinTA
Tässä tutkimuksessa selvitettiin sitä, miten
osallistujat kuvaavat kokemuksiaan kotiharjoittelusta MBCT-kurssin aikana.
Kotiharjoittelukokemuksien kuvaukset muodostavat dynaamisen kokonaisuuden, jossa
mindfulness-kokemukset ilmenevät harjoittelua tukevien tekijöiden ja haasteiden taustaa vasten. Kotiharjoittelu edellyttää sitoutumista uudenlaiseen ajankäyttöön; harjoitteet
eivät nekään ole aina yksinomaan mukavia.
Ne osallistujat, jotka kuvasivat haastattelussa
tehneensä tietoisen päätöksen harjoittelusta,
näyttivät kuvaavan sitoutumistaan harjoitteluun läpi kahdeksan viikon kurssin varsin
vahvana. Vastaavasti ne henkilöt, joiden henkilökohtainen sitoutuminen oli jollain tapaa
haurasta, kuvasivat vaikeuksia harjoittelussa
ja luovuttamisen kokemuksia. On kuitenkin
syytä todeta, että jokaisella haastateltavalla
oli haasteellisia hetkiä harjoittelussa. Henkilökohtainen päätös sitoutumisesta näytti kuitenkin kantavan näiden hankalien hetkien ja
tilanteiden ylitse.
Sitoutuminen näytti myös liittyvän koettuun etukäteistietoon kotiharjoittelusta. Ne
osallistujat, jotka kokivat saaneensa epäselvää tietoa kotiharjoittelusta, kuvasivat haastattelussa harjoittelun määrää ja ylipäätään
kotiharjoittelua heidän kannaltaan yllättävän työlääksi. Muutama haastateltava luki
oma-aloitteisesti ennen kurssia ja osin sen
aikana MBCT-kurssin osallistujille tarkoitetun teoksen. Näiden henkilöiden kuvauksista
välittyi syventynyt ymmärrys ja sitoutuminen kurssin ohjelmaan osana oman itsensä
hoitamista. Cairnsin ja Murrayn (2013) meta-

analyysissa nousi esille odotuksien merkitys
motivaation kannalta. Jos odotukset ja etukäteistieto vastaavat kurssilla saatuja kokemuksia, se saattaa vahvistaa motivaatiota. Tässä
tutkimuksessa tulokset näyttävät viittaavan
tähän suuntaan.
Ajankäyttöön liittyi keskeisesti osallistujan
elämäntilanne. Perheellisten osallistujien
kertomuksissa oli kuvauksia ajanhallinnan
vaikeuksista. He kuvasivat hankaluuksiaan
löytää sopivaa, rauhallista harjoitteluhetkeä
kiireisen arjen keskeltä. Arkisia ajankäytön
valintoja joutuivat tekemään myös ne osallistujat, joilla ei enää ollut vastuullaan lastenhoidon ja työn yhteensovittamisen haasteita.
Harjoitteluun näytti liittyvän kaikilla osallistujilla ainakin jonkin verran välttelyä ja
kamppailua itsensä kanssa. Erässä aiemmassa MBCT-kurssille osallistuneiden kokemuksia tarkastelevassa tutkimuksessa kuvattiin
kamppailun (struggle) teemaa: siihen sisältyivät esimerkiksi sekä pettymyksen tunteet
kurssin rajoituksia kohtaan että ajanhallinnan haasteet (Allen ym. 2009).
Harjoittelun säännöllinen tekeminen edellytti myös henkilökohtaisia voimavaroja. Näitä
saattoi verottaa esimerkiksi vaativa työ tai
perhetilanne. Osallistujat kuvasivat kuitenkin ryhmän merkitystä. Haastavina hetkinä
ajatus ryhmästä ja yhteisestä harjoittelun käsittelystä siellä kannusti jatkamaan harjoittamista. Osa myös muokkasi harjoittelua omaan
kulloiseenkin tilanteeseensa sopivammaksi.
Kahdeksan viikon kurssin aikana näytetään
todellakin oppivan kurssin keskeinen ajatus
eli mindfulness-taidot. Osallistujat kuvasivat
sekä vakauttamisen että itseen kohdistuvan
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myötätunnon taitojen kehittymistä. Van der
Veldenin ja muiden (2015) meta-analyysissa
todettiin, että etäisyyden saaminen omaan
ajatteluun on merkityksellistä. Reaktiivisuutta esiintyy ajattelussa edelleen, mutta suhtautuminen siihen voi muuttua, joka puolestaan
saattaa vaikuttaa mielialaan. Tässä tutkimuksessa osallistujat kuvasivat hetkiä kotiharjoittelussaan, jossa reaktiivisuus herää. Osallistujat havaitsivat tämän, mutta pystyivät
irrottautumaan. Erityisen mielenkiintoisia
olivat kuvaukset myötätunnon kehittymisestä kurssin aikana. Esimerkiksi suhtautuminen
omaan harjoitteluun muuttui lempeämmäksi. Tämä myötätunnon kehittyminen saattaa
kenties vaikuttaa jatkossa myös mielialan
kulkuun, kun joustavuus omassa ajattelussa
kasvaa.
Kolmivaiheinen hengitysharjoitus on yksi
kurssin keskeisiä harjoitteita. Kaikkien osallistujien kertomuksista löytyi kuvauksia tämän harjoitteen käytöstä. Osalle se näytti
muodostavan arkeen melko sujuvasti solahtavan harjoitteen, jolla voi nopeasti katkaista
alkavan huolen kierteen; vakauttamisen taidot ovat tällöin alkaneet kehittyä. Bondolfin
ja muiden (2010) tutkimuksessa todettiin,
että 14 kuukauden seuranta-ajan puitteissa
kolmivaiheinen hengitysharjoitus säilyi käytössä arkisten harjoitteiden ohella pisimpään.
Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu harjoitteiden käyttöä kurssin jälkeen. Kuitenkin tämän
harjoitteen käytön jonkinlainen helppous tai
sujuvuus saattaisi viitata siihen, että se ehkä
saattaisi säilyä käytössä pidempiä harjoitteita
helpommin.
Tämän tutkimus on tiettävästi ensimmäisiä
laadullisia tutkimuksia, joissa tarkastellaan

kotiharjoittelua koskevia kokemuksia osallistujien kertomuksien näkökulmasta. Koska
kyseessä on laadullinen tutkimus, nämä tulokset pätevät ainoastaan tähän aineistoon.
Ne saattavat kuitenkin antaa viitteitä niistä
seikoista, joilla voi olla laajemmin merkitystä
kotiharjoittelussa ja sen ohjaamisessa MBCTkurssin aikana. Tässä tutkimuksessa erityisenä piirteenä on tutkijan toimiminen ryhmän
ohjaajana; se saattaisi vaikuttaa osallistujien halukkuuteen antaa kriittistä palautetta.
Osallistujien kertomuksissa esiintyi kuitenkin
myös kriittisiä näkökulmia esimerkiksi saatuun ennakkotietoon harjoittelun määrään
suhteen. Tutkimuksen tekeminen ja analyysin muodostaminen on pyritty kuvaamaan
mahdollisimman avoimesti ja tarkasti. Rajoitukset huomioiden esitettyjä tuloksia voitaneen pitää melko luotettavina ja uskottavina.
Tämän kurssin sisältöön ei kuulunut ohjelmassa kuudennen ja seitsemännen viikon
välille sijoittuvaa hiljaista päivää. Syyt se
poisjättämiseen ovat samoja, joita MBCT-ohjelman kehittäjät ovat itsekin kuvanneet: se
on ajallisesti melko suuri panostus. Hiljainen
päivä toteutui tämän kurssin ulkopuolella, ja
se oli avoinna kaikille niille, jotka olivat jossain vaiheessa käyneet MBCT-kurssin. Näin
sen sijoittaminen juuri kyseisten viikkojen
välille ei ole MBCT-ohjelman mukaan välttämätöntä, vaan siinä voidaan myös joustaa
(Segal ym. 2014).
Tämän tutkimusprosessin aikana tekemieni
havaintojen pohjalta ehdotan MBCT-ryhmien
ohjaajille seuraavia asioita huomioitaviksi:
•
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käyttää aikaa. Pyri selvittämään myös
kurssille tulijoiden ennakko-odotuksia.
Näin henkilökohtaisen merkityksen muodostumiselle luodaan hyvä lähtökohta.
•

•

•

Osallistujien valinta on tärkeä vaihe. Pyri
varmistamaan, että kurssille tulijoilla on
harjoittelun mahdollistava elämäntilanne; se ei kuitenkaan tarkoita ongelmatonta elämää. Näin harjoittelulle on paremmat mahdollisuudet löytää kohtuullisessa
määrin aikaa.
Ryhmän muodostaminen on merkityksellistä. Alkuhaastattelun avulla saat todennäköisesti koottua sellaisen ryhmän,
jossa keskinäisellä tuella on mahdollisuus
kukoistaa.
Käytä aikaa omaan harjoitteluusi kurssin
ohjaamisen aikana. Ryhmän ohjaaja mallintaa kurssin keskeisiä teemoja omassa
toiminnassaan ja olemisessaan kurssin
kuluessa.
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Tekstiviestien käyttö
CBASP-ryhmähoidon tukena
Susann Thylin

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miten
CBASP-ryhmähoidossa olevat potilaat kokevat tekstiviestien saamisen ryhmäkäyntien
välillä, minkälaiset viestit he kokevat itselleen hyödylliseksi ja kuinka usein he toivoisivat saavansa viestejä. Lisäksi tarkoitus on arvioida kokevatko potilaat hyödyllisenä saada
viestejä ryhmän loputtua.
Viime vuosikymmenten psykoterapiatutkimus on antanut uutta tietoa siitä, mitkä tekijät edesauttavat potilaiden toipumista ja
muutosta. Tutkimus on tuonut uutta tietoa
siitä, mitkä tekijät psykoterapiassa ovat te-

hokkaita, toisin sanoen näyttöön perustuvaa
(evidence based) käypää hoitoa. Perinteisesti
keskustelu on ollut psykoterapiassa keskeisessä roolissa. Viime vuosikymmeninä on eri
hoitomuotoja kehitelty ja sovellettu laajempaan kirjoon ongelmia. Nykyään tarjotaan
psykoterapiaa moninaisiin ongelmiin. Tietoisuus psykoterapian vaikuttavuudesta on
myös vaikuttanut siihen, että terapian kysyntä on lisääntynyt. Tämä kehitys on tapahtunut aikana jolloin tietokoneet, älypuhelimet,
uusi teknologia kuten langaton internet, on
ottanut aina vaan suuremman tilan elämässämme. Tänään suuri osa vuorovaikutukses-
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tamme tapahtuu tekstiviestein, sähköpostitse
ja sosiaalisen median kautta. Olemme kehittäneet uuden tavan kommunikoida ja etsiä
tietoa. Mahdollisuus kehittää uusia teknisiä
ratkaisuja tiedon välittämiseen on kasvanut.
Tämä kehitys näkyy myös terveydenhuollossa, jossa tekniikasta tulee enemmän ja
enemmän integroitu osa terveydenhoidossa.
Euroopan komissio käyttää termiä e-health ja
määrittelee sen näin: e-terveys on yhteinen
määritelmä hoidosta ja tuesta, joka tapahtuu
etänä. Toisin sanoen e-health on informaatio ja kommunikointiväline, jota käytetään
ennaltaehkäisyyn, diagnoosin määrittelyyn,
hoitoon sekä terveyden ja elämäntapojen valvontaan ja ohjaukseen.
Täten on luonnollista, että nämä uudet
suuntaukset näkyvät myös psykoterapiassa.
Useille potilaille on luonnollista etsiä tietoa
ja kommunikoida tietokoneen avulla. Tämä
tekee hoidon tietokoneavusteisesti houkuttelevaksi monille potilaille. Viime vuosina onkin tapahtunut paljon kehitystä ja tutkimusta
psykoterapian erilaisista tietokoneavusteisista interventioista. Tekniikan kehitys tarjoaa
mahdollisuuden tuoda terapiapalveluja myös
haja-asutusalueilla asuville.
Tietokoneavusteista terapiaa voidaan toteuttaa monella tavalla. Vuorovaikutus voi olla
välitöntä, jolloin potilas ja terapeutti keskustelevat reaaliajassa tai viivästetty siten että
vuorovaikutus tapahtuu esim. sähköpostin
välityksellä. Välittömään vuorovaikutukseen
kuuluvat esim. videoneuvottelut, erilaiset
viestinvälitys- ja keskusteluohjelmat, kuten
irc. Erilaisilla työkaluilla voidaan jakaa sisältöä usean henkilön kesken kuten internetsivuja. Toiseen kategoriaan voidaan ajatella

kuuluvan kaikki sellaiset tavat, joissa ei ole
suoraa vuorovaikutusta, kuten sähköposti,
foorumit ja staattiset internetsivut. Yhteistä
näille on se, että niiden avulla tietoa on helppo jakaa, päivittää ja luoda kommunikaatiokanavia asiakkaaseen (Palermo ym., 2009).
Suurin osa tietokoneavusteisesta terapiatutkimuksista on tehty kognitiivis-behavioraalisen viitekehyksen hoitomuodoista. Viime
aikoina on myös tehty tutkimuksia psykodynaamisesti orientoituneesta lyhytterapiasta
(Vernmark, et al., 2014). Tietokoneavusteista
terapiaa määritellään monella tapaa, Swedish
Association of Local Authorities and Regions
(SKL), määrittelee sen hoito-ohjelmaksi, joka
rakentuu standarisoituun itsehoitomanuaaliin tietylle diagnoosiryhmälle sisältäen
kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä internetin välityksellä yhdessä terapeuttisen tuen
kanssa (SBU-raport, 2013).

AieMMAT TuTkiMukSeT
Tutkimukset tähän mennessä ovat osoittaneet, että pelkkä tietokonepohjainen itseapuohjelma ei toimi kovin hyvin. Potilaat
tarvitsevat apua ja tukea omaehtoiseen työskentelyynsä. Lisäksi useimmat potilaat valitsisivat mieluummin kasvokkain tapahtuvan
terapian. Tästä syystä viime aikoina on keskitytty enemmän kohdentamaan hoitoa siitä
hyötyville kohderyhmille. Useimmiten nuorehkoille, korkeammin koulutetuille ihmisille, jotka voivat helpommin omaksua hoitoohjelmiin liittyvän laajan tekstimateriaalin,
joihin useimmat hoito-ohjelmat perustuvat.
Asenteet nettipohjaisiin hoito-ohjelmiin
vaihtelevat. Jotkut ovat sitä mieltä, että tästä
tulee tulevaisuudessa hoidon standardi ja jot-
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kut ajattelevat, että se voisi olla hyödyllinen
lisä hyvin motivoituneille potilaille, jotka hakevat itse tämän tyyppistä hoitoa.
Eräässä tutkimuksessa (Morgan, 2013) tutkittiin voivatko automaattiset sähköpostiviestit
helpottaa masennusoireita. Tutkimukseen
osallistuneet jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä sai kaksitoista s-postiviestiä, joissa heitä kannustettiin kokeilemaan eri toimintatapoja jotka on tutkimusten mukaan
todettu helpottavan masennusoireita. Toinen
ryhmä sai myös kaksitoista s-postiviestiä,
jotka sisälsivät yleistä tietoa masennuksesta.
Tutkimus osoitti, että ensin mainitun ryhmän osallistujien masennusoireet helpottivat
merkittävästi enemmän kuin toisen ryhmän,
jotka saivat yleistä tietoa masennuksesta.
Tutkimus osoitti, että automatisoidut viestit voivat vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin,
mutta viestien sisällöllä oli myös merkitystä.
Pelkkä yleinen tieto masennuksesta ei tutkimuksen mukaan riittänyt.
Australiassa on tehty tutkimus (Chow
ym.,2015) jossa arvioitiin elämäntapaohjaukseen keskittyvien tekstiviestien vaikuttavuutta sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden muuttumiseen. Tutkimuksen aikana
(kuusi kuukautta) interventioryhmä (n = 352)
sai tavanomaisen hoidon lisäksi neljä tekstiviestiä viikossa. Tekstiviestien sisältö oli
tiedollista, motivoivaa muistuttamista ja elämäntapamuutosta tukevaa. Tutkimuksessa
todettiin, että tekstiviestejä saaneen ryhmän
kolesteroliarvot olivat merkittävästi pienempiä kuin kontrolliryhmän. Verenpaine oli
laskenut, BMI oli pienentynyt, liikunnallinen
aktiivisuus oli merkittävästi lisääntynyt ja tupakoinnin määrä oli merkittävästi vähenty-

nyt. Suurin osa (91 %) osallistujista piti tekstiviestejä hyödyllisinä.
Toisessa tutkimuksessa (Aguilera & Munoz,
2011) selvitettiin, voivatko tekstiviestit tukea ryhmähoitoa. Tutkimukseen osallistui
12 potilasta, jotka ryhmähoidon lisäksi saivat
päivittäin 1-3 tekstiviestiä. Tekstiviesteissä potilaita pyydettiin arvioimaan vointiaan
asteikolla 1-10 (mood). Potilaita pyydettiin
vastaamaan viesteihin niin pian kuin heille
oli mahdollista. Lisäksi lähetettiin viestejä,
joiden sisältö liittyi teemoihin, joita ryhmähoidossa oli käsitelty, esim. ajatusten tunnistamista, miellyttävien aktiviteettien tekemistä, fyysisestä kunnosta huolehtimista. Hoidon
loputtua yhdeksän kymmenestä potilaasta
koki, että viestit olivat lisänneet potilaiden
läheisyyden kokemusta ryhmään ja terapeuttiin. Kahdeksan potilasta koki, että tekstiviestit edesauttoivat osallistumista ryhmään.
Osallistujista 40 prosenttia olisivat toivoneet
vielä useampia viestejä, 60 prosenttia oli tyytyväisiä 2 - 3 viestiin per päivä.
Vuonna 2009 tehdyn review-katsauksen perusteella löydettiin 12 tutkimusta tekstiviestien käytöstä käyttäytymisen muutoksessa, 9
tutkimusta todettiin riittävän vahvaksi, 8:ssa
tutkimuksessa todettiin tekstiviestien olevan
vaikuttava menetelmä käyttäytymisen muuttamisessa. Mikään näistä ei suuntautunut mielenterveyden ongelmiin. Aguileran ja Munozin
(2011) tutkimus on tietääkseni ainoa julkaistu
tutkimus tekstiviestien systemaattisesta käytöstä psykoterapiassa. Sen sijaan on useita
tutkimuksia julkaistu ja meneillään erilaisten
sovellusten käyttämisestä psykoterapian tukena. Sovellusten käyttäminen vaatii enemmän
teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä, täten ne
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herkästi myös lisäävät potilaiden eriarvoisuutta. Tekstiviestit ovat arkipäivää useimpien
potilaiden kohdalla, joten se on menetelmänä
hyvin helposti käyttöön otettavissa.
Älypuhelimet voivat edesauttaa potilaan paneutumista niin terapiaistunnoissa kuin asioiden soveltamista istuntojen välillä (Casey
& Clough, 2011). Tämä voi kliinisessä työssä
näkyä kustannustehokkaampana palvelujen
tarjoamisena, asiantuntijoiden tehokkaampana ajankäyttönä, parempina hoitotuloksina ja uusiutumisen pienentymisenä.
Teknologia kehittyy tunnetusti nopeasti,
tutkimustieto tulee pitkällä viiveellä. Ionnis
(1998) on todennut, että keskimääräinen aika
”grant applicationista” RCT julkaisuun on
keskimäärin 7 vuotta. Siinä ajassa teknologia
auttamatta vanhentuu ja jopa häviää markkinoilta. Tie tutkimuksesta kliiniseen käyttöön
on vielä pidempi. On arvioitu, että aika projektista osaksi kliinistä arkea kestää keskimäärin 17 vuotta (Riley, Glasgow, Etheredge,
& Abernethy, 2013). Tämän tiedon valossa on
perusteltua kehittää myös vakiintuneen teknologian käyttöä osana psykoterapiaa eikä
pelkästään kehittää uusia sovelluksia.
Tekstiviestitoiminto on yksi puhelimien perustoimintoja, joita suurin osa ihmisistä käyttää jokapäiväisessä elämässä. Tekstiviestit
eivät myöskään vaadi tietynlaisia puhelimia
tai erityisiä sovelluksia, vaan ne toimivat kaikissa puhelimissa. Tekstiviestien käyttö on
edullista eikä täten aseta käyttäjiä eriarvoiseen asemaan taloudellisten tai tiedollisten
resurssien vuoksi. Näiden seikkojen vuoksi
juuri tekstiviestien käyttö on perusteltua julkisessa terveydenhuollossa.

cBASp-ryhMähoiToMAlli
CBASP-hoito on kognitiivis-behavioraalinen
hoitomalli, jonka James P. McCullough (2000)
on kehittänyt. Yksilöhoitomallista on edelleen kehitetty ryhmähoitomalli (Sayegh ym.,
2012). Hoitomalli koostuu kahdesta pääteemasta: Toiminnan aktivointiosiosta ja sosiaalisen vuorovaikutuksen osiosta. Masennus
sairautena tuottaa innottomuutta, haluttomuutta ja aloitteellisuuden laskua. Nämä
vähentävät toiminnallisuutta ja luovat passiivista olemisen tapaa lisäten kokemusta epäonnistumisesta ja elämän tyhjyydestä. Aktiivisuuden väheneminen tuottaa itsetunnon
laskua ja kokemusta itsestä saamattomana,
osaamattomana. Tämä kehä muodostuu herkästi masennusta ylläpitäväksi. Hoitomallin toiminnan aktivointi-osion tavoitteena
on purkaa passiivisuuden kehää ja kohottaa
mielialaa toiminnallisuutta lisäämällä. Sosiaalinen vuorovaikutus-osio perustuu käyttäytymisterapeuttiseen ajatteluun ihmisen ja
ympäristön suhteesta.
Pitkäaikaisesti masentuneet usein toimivat ja
ajattelevat tavoilla, jotka tuottavat jatkuvia
pettymyksiä ja epäonnistumisia erityisesti
ihmissuhteissa. Heillä on vaikeuksia kuvata
omia tarpeitaan ja toiveitaan toisille ihmisille
siten, että he tulisivat ymmärretyiksi ja huomioiduiksi. Toistuvien kielteisten kokemusten
myötä kehittyy kokemus, ettei pysty ollenkaan
vaikuttamaan siihen, mitä itselle tapahtuu ja
minkälaista kohtelua toisten taholta saa. Nämä
sosiaalisen vuorovaikutuksen pettymykset
ja vaikeudet altistavat eristäytymiselle ja vetäytymiselle kontakteista. Tällä tavoin syntyy
toivottomuuden ja voimattomuuden – kokemuksen kehä. Tämä kehä pitää yllä masentu-
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nutta mielialaa sekä eristäytymistä ja passiivivisuutta. Nämä kaikki pitävät masennusta yllä.
Hoitomallin työskentelytavat perustuvat oppimisen psykologiaan. Terapiamenetelmät ohjaavat potilaita havainnoimaan vaikeuksiaan,
toimintamallejaan ja niiden seurauksia itselle
ja omalle mielialalle (Kokko & Karila, 2014).
CBASP hoitomallissa masennusta rakentavana ja ylläpitävänä tekijänä nähdään erityisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät
ongelmat, joten on hyvin ymmärrettävää,
että ryhmämuotoinen hoito tuo vahvuutta
hoitomalliin. Ryhmä luo ympäristön, jossa
voimaantuminen ja vahvistuminen sosiaalisen vuorovaikutuksen uudenlaisten kokemusten avulla on rikkaampaa ja vivahteikkaampaa kuin yksilöhoidossa. Ryhmä suojaa
ohjaajia halulta ”pelastaa potilas”, toimimalla
potilaan puolesta. Uusien ongelmanratkaisutapojen oppiminen mahdollistuu paremmin,
kun ryhmäläiset ohjaajien lisäksi ideoivat
ehdotuksia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja.
Ryhmään osallistuminen murtaa masennuksen aiheuttamaa eristäytyneisyyttä, toivottomuutta ja keinottomuutta.
Ryhmä on myös välittömästi läsnä oleva sosiaalinen ympäristö, jossa osallistujat ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.
Ryhmässä osallistujia haastetaan olemaan aktiivisesti vuorovaikutuksessa osana ryhmää,
tehdään näkyväksi miten he voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa toisiin ryhmäläisiin. Tällä tavoin vahvistuu kokemus pystyvyydestä ja
kyvystä hallita elämäänsä vuorovaikutustilanteissa. Ryhmässä vahvistuminen toteutuu
paitsi omakohtaisten onnistumiskokemusten
kautta myös havainnoimalla miten toiset ryhmäläiset ratkaisevat samantyylisiä ongelmia.

Ryhmäläisten tuki, kannustus ja rohkaisu kokeilemaan uusia ratkaisumalleja vahvistavat
osaltaan oppimista (Sayegh, 2012).
Aikaisemmat kokemukset CBASP-ryhmän vetämisestä saivat minut miettimään, voisiko tämän ryhmän potilaat hyötyä lisätuesta ryhmähoidon aikana. Potilaat ovat pitkään kärsineet
masennuksesta, ja masennusta ylläpitävät kehät ovat hyvin juurtuneita. Lisäksi masennuksen vaikutukset muistiin ja keskittymiskykyyn
vaikeuttavat ja hidastavat oppimista.
Yllä mainitut tutkimukset saivat minut miettimään, voisivatko potilaamme hyötyä tekstiviesteistä CBASP-ryhmähoidon tukena. Tarkoitus on selvittää potilaiden kokemuksia
tekstiviestien saamisesta ryhmähoidon aikana, kuinka usein he haluaisivat saada viestejä ja minkä tyyppisen viestin he kokevat itselleen hyödylliseksi. Lisäksi tarkoituksena
on selvittää, haluavatko potilaat saada vielä
viestejä varsinaisen ryhmän jälkeen, toiseen
seurantakäyntiin asti. Aikaisempi tutkimus
osoittaa, että pelkkä psykoedukaatio ei ole
kovin hyödyllistä. Kun taas toiminnan aktivaatio, mielialan seuruu, omista ajatuksista
tietoiseksi tuleminen on koettu hyödyllisiksi.
Tutkimuskysymykset ovat:
1. Miten ryhmäläiset arvioivat viestien hyödyllisyyttä?
2. Millaisia heidän kokemuksensa viesteistä
ovat?
3. Millaiset viestit koetaan hyödyllisiksi?
4. Kuinka usein ryhmäläiset viestejä haluavat?
5. Muuttuuko mieliala ja henkilökohtaisen
kipupisteen voima ryhmän aikana?
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TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
CBASP-ryhmä oli osa Oulun yliopistollisen
sairaalan psykiatrian poliklinikan tarjoamaa
hoitoa. Hoitoon hakeuduttiin lähetteellä.
Ryhmää edelsi kaksi haastattelukertaa, jossa
arvioitiin potilaan soveltuvuutta ryhmään ja
pohjustettiin ryhmää varten potilaiden sosiaalisen vuorovaikutuksen kipupisteitä. Ryhmä kokoontui 20 kertaa ja ryhmän jälkeen
oli kaksi seurantakäyntiä. Ryhmä kokoontui
kerran viikossa 2 tuntia kerrallaan. Ryhmähoito eteni hoitomallimanuaalin mukaan.
Potilailla oli omat työkirjat, joita käytettiin
ryhmän aikana. Ryhmän alussa potilaat täyttivät myös BDI:n. Ensimmäisten ryhmäkäyntien aikana keskityttiin psykoedukaatioon,
toiminnan aktivaatioon ja masennuskehän
murtamiseen. Ryhmäkäyntien loppupuolella painopiste oli sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimisessa ja omien kipupisteiden
työstämisessä.
Ryhmään valittiin 7 potilasta haastattelujen
perusteella. Ryhmässä oli yksi mies, loput
osallistujat olivat naisia. Ryhmäläiset olivat
iältään 50 - 55 -vuotiaita. Yksi ryhmäläinen
lopetti neljännen ryhmäkäynnin jälkeen.
Ryhmäläisistä kolme oli työssä koko ryhmän
ajan, kaksi heistä oli työssä osa-aikaisena.
Yksi ryhmäläinen palasi työhön ryhmän aikana ja yksi ryhmän loputtua. Yksi ryhmäläinen sai ryhmän aikana eläkepäätöksen ja
yksi ryhmäläinen oli koko ryhmän ajan sairauslomalla. Neljällä oli diagnoosina toistuva
masennus ja yhdellä diagnosoitiin toistuvan
masennuksen remissiovaihe. Kahdella oli
diagnoosina pitkäaikainen masennus.

Tutkimuksessa potilaat saivat 1-2 erityyppistä viestiä viikossa. Potilaita ohjeistettiin
antamaan jokaisen viestin jälkeen mahdollisimman pian palautetta siitä, kuinka hyödylliseksi he kokivat viestin asteikolla 1-5.
Potilailta kysyttiin hoidon puolivälissä tarkemmin, miten hyödyllisinä he olivat viestit
kokeneet sekä minkälaiset viestit olivat olleet
hyödyllisimpiä ja kuinka usein he toivoivat
saavansa viestejä. Ryhmähoidon lopussa kysyttiin vielä laajempaa palautetta siitä, miten
he olivat kokeneet tekstiviestit. Potilaiden
voinnin muutosta seurattiin hoidon alussa,
keskivaiheessa, lopussa ja ryhmän päätyttyä.
Menetelminä käytettiin BDI:tä ja arviota siitä,
kuinka paljon he tutkimushetkellä uskoivat
omaan kipupistelauseensa voimaan.
Ensimmäisellä ryhmäkäynnillä potilaille kerrottiin mahdollisuudesta saada tekstiviestejä ryhmähoidon tukena. Mikäli he halusivat
saada tekstiviestejä, heidän tuli kirjoittaa
puhelinnumero erilliselle lomakkeelle. Potilaiden yhteistiedot olivat kyllä tiedossa, mutta halusin erillisellä lomakkeella varmistaa,
että potilaat olivat tietoisia siitä, että ovat
hyväksyneet tekstiviestien vastaanottamisen. Kaikki tämän ryhmän potilaista halusivat saada tekstiviestejä. Potilaita pyydettiin
vastaamaan tekstiviestin saatuaan, miten
hyödylliseksi itselleen sen koki, asteikolla 0
ei lainkaan hyödyllinen 5 erittäin hyödyllinen. Heitä pyydettiin vastaamaan niin pian
kuin se oli heille mahdollista. Ensimmäisen
viestin jälkeen yksi ryhmäläinen vastasi. Seuraavalla ryhmäkerralla useampi ryhmäläinen
kysyi, miten pitikään toimia viestin suhteen?
Kerrattiin instruktio viestin hyödyllisyydestä itselle. Tämän jälkeen ei enää muistuteltu
viestiin vastaamisesta. Muutamilla ryhmä-

324

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

kerroilla potilaat kommentoivat spontaanisti viestejä, mutta niitä ei erityisesti käsitelty
ryhmäkäyntien aikana. Kaikki ryhmäläiset
saivat saman sisältöisen viestin. Tavoitteena oli lähettää hieman erityyppisiä viestejä.
Viestit mukailivat pääsääntöisesti ryhmäkäyntien sisältöä. Viestejä lähetettiin 1-3 viikossa, useimmiten kerran viikossa. Esimerkkejä viesteistä:
”Masennuskehästä irrottautumiseksi on ryhdyttävä toimimaan masennuksen viestin
vastaisesti. Mieti miten voisit tänään toimia
toisin kuin mihin masennus sinua houkuttaa!
Mukavaa viikonloppua!”
”Masennus houkuttaa kiinnittämään huomion sisäänpäin. Pysähtykää hetkeksi havainnoimaan ympäristöä, mitä näette, koette
kaikilla aisteilla? Mitä ajatuksia mielessä on?
Miltä tuntuu? Tavoitteena on vain havainnoida niitä!”
”Syksyn sää voi entisestään houkuttaa vetäytymiseen. Nyt onkin erityisen tärkeää pyrkiä
tekemään jotain itseään virkistävää. Mikä voisi tänään olla sinun virkistävä teko?”
”Viimeksi puhuttiin vuorovaikutuskehästä,
pohtikaa mihin sijoittuisitte siinä eri tilanteissa.”
”Hienosti jaksoitte keskittyä tilanneanalyysi
työskentelyyn vaikka aihe on hieman haastava. Pohtikaa tykönänne mikä olisi teidän
auttava ajatus viime viikolla esitettyyn tilanteeseen.”

Potilailta pyydettiin nimetön kirjallinen palaute tekstiviesteistä ryhmän puolivälissä
(joulutauko välissä). Samalla ryhmäkäynnillä potilaat täyttivät myös BDI:n. Palautteessa
pyydettiin ryhmäläistä arvioimaan (asteikolla 0 ei lainkaan hyödyllinen – 5 hyvin hyödyllinen), kuinka hyödyllisenä on kokenut tähän

mennessä saadut viestit, kuinka usein haluaisi saada viestejä ja minkälaisen viestin kokee itselleen hyödyllisemmäksi (vaihtoehdot
Aktivoiva, Kannustava, Muistuttava, Tietoa,
Muuta, mitä?). Kysely toistettiin ryhmän lopussa sekä toisella seurantakäynnillä.
Ryhmän päätyttyä potilailta pyydettiin palautetta siitä, miten he olivat kokeneet ryhmän aikana saadut viestit sekä kysyttiin,
haluaisivatko he saada viestejä vielä toiseen
seurantakäyntiin asti. Lisäksi kysyttiin vielä
ryhmän päätyttyä tekstiviestillä: Lisäsivätkö
viestit läheisyyden kokemusta ryhmään ja terapeutteihin? Edesauttoivatko viestit osallistumista ryhmään?
BDI-kysely täytettiin ryhmän alussa, keskivaiheessa ja lopussa. Kyselyssä on 21 kysymystä, vaihtoehdot ovat 0-3 ja pistemäärä
on vastausten summa. Kokonaispistemäärä
vaihtelee välillä 0-63. Pistemäärä voidaan
luokitella seuraavasti: 1–9 = ”ei masennusta”
, 10–18 = ”lievä masennus”, 19–29 = ”keskivaikea masennus”, 30–63 = ”vaikea masennus”.
Arvio kipupisteen voimasta tehtiin ryhmän
alussa ja lopussa. Kipupiste määriteltiin yhdessä potilaiden kanssa yksilöhaastattelussa
ennen ryhmää. Määrittelyn apuna käytettiin
McCulloughin v. 2008 julkaisemaa Vuorovaikutuskyselyä (CIQ-lomaketta) ja Elämäni tärkeät ihmiset -haastattelua, jossa kartoitettiin,
mitä oppeja potilas oli saanut elämänsä tärkeiltä ihmisiltä.
Opeilla tarkoitetaan erilaisia oletuksia siitä,
kuinka muut meihin suhtautuvat. Opit perustuvat yleensä tunnetasolla vahvoihin kokemuksiin varhaisissa vuorovaikutussuhteissa.
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Haastattelussa arvioidaan, miten nämä opit
ovat vaikuttaneet vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. CIQ-kysely antaa osviittaa siihen,
mihin teemaan yksilön kipupiste sijoittuu.
Kyselyssä on 12 toteamaa, joista, potilas valitsee vaihtoehdon joka parhaiten kuvaa sitä,
miltä hänestä tuntuu juuri nyt. Teemat ovat
läheisyys, tarvitsevuus, virheiden tekeminen
sekä kielteisten tunteiden ilmaiseminen. Kipupiste muotoillaan yhdessä potilaan kanssa
lauseeksi, muotoon ”jos…niin”, esimerkiksi
”jos ilmaisen vihan tunteita, niin minut hylätään” Jokaisen ryhmäläisen kipupiste on
työskentelyn kohteena koko ryhmän ajan.
Ryhmässä havainnoidaan oppien ilmenemistä suhteessa muihin ryhmäläisiin ja pyritään
irrottautumaan oppien voimasta.
Pitkäaikaisesti masentunut kokee usein
kaikkien suhtautuvan häneen näiden syvällä juurtuneiden oppien mukaisesti. Mikäli
joku suhtautuukin häneen toisin, esimerkiksi ymmärtäväisesti ja kannustavasti kun on
mokannut, masennuksen synnyttämät uskomusjärjestelmät saavat hänet vähättelemään
kokemuksen merkitystä. Näiden uskomusten
vuoksi positiiviset kokemukset eivät kovin
herkästi tartu masentuneiden kokemukseen,
vaan aiempi oppi säilyttää voimansa.
Ryhmässä tavoitteena on tietoisesti kiinnittää huomiota tilanteisiin, joissa kipupisteen
oppi ei toteudu. Tällaiset tilanteet menevät
muutoin herkästi ohi, eli kipupiste-opin voima ei silloin pääse hälvenemään. Masentunut ei kiinnitä huomiota siihen informaation
joka ei tue hänen kipupiste-oppia. Ryhmässä
harjoitellaan erottelemaan tilanteita, oppimaan pois kipupisteen tuomasta yliyleistävästä suhtautumisesta vuorovaikutukseen/

itseen ja muihin ihmisiin. Ryhmässä havainnoidaan oppien ilmenemistä suhteessa
muihin ryhmäläisiin ja pyritään irrottautumaan oppien voimasta. Ryhmänohjaajat
pyrkivät koko ryhmän ajan havainnoimaan
ja tuomaan esiin sitä kun osallistuja toimii
vastoin omaa henkilökohtaista kipupisteen
oletustaan.

TulokSeT
Ryhmän aikana viestejä lähetettiin jokaiselle potilaalle yhteensä 21. Ainoastaan yhteen
viestiin kukaan ryhmäläisistä ei vastannut.
Viesteistä 20 oli sellaisia, joihin vähintään
yksi potilas vastasi ja arvioi viestin hyödyllisyyttä itselleen. Potilaat vastasivat 48 %:iin
lähetetyistä viesteistä. Vastausten keskiarvo
asteikolla 0-5 oli 4.4. Enimmäkseen potilaat
arvioivat viestin hyödyllisyyden olevan neljä
tai viisi, asteikolla 0-5. Kaikista vastauksista
laskettuna 58 % potilaista oli arvioinut viestin
hyödyn itselleen neljän arvoiseksi, 42 % potilaista arvioi viestin hyödyn itselleen viiden
arvoiseksi. Yhden kerran yksi potilas arvioi
hyödyn olevan kolme.

Viestien painoarvo
Potilaiden viestikohtaiset arvioinnit, palauttaneiden frekvenssit viesteittäin sekä arviointien summat on koottu taulukoksi (TAULUKKO 1). Ensimmäiseen viestiin vastasi vain
yksi potilas. Tämän jälkeen viestien lähettämistä ohjeistettiin uudelleen, minkä jälkeen
viesteihin vastaaminen parani.
Aluksi viestejä arvioitiin tunnollisesti, mutta
loppua kohden arvioinnit vähenivät. Kuuden
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viimeisen viestin osalta palautteita tuli vähän
ja viestien hyödyllisyys arvioitiin vähäisemmäksi kuin alussa. Hyödyllisiksi koetut viestit
olivat erityisesti viestit kaksi, kolme ja neljä.
Yksi viesti (viesti 4) oli sellainen, jonka kaikki
potilaat arvioivat itselleen hyvin tärkeiksi, eli
antoivat numeron viisi:
”Masennus houkuttaa kiinnittämään huomion sisäänpäin. Pysähtykää hetkeksi havainnoimaan ympäristöä, mitä näette, koette
kaikilla aisteilla? Mitä ajatuksia mielessä on?
Miltä tuntuu? Tavoitteena on vain havainnoida niitä”.

Sen sijaan seuraavaan tekstiviestiin kukaan
ryhmäläinen ei vastannut:

Heikoimman arvion sai viesti:
”Pohdi mikä voisi olla sinun auttava ajatus
hankalaksi kokemassasi vuorovaikutustilanteessa”.

Potilaat arvioivat tekstiviestien hyödyllisyyttä nimettömästi ryhmän puolivälissä ja lopussa. Ensimmäisessä palautekyselyssä, ryhmän
puolivälissä, joka toinen potilas arvioi tekstiviestien lähettämisen olevan hyödyllistä
antaen arvoksi 4 (asteikko 0-5) ja joka toinen
arvoksi 5. Ryhmän päättymisen jälkeen neljä potilasta vastasi 5 ja kaksi potilasta vastasi
4. Tämä yleisarviointi oli positiivisempi kuin
viestikohtaisen arvioinnin perusteella voisi
päätellä.

”Pohdi tilannetta jota voisit käsitellä seuraavalla ryhmäkerralla”.

TAulukko 1. vieSTien ArvioinniT JA pAlAuTukSeT poTilASkohTAiSeSTi, vieSTeJä ArvioineiDen lukuMäärä Sekä ArvioinTien SuMMA vieSTikohTAiSeSTi.
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TAulukko 2. vASTAukSeT ryhMän lopuSSA AvoiMeen kySyMykSeen: MiTen oleT kokenuT
ryhMän AikAnA SAADuT vieSTiT?
Ryhmäläiset arvioivat viestit hyvin positiivisesti ryhmän lopussa (TAULUKKO 2).

arvioi tietoa antavan viestin hyödylliseksi
(Kuva 2).

Ryhmän puolivälissä kaikki kuusi vastaajaa
kokivat kannustavan viestin itselleen hyödylliseksi. Kolme vastaajaa arvioi kannustavan ja
muistuttavan viestin hyödylliseksi (Kuva 1).

Ryhmän lopussa osallistujia pyydettiin arvioimaan tekstiviestillä sitä, oliko viestittelyllä
merkitystä siihen, millaiseksi vastaaja koki läheisyyden suhteessa ryhmään ja terapeutteihin. Viiden potilaan mielestä viestit lisäsivät
läheisyyden kokemusta suhteessa ryhmään
ja terapeutteihin, yksi potilas oli sitä mieltä,
että tällaista vaikutusta ei ollut.

Ryhmän lopussa kaikki osallistujat (n=6) kokivat edelleen kannustavan viestin itselleen
hyödylliseksi, lisäksi kolme arvioi muistuttavan ja aktivoivan viestin hyödylliseksi ja yksi

kuvA 1. iTSelle hyöDylliSen vieSTin ArvioinTi ryhMän puoliväliSSä.
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kuvA 2. iTSelle hyöDylliSen vieSTin ArvioinTi ryhMän lopuSSA.
Lisäksi osallistujia pyydettiin arvioimaan
tekstiviestillä, edesauttoivatko viestit osallistumista ryhmään. Kolme potilasta oli sitä
mieltä, että viestit edesauttoivat osallistumista ryhmään ja kahden mielestä tällaista
vaikutusta ei ilmennyt.
Ryhmän puolivälissä kaikki vastaajat halusivat saada viestejä kerran viikossa. Ryhmän lopussa yksi potilas olisi halunnut saada viestejä
3 kertaa viikossa, muut ryhmäläiset kerran

viikossa. Kaikki ryhmäläiset toivoivat saavansa viestejä vielä toiseen seurantakäyntiin asti.
BDI kysely toteutettiin ryhmän alussa, keskivaiheessa sekä ryhmän lopussa. Alkuvaiheessa vastausten keskiarvo oli 25.5, keskivaiheessa 24.8 ja lopussa 20.2. Yhdellä
osallistujalla BDI:n arvo putosi merkittävästi (Kuva 3). Ryhmän alussa neljän potilaan
masennus oli BDI:n mukaan vaikea, yhden
keskivaikea ja yhden lievä. Ryhmän lopussa

kuvA 3. poTilASkohTAiSeT BDi: n kySelyn TulokSeT AluSSA, keSkivAiheeSSA JA lopuSSA.
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yhdenkään pistemäärä ei yltänyt vaikean masennuksen tasolle: kolmella oli BDI:n mukaan
keskivaikea masennusoireilu, kahdella lievä
ja yksi oli oireeton.
Ryhmän alussa kaikkien potilaiden kipupisteet määriteltiin haastattelun ja CIQ kyselyn
perusteella. Ryhmän alussa jokainen arvio
sitä, kuinka vahvasti hän uskoi kipupistelauseensa olevan totta. Kaikki pitivät lausettaan
totena. Kuitenkin potilaiden usko kipupisteen voimaan muuttui selvästi ryhmän aikana (Kuva 4).
Viimeisellä ryhmäkäynnillä osallistujilta kysyttiin kuinka paljon he uskoivat kipupisteen
voimaan nyt prosentteina, ja heitä pyydettiin
myös sanoittamaan muutosta:
”Olen saanut rohkeutta ilmaista omia mielipiteitä”, ”kielteisten tunteiden ilmaisu on helpottunut”, ”ei tarvitse aina yksin pärjätä”, ”en
ole huono ihminen vaikka ilmaisen negatiivisia tunteita”, ”hylätyksi tulemisen pelko on
vielä suuri, vaikka tiedän että ei tarvitsisi olla”,
”en ole enää niin ankara itseäni kohtaan”.

pohDinTA
Tutkimuksessa ilmeni, että potilaat kokivat
ryhmän aikana saadut tekstiviestit hyvin
myönteisinä ja tärkeinä. Esimerkkejä potilaiden kommenteista ryhmän aikana: ”Tuntuu
niin mukavalta saada viestejä, ihan niin kuin
joku oikeasti minusta välittää”, ”Aina kun
puhelin piippaa ajattelen että tuleekohan
Susanilta viesti”, ”Tulee hyvä tunne siitä ettei ole unohdettu ja muutenkin hyvä mieli”,
”Viestien saanti lämmittää mieltä” .
Vastausfrekvenssi viestien hyödyllisyydestä jäi aika pieneksi ja potilaat kertoivatkin
usein, etteivät muistaneet viestiin vastata.
Silloin kun he vastasivat kysymykseen, kuinka hyödyllisenä he viestin kokivat asteikolla
0-5, suurin osa potilaista vastasi 4 - 5, ainoastaan yksi potilas vastasi kerran 3.
Vastaamisen merkitystä olisi voinut ryhmän
aikana korostaa enemmän. Koska kyse on
pitkäaikaisesti masentuneista potilaista, he
saattavat usein ajatella, että heidän vastauk-

kuvA 4. ryhMäläiSTen ArvioT kipupiSTeeSTä ryhMän AluSSA JA lopuSSA.
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sellaan ei ole merkitystä. Eniten vastauksia
ja parhaan arvion saivat viestit, jotka olivat
kannustavia ja aktivoivia, vähiten vastauksia
saivat viestit, jotka arvioitiin olevan tiedollisia ja muistuttavia. Voisiko olla, että juuri
tämä potilasryhmä hyötyi eniten vain kannustavista ja aktivoivista viesteistä?
Potilaiden vastauksia voi myös vielä tarkastella heidän kipupisteidensä näkökulmasta,
ilmeneekö vastauksissa heijastuksia kipupisteestä? Kaikki arviot olivat aika korkeita 4 - 5.
Jos kipupisteenä olisi esimerkiksi kielteisten
tunteiden ilmaisemisen vaikeus, voisi olla
korkea kynnys arvioida terapeutin lähettämän viestin hyöty vähäiseksi.
Palautteessa kysyttiin, minkälaisen viestin
potilas koki itselleen hyödyllisimmäksi. Kaikki osallistujat kokivat kannustavat viestit
itselleen hyödyllisiksi. Toiseksi eniten hyötyä oli muistuttavista viesteistä. Puolet koki
hyötyneensä aktivoivista viesteistä. Vähiten
hyötyä potilaat kokivat tiedollisista viesteistä. Tämä tulos on linjassa Morganin (2013)
tutkimustuloksen kanssa jossa todettiin, että
pelkkä psykoedukaatio masennuksesta ei lievitä masennuksen oireita.
Australialaisessa tutkimuksessa (Whitton
ym., 2015) arvioitiin automatisoidun mobiili- ja tietokonesovelluksen, ”myCompass”
hyötyjä. Se on oma-apuohjelma, joka on kehitetty lievästä ja keskivaikeasta masennuksesta kärsiville ihmisille. Sovellus sisältää
interaktiivisia psykoterapia moduuleja, oireiden seurantaa, motivoivia viestejä, muistuttajia ja päiväkirjamerkintöjä. Tutkimuksessa
havaittiin, että eniten käytetty moduuli oli
motivoivat viestit, oireiden seuranta oli lähes

yhtä suosittu. Ahdistuksen lievittymisellä ja
toimintakyvyn paranemisella oli selvä yhteys
näiden moduulien käyttämiseen. Lisäksi havaittiin, että tekstiviestillä muistuttaminen
oli sähköpostiviestejä vahvemmin yhteydessä oireiden lievittymiseen. Oma tutkimukseni tuki tekstiviestiteknologian käyttämistä.
Tulokset vahvistivat sitä, että jatkossa voisi
harkita viestien ohella oireiden seurantaa.
Masentuneilla ihmisillä on taipumusta yliyleistävään ajatteluun ja voinnin vaihtelut
voivat herkästi jäädä huomioimatta. Oireiden
seurannalla voisi havainnollistaa sitä, että
kaikki ei ole niin synkkää, toisenlaisiakin hetkiä on todennäköisesti.
Potilaat halusivat saada viestejä kerran viikossa, ainoastaan yksi totesi ryhmän lopussa, että
viestejä olisi voinut tulla enemmänkin. Kaikki
toivoivat saavansa viestejä vielä ryhmän loputtua, toiseen seurantakäyntiin asti. Aguileran ja Munozin (2011) tutkimuksessa ryhmäläiset saivat viestejä 3 kertaa viikossa, tämän
ryhmän potilaat saivat enimmillään vain kaksi
viestiä viikossa. Mikäli he olisivat saaneet useampia viestejä viikossa tulos olisi voinut olla
toisenlainen. Mikäli jatkossa lisätään myös
voinnin seurantaa, niin on tarpeellista lähettää viestejä useammin kuin kerran viikossa,
jotta voisi tavoittaa voinnin vaihtelua.
Tämän tutkimuksen mukaan potilaat kokevat itselleen hyödyllisimmiksi kannustavat ja
muistuttavat viestit. Ryhmähoitomalliin kuuluu keskeisesti kotitehtävät, joten voisi olettaa, että viestit sekä muistuttavat että kannustavat tekemään kotitehtäviä. Eräsi potilas
totesi ”Innostanut tekemään tehtäviä paremmin ja kiinnittämään huomiota eri asioihin”.
Kun potilaat aktiivisemmin työskentelevät
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myös ryhmäkäyntien välillä voisi olettaa heidän myös hyötyvänsä hoidosta enemmän.
Lähes kaikki potilaat (5/6) kokivat tekstiviestien lisäävän läheisyyden kokemista ryhmään
ja terapeutteihin, ”Viestit ehdottomasti hyvä
asia”. Useimmat potilaat (4/6) kokivat tekstiviestien edesauttavan ryhmään osallistumista,
”Kun tulee viesti niin se auttaa myös siinä, että
on tärkeä lähteä, koska helposti antaa periksi”. Pidän tulosta merkittävänä, kun tiedetään
miten suuri merkitys psykoterapiassa terapiasuhteella on. Tämän tutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, että tekstiviesteillä voi edesauttaa
hyvän terapiasuhteen muodostumista. Tekstiviestit edesauttoivat myös potilaiden ryhmään osallistumista, mikä on merkittävää,
koska vain annettu hoito voi tehota. Erityisen
tärkeää potilaiden säännöllinen osallistuminen on ryhmähoidossa, koska joka kerta tulee lisää tietoa ja ryhmässä edetään työkirjan
mukaan, vaikka kaikki ryhmäläiset eivät olisikaan paikalla.
Yksi ryhmäläinen keskeytti hoidon neljännen
ryhmäkerran jälkeen. Hän ei kokenut pystyvänsä tekemään sovittuja välitehtäviä ja kokee
siitä huonoa omatuntoa eikä siksi jaksa jatkaa
ryhmähoidossa. On mahdollista, että hän koki
tulleet tekstiviestit painostavina ja vaativina, ja että ne vaikuttivat hänen päätökseensä
keskeyttää ryhmähoito. Tämä ryhmäläinen oli
kuitenkin arvioinut ennen keskeytymistä tulleet viestit itselleen hyvin höydyllisiksi.
Joka toisen potilaan BDI-pistemäärät nousivat ryhmän keskivaiheessa tehdyssä mittauksessa lähtötilanteeseen verrattuna. Tämä
on ehkä seurausta siitä, että ryhmän aikana
potilaat tulevat enemmän tietoisiksi masennuksen oireista ja osaavat niitä tunnistaa

paremmin. Ryhmän lopussa lähes kaikkien
ryhmäläisten pisteet olivat lähtötilannetta
matalammat. Erityisesti yhden potilaan BDI
tulokset muuttuivat merkittävästi, hän sanoitti muutosta ryhmän lopussa näin:
”Olen aina ajatellut olevani jotenkin erilainen, jotenkin poikkeava, mutta tässä ryhmässä olen kokenut kuuluvani joukkoon. Ryhmän
myötä olen jopa alkanut kaivata työhön paluuta, ne ihmiset ei enää pelota”.

Potilaiden usko kipupisteeseensä väheni merkittävästi ryhmän aikana. Suurimmalla osalla
kipupisteen voima heikentyi 40 – 50 %. Tämä
kuvastaa yhtä ryhmähoidon keskeistä tavoitetta: tulla tietoiseksi omasta osuudesta vuorovaikutuksessa. Lähtötilanteessa potilaat
olivat vielä varsin vakuuttuneita kipupisteen
voimasta, arvioivat sen tuolloin olevan 100 %.
Tämän tutkimuksen mukaan melko pienellä
ajallisella ja taloudellisella resurssilla voi lisätä potilaiden hoitoon sitoutumista ja hoidosta hyötymistä. Oma kokemukseni tästä
ryhmästä on, että osallistujat ryhmäytyivät
hyvin nopeasti, ja muodostivat hyvin aktiivisesti työskentelevän ryhmän. On mahdollista, että lähetetyt tekstiviestit, jotka ovat
aina alkaneet fraasilla ”Hei ryhmäläiset …” on
edesauttanut potilaiden yhteenkuuluvuuden
tunnetta ja sopeutumista ryhmään. Vaikutti
myös siltä, että luottamus ryhmässä syntyi
nopeasti, potilaat kertoivat jakavansa asioita
joita eivät ole käsitelleet aikaisemmin muualla kuin ehkä yksilöterapiassa.
Ryhmän loppupuolella suurin osa alkoi huolestua siitä, että ryhmä on loppumassa ”miten
sitä pärjää, kun ei ole enää ryhmää?”, ”tänne
on ollut aina niin mukava tulla”, ”tuntuu että
kukaan ei ole aikaisemmin oikein ymmärtä-
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nyt minua niin kuin te”. Ryhmä onkin päättänyt jatkaa tapaamisia omatoimisesti ryhmän päättymisen jälkeen. Ryhmäläiset ovat
perustaneet oman WhatsApp- ryhmän, jossa he viestittelevät aktiivisesti. Saattaa olla,
että ryhmän aikana saadut tekstiviestit ovat
vaikuttaneet siihen, että ryhmäläiset ovat
omatoimisesti halunneet jatkaa viestittelyä.
Ryhmän aikana tulleet tekstiviestit ovat ehkä
mallintaneet, miten tekstiviestejä voi käyttää
oman ja toisten hyvinvoinnin tukena.
Tässä tutkimuksessa jokainen viesti kirjoitettiin käsin ja lähettäminen oli sattumanvaraista
riippuen tekijän aikatauluista. Lähettämistä
olisi mahdollista automatisoida huomattavasti enemmän, jolloin tekstiviesteihin käytetty
aika olisi vielä pienempi. On olemassa ohjelmia, joiden avulla viestejä voi ohjelmoida lähetettäväksi tiettyinä aikoina tietyille potilaille.
Mielestäni siinä on riskinä että katoaa ”ote”
ja viesteistä tulee persoonattomampia. Jos
näin kävisi, voisi olettaa, että siitä saatu hyöty olisi myös vähäisempi. Toisaalta tämä olisi myös mielenkiintoinen tutkimuskysymys:
huomaisivatko potilaat manuaalisen ja automatisoidun viestin eron ja olisiko sillä heille
merkitystä? Morgan ym. (2013) tutkimuksessa
automatisoidut sähköpostiviestit todettiin vaikuttaviksi masennuksen oireiden helpottamisessa. Myös Whittonin ym. (2015) tutkimuksessa oli kyse automatisoiduista viesteistä. Voi
siis olla että olettamus siitä, että viestien pitää
olla yksilöityjä on vain terapeutilla, omaa arvoa tulee ehkä liikaa korostettua?
Tämän tutkimuksen rajoite on pieni ryhmäkoko, joten tämän tutkimuksen perusteella
ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tutkimus antaa kuitenkin viitteitä siihen, että potilaat kokevat tekstiviestit

merkitykselliseksi ja että viestit edesauttavat
terapiasuhteen syntymistä.
Jatkossa olisi mielekästä tutkia myös, säilyykö
hoidon vaikuttavuus pitempään tekstiviestejä
saaneella ryhmällä verrattuna ryhmään, joka
ei ole viestejä saanut? Myös erilaisten viestisisältöjen tarkempi tutkimus olisi mielenkiintoista, kokisivatko potilaat samalla tavalla, jos
saisivat pelkästään kannustavia viestejä tai
pelkästään aktivoivia viestejä? Miten potilaat
tulkitsevat viestejä, ja onko esimerkiksi potilaiden kipupisteillä merkitystä viestien tulkintaan? Onko mahdollista, että kannustavaksi
tarkoitettu viesti koetaankin vaatimuksena?
Tutkimus herättää myös mielenkiintoa systemaattisempaan tekstiviestien käyttöön osana psykoterapiaa. Toimisivatko tekstiviestit
yksilöpsykoterapian tukena? Voisiko näin
pienellä ajallisella lisällä saada lisäarvoa psykoterapiassa? Voisivatko viestit yksilöpsykoterapiassakin edesauttaa terapiasuhteen syntymistä tai nopeuttaa psykoterapiaprosessia?
Useimmat psykoterapeutit käyttävät tekstiviestittelyä terapian aikana satunnaisesti,
esim. aikojen sopimiseen, kotitehtävien kannustamiseen yms.. Mitä tapahtuisi, jos tekstiviestejä käyttäisiin systemaattisesti terapiaprosessia tukemassa? Yksilöterapiassa voisi
käydä työlääksi räätälöidä viestejä jokaiselle
potilaalle erikseen, voisiko tässä toimia jokin
puoliautomatisoitunut järjestelmä?
Tämä tutkimus kannustaa hyödyntämään
teknologiaa, joka on jo arkipäiväisesti suurimmalla osalla potilaista käytössä. Koska eri
viestittelykanavat ovat potilaidemme arjessa
hyvinkin läsnä, tulisi meidän psykoterapeutteina hyödyntää ja käyttää näitä myös hoidollisessa tarkoituksessa.
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Työnohjausistunnon tarkastelu
DPR-mallin mukaan
Kirsti Pirttijärvi

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella
työnohjausistunnossa esiin tullutta materiaalia Bennett-Levyn (2006) DPR-mallin kautta. Mielessäni on kysymys, voiko tätä mallia
soveltaa psykoterapiatyön työnohjaukseen,
ja jos, niin miten se tukee työnohjaajan työtä.

TyönohJAuS AMMATilliSen kASvun välineenä
Työnohjaus voidaan määritellä kahden eri
asiantuntijan sopimukseen perustuvaksi tavoitteelliseksi yhteistyöksi, joka toteutetaan
säännöllisenä prosessina ja jossa käsitellään

ohjattavan työhön liittyviä ilmiöitä. Työnohjauksen yleistavoitteena on ohjattavan ammatillinen oppiminen, kasvu ja kehitys sekä
työssä jaksaminen (Tiuraniemi, 2005).
Suomen Työnohjaajat (2015) määrittelee
työnohjauksen näin: ”Työnohjaus on oman
työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä,
joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan johdolla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan
työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten
ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.” Suomen Työnohjaajat ry:n mukaan
työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voi-
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mia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.
Psykoterapiatyön työnohjauksen yhtenä keskeisenä fokuksena on potilaan hoidon edistäminen. Usein tähän pyritään hahmottamalla
potilaan sisäistä maailmaa tai vahvistamalla ja
selkiyttämällä työotetta. Tarkastelun kohteena voi olla myös ohjattavan suhde potilaaseensa, ja tämän vuorovaikutussuhteen erilaiset
ilmiöt ja laatu. Myös ohjattavan sisäinen maailma ja työssä heränneet tunteet ovat oleellisia psykoterapian työnohjauksessa (Tiuraniemi, 2002). Työnohjaus toimii sekä oppimisen
areenana että työssä jaksamisen tukena. Se on
paikka, jossa vaativia asiakasasioita voi pohtia
ja tutkia kokeneemman asiantuntijan kanssa.
Sillä tavalla työnohjaus on laadun varmistamisen väline ja potilasturvallisuuden tae.
Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortio toteaa, että psykoterapeutin ammatillisuus edellyttää psykoterapeutin riittävää omaa koulutuspsykoterapiaa
ja työnohjausta. Konsortion mielestä työnohjaus kuuluu myös psykoterapeutin ammatissa
kehittymisen edellytyksiin. Konsortio toteaa,
että nimikesuojattu psykoterapeutti osoittaa
kykyä kehittää terapeuttisia taitojaan, kun
hän hakee ammatillista tukea terapeuttisesti haastavissa tilanteissa esimerkiksi hankkimalla työnohjausta. Työnohjauksella on siten
tärkeä tehtävä sekä psykoterapeutin ammattiin kasvamisessa että ammatissa kehittymisessä (Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortio, 2009).
Psykoterapiakoulutuksiin työnohjaus kuuluu
merkittävänä ja tärkeänä osana. Työnohjaus
tukee psykoterapeutiksi kasvamista ja op-

pimista. Psykoterapian koulutusohjelmassa
työnohjauksen tavoitteena on ollut yhdistää
teoriatietoa kliiniseen työskentelyyn ja integroida eri lähestymistapoja. Koulutettavalle työnohjaus antaa tilan ja mahdollisuuden
oman toiminnan tarkasteluun ja reflektointiin. Lisäksi se tukee koulutettavan ammatillisen identiteetin muotoutumista ja psykoterapeutin ammattiin valmistautumista.
Psykoterapian työnohjauksen yksi funktio
on ollut toimia opettamisen välineenä ja varmentaa laatua ja siten on perustunut kokeneemman ja vanhemman ammatinharjoittajan antamaan työnohjaukseen. Työnohjaus
antaa mahdollisuuden mestari-kisälli suhteeseen, jossa vanhemman kollegan tieto ja
taito tulee pikkuhiljaa nuoremman kollegan
sisäistetyksi omaisuudeksi. Täten psykoterapian työnohjaus pitää sisällään käsityksen vaiheittaisen oppimisen polusta. Lisäksi
työnohjaus on myös ammatissa toimivan psykoterapeutin keino ja väline ylläpitää omaa
ammatillista kehittymistä ja kasvua.
Myös mielenterveyslaissa todetaan työnohjauksen välttämättömyys. Asetuksessa todetaan selvennykseksi, että työnohjauksen
tulee olla sisällöltään sellaista, että se edistää
henkilöstön valmiuksia antaa väestön tarvitsemia mielenterveyspalveluja ja edesauttaa
henkilöstöä pitämään yllä ammattitaitoaan
(Mielenterveyslaki 1990/1116, 4 §; Mielenterveysasetus 1990/1247, 1 §). Työnohjaajan on
tärkeä ymmärtää psyykkisiä ilmiöitä ja niiden
ilmenemismuotoja potilaan sisäisessä maailmassa ja psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa, jotta työnohjauksesta olisi hyötyä lain tarkoittamalla tavalla.
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Tällä hetkellä sosiaali-, terveys-, ja opetusalalla käytetään paljon työnohjausta. Työnohjauksena tehtävä toiminta voi kuitenkin
olla hyvin monen muotoista. Työnohjaus on
muodostunut yleistermiksi, jonka alla oleva
toiminta voi olla hyvinkin toisestaan poikkeavaa. Työnohjauksesta on myös kehittynyt
tärkeä osa asiantuntijoiden, esimiesten ja
johtajien täydennyskoulutusta. Se on paikka,
jossa voi oppia työssä tarvittavia työyhteisötaitoja ja kasvaa ihmisenä.
Psykoterapian työnohjaus on ollut mallina
monen muun toimialan työnohjaukselle. Kun
työnohjaus on kehittynyt yleiseksi eri toimialoilla käytetyksi työprosessien sujuvuutta
tukevaksi työmuodoksi, on tärkeä pitää esillä
sitä, millainen työnohjaus toimii parhaiten
mielenterveyslain ja asetuksen suuntaisesti.
On kysyttävä, mitä psykoterapiatyön ja hoitotyön työnohjauksessa tulee olla, jotta se edistää mielenterveyslain sisältämiä tavoitteita.
Tässä opinnäytetyössä paneudun psykoterapiatyön työnohjaukseen Bennett-Levyn (2006)
kehittelemän DPR-mallin kautta. Minua kiinnostaa työnohjauksen kehittäminen ja oman
työskentelyotteeni vahvistaminen. Suoritin
työnohjaajan tutkinnon vuonna 2005 – 2007.
Siitä asti olen seurannut työnohjauksen kehittymistä, ja näen siellä hyvin kirjavaa työotetta.
Työnohjauksesta puhutaan yhtenäisenä työmuotona, jota voidaan soveltaa kaikille toimialoille. Psykoterapiatyön ja hoitotyön työnohjausta määrittävät kuitenkin eri vaateet kuin
työyhteisön työnohjausta. Psykoterapiatyön
työnohjaus vaatii työnohjaajalta erityistä
asiantuntijuutta. Bennett-Levyn hahmottelema DPR-malli tuo yhden näkemyksen siihen,

mitä työnohjaajan on huomioitava tehdessään
psykoterapian ja hoitotyön työnohjausta.

Dpr-MAlli TyönohJAukSen rAkenTeenA
Bennett-Levyn (2006) luoma DPR- malli on
malli taitojen kehittymisestä (Tiuraniemi,
2015). Siinä kuvataan kolme eri systeemiä,
jotka vaikuttavat toisiinsa. Deklaratiivinen,
proseduraalinen ja reflektiivinen systeemi
ovat yhteydessä toisiinsa ja rakentuvat toistensa päälle.
Deklaratiivinen systeemi ja proseduraalinen
systeemi ovat terapeutiksi oppimisen perusta. Deklarativiinen systeemi koostuu tiedosta,
jota opitaan esimerkiksi luennoilla tai lukemalla. Tieto jää abstraktiksi tiedoksi esimerkiksi silloin, kun terapeutti tuntee depression
hoidon kognitiivisen mallin, mutta ei ole koskaan soveltanut sitä käytäntöön. Tieto ei ole
vielä syventynyt ja kehittynyt taidoksi.
Deklaratiivinen tieto voidaan jakaa käsitteelliseen, interpersoonalliseen ja tekniseen
tietoon. Voimme tietää, mitkä ovat terapian
peruselementit. Voimme tietää, että on tärkeää olla myötätuntoinen, jotta vuorovaikutussuhde vahvistuu, tai voimme tietää, mitä
menetelmää kannattaa käyttää missäkin oireessa. Deklaratiivisen tiedon soveltaminen
käytäntöön kuuluu proseduraliseen systeemiin. Deklaratiivisen tiedon siirtyminen käytäntöön voi tapahtua esimerkiksi työnohjauksen avulla (Bennett-Levy, 2006).
Proseduraalinen tieto on taitoa. Deklaratiivinen tieto aktualisoituu ja muuttuu vähitellen proseduraaliseksi, kun toteutamme
lukemamme asiat käytännössä ja opettelem-
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me toimimaan niiden mukaan esimerkiksi
rooliharjoitusten avulla. Kun deklaratiivinen
tieto vastaa kysymykseen mitä, niin proseduraalinen tieto vastaa kysymyksiin miten ja
milloin. Proseduraalinen tieto on käytäntöön
saatettua tietoa: sitä voi verrata leipuriin, joka
tietää sormissaan, mitä hyppysellinen suolaa
tarkoittaa eri yhteyksissä. Hyvin omaksuttua
proseduraalista tietoa voisi kuvata myös sisäisinä tienviittoina tai kompassina: kun asiakas tunnilla kiihtyy, terapeutti tietää, miten
edistää rauhoittumista ja toimii sen mukaan;
hän laskee omaa äänen sävyään ja hidastaa
puhenopeuttaan, niin asiakaskin rauhoittuu.
Monesti kokeneen terapeutin proseduraalinen tieto on hiljaista tietoa: hän tekee asioita
sujuvasti ja luontaisesti oikeaan aikaan, miettimättä sen enempää (Bennett-Levy, 2006).
Proseduraalisessa systeemissä voidaan nähdä kaksi puolta; persoonallinen minäskeema
ja ammatillinen minäskeema. Persoonallinen
minäskeema (Self-schema) tarkoittaa tässä
yhteydessä terapeutin persoonan niitä puolia ja taitoja, jotka ovat olleet olemassa ennen
terapiakoulutusta, ennen kuin ammatillinen
minäskeema (Self-as-therapist schema) on
lähtenyt kehittymään. Persoonallinen minäskeema on se puoli meistä, joka näkyy perheen
ja ystävien seurassa, kuten esimerkiksi huumori. Terapeuttikoulutuksen myötä kehittyy
terapeutin identiteetti, ja sitä myöten ammatillinen minäskeema, ”minä terapeuttina”
(Bennett-Levy, 2006).
Osa terapeutin kyvyistä ja taidosta olla vuorovaikutuksessa terapiasuhteessa tulee persoonallisesta minäskeemasta, osa taas ammatillisesta minäskeemasta. Havainnointitaidot,
jotka ovat terapeuttina toimimisen perusta,

nousevat persoonallisesta minäskeemasta. Ne
opitaan varhaisessa vaiheessa omissa vuorovaikutussuhteissa persoonallisen kokemuksen ja kehittymisen kautta. Bennett-Levy
korostaa näiden taitojen (mm. havainnointitaitojen, vuorovaikutustaitojen, arvojen ja
asenteiden) merkitystä terapiatyössä ja pitää
niiden kehittämistä tärkeänä. Joistakin persoonallisen minäskeeman taidoista kehittyy
ammatillisen terapeuttiuden taitoja terapiakoulutuksen myötä. Bennet-Levy korostaakin kokemuksellisen oppimisen tärkeyttä
terapeuttikoulutuksissa.
Kokemuksellisen
oppimisen kautta voidaan kehittää niitä terapiatyössä tarvittavia taitoja, jotka ovat osa
persoonallista minäskeemaa. Rooliharjoituksissa ja harjoitusasiakkaiden kanssa saatu
palaute on arvokasta ja se auttaa näkemään,
mitä puolia persoonallisessa minäskeemassa
on hyvä kehittää. (Bennett-Levy, McManus,
Westling, & Fennell, 2009).
Reflektio on käytetty käsite aikuiskasvatuksen puolella. Bennett-Levy nojaa näihin
määritelmiin ja kokoaa, että reflektio on
metakognitiivinen taito, joka pitää sisällään
omien ajatusten, tunteiden ja tekojen havainnointia ja tutkimista, jotta syntyisi uutta ymmärrystä ja oppimista. Oppiminen reflektiivisessä systeemissä tapahtuu eri tavalla kuin
deklaratiivisessa tai proseduraalisessa systeemissä. Oppiminen tapahtuu suhteuttamalla
kokemuksia ja erityisesti havaintoja toisiinsa
(Bennett-Levy, 2006).
Tiuraniemen (2002) mukaan reflektiivisyys
tarkoittaa omien ja toisen sisäisten tilojen
havainnointia, tunnistamista, ilmaisua ja
suhtautumista niihin. Reflektiivisyys asiantuntijan työssä tähtää ammatillisen toimin-
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nan tietoiseen tutkimiseen ja kehittämiseen.
Metakognitiivisten prosessien näkökulmasta
reflektio on oman ammatillisen toiminnan
eri puolien tarkastelua.
DPR-mallissa reflektiivisen systeemin osuus
on keskeinen. Erityisesti kun ajatellaan terapeutiksi kehittymistä, reflektiivinen systeemi
muodostaa merkittävän osan informaatiokäsittelymallista. Terapeutiksi kehittyminen
ja kasvaminen tapahtuvat vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tärkeää on deklarativiinen ja proseduraalinen tieto. Silloin didaktinen opetus, harjoittelu ja palaute ovat
merkittävässä roolissa. Perustaitojen oppimisen jälkeen reflektion osuus tulee keskeisemmäksi (Bennett-Levy, 2006).
Bennett-Levy (2006) kuvaa eroa aloittelevan
terapeutin työskentelyssä ja kokeneen terapeutin työskentelyssä. Aloitteleva terapeutti
seuraa tarkasti annettuja ohjeita ja työskentelee sen pohjalta. Tässä vaiheessa aloittele-

valle terapeutille on tärkeää, että hän tekee
oikein, ohjeiden mukaisesti. Toistojen avulla
työskentely tulee sujuvammaksi. Kokenut terapeutti reflektoi tekemäänsä työtä. Terapiatunnin jälkeen hän miettii tunnin kulkua ja
omia ratkaisujaan siinä. Miten tämä menetelmä toimi tässä kohtaa? Miksi kysyin juuri sen
kysymyksen? Miten se vaikutti tunnin kulkuun? Terapeutti havainnoi omia tunteitaan
työskentelyn aikana ja sen jälkeen, ja miettii
niiden merkitystä. Liittyvätkö ne asiakkaan
tilanteeseen vai liittyvätkö ne omaan persoonalliseen minäskeemaani? Bennett-Levy
(2006) näkee, että jatkuva ammatillinen reflektio erottaa asiantuntijaterapeutin keskinkertaisesta terapeutista. Itse asiassa reflektio
on terapeutiksi oppimisen avain, kuten Bennett-Levy (2015) toteaa. Terapeutista tulee
asiantuntija, oman työnsä huippuosaaja reflektion avulla (Tiuraniemi, 2015).
Bennett-Levy (2009) näkee, että psykoterapeutiksi kehittymiseen tarvitaan vuorovaiku-

kuvA 1. Dpr-MAllin vuorovAikuTTeiSuuS.
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tusta näiden kolmen systeemin välillä. Deklaratiivinen systeemi varastoi tietoa terapiasta,
teoriasta ja faktoista. Proseduraalinen systeemi kasvattaa taitoja ja kykyjä, ja reflektiivinen systeemi toimii kehityksen moottorina ja
syventää tätä kaikkea (kuvio 1).
DPR-mallin eri osat voidaan nähdä rattaina,
jotka pyörittävät toisiaan, pitävät toisiaan liikkeessä. Reflektoiva ratas on muita suurempi,
ja liikkuessaan se saa suuremman liikkeen aikaiseksi. Reflektoiva terapeutti huomaa, mitä
tietoa hän tarvitsee lisää tai mitä taitoja hänen
on hyvä harjoitella enemmän. Toisaalta lähtipä liike mistä tahansa rattaan osasta, se pyörittää myös muita. Jos työnohjauksessa tulee
esiin uutta tietoa asiakkaan hoitoon liittyen, se
on saatettava jollakin tavalla käytäntöön. Deklaratiivinen ratas pyörittää proseduraalista
ratasta. Soveltaessaan uutta tietoa, terapeutti
reflektoi sen toimivuutta. Näin DPR-malli kuvaa koko ajan täydentyvää oppimiskehää.
teenä on tullut kognitiiviseen psykoterapiaan vasta viime vuosien aikana, mutta toimintatapana sitä on käytetty aikaisemmin.
Esimerkiksi sokraattinen kysely voidaan nähdä reflektiivisenä harjoituksena, joka auttaa
asiakasta tutkimaan ajatuksiaan ja uskomuksiaan, katsomaan niitä hieman kauempaa.
Bennett-Levy (2009) viittaa Beckin ja hänen
työtovereidensa (1990) ajatukseen siitä, että
kognitiivisten psykoterapeuttien tulee olla
ajatuksiensa, tunteidensa ja uskomuksiensa
sensitiivisiä havainnoitsijoita, jotta terapiaprosessin rajoituksista päästään tehokkaasti eteenpäin. Niinpä terapeutti voi käyttää
sokraattista kyselyä tai muita itsereflektiota
auttavia harjoituksia itseensä selventääkseen
työssä nousevia ajatuksia ja tunteita.

Bennett-Levy (2006) tuo esiin, että kun terapiaprosessissa terapeutille tulee voimakkaita
tunteita, niin se on tärkeä ajankohta ottaa
asia esiin työnohjauksessa. Voimakkaiden
tunteiden herääminen voi tarkoittaa sitä, että
terapeutin omat skeemat ovat aktivoituneet,
ja voivat siten haitata terapiatyöskentelyä.
Esimerkiksi vahvat asiakkaaseen kohdistetut
pitämisen tunteet saattavat heijastaa terapeutin omaa tarvetta läheisyyteen, tai vahvat
ärsytyksen tunteet asiakasta kohtaan saattavat kertoa terapeutin omista aktivoituneista
skeemoista liittyen omaan lapsuuden perheeseen tai nykyisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Bennett-Levy, Thwaites, Chaddock ja Davis
(2009) kuvaavat reflektiota moottorina, joka
ylläpitää terapeutin elinikäistä oppimista.
Erityisesti kun perustaidot on opittu, kasvaa
reflektion merkitys. Käyttämällä reflektiivistä systeemiä terapeutti näkee tarpeen lisätä
deklaratiivista tietoaan tai kehittää proseduraalisia taitojaan. Reflektion kautta terapeutti saa myös sisäistä tietoa eri työskentelytapojen soveltamisesta ja siitä, minkälaista
työskentelytapaa kannattaa käyttää tällaisen
asiakkaan kanssa näissä olosuhteissa terapian
tässä vaiheessa.
Bennett-Levy ym. (2009) korostavat reflektion merkitystä työnohjauksessa. Ilman
reflektiota työnohjattava tuskin onnistuu
kehittämään uusia taitoja, joita voisi soveltaa joustavasti, tehokkaasti ja sensitiivisesti.
Reflektiivinen taito viittaa kykyyn reflektoida omaa itseään ja omaa tapaansa toimia
terapeuttina. Reflektiivisten taitojen puute
näkyy samalla tavoin työnohjauksessa kuin
psykoterapiassa: herkemmin syntyy kupruja
vuorovaikutukseen tai jäädään jumiin johon-
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kin tilanteeseen. Bennett-Levy ja Thwaites
(2007) nostavat esiin, että terapeutit tarvitsevat kahdenlaista reflektiota: yleistä reflektiivistä kykyä tutkia tilanteita ja tapahtumia
ja käsitteellistää niitä sekä kykyä reflektoida
omaa itseä, omia tunteita ja ajatuksia. Se, että
terapeutti reflektoi itseään, on tärkeää tehokkaan terapeuttisen vuorovaikutussuhteen
luomisessa ja ylläpitämisessä. Se on väline
hankkia uutta tietoa.
Bennett-Levy ym. (2009) mukaan työnohjaajan tehtävä on auttaa ja helpottaa prosessia,
niin että työnohjattavan reflektiolle on tilaa.
Myös työnohjaajan on hyvä käyttää omia reflektiotaitoja tunnistaakseen omia ajatuksiaan
ja tunteitaan, jotka nousevat työnohjaustilanteesta tai työnohjattavasta. Näin hän paremmin välttyy työtä ja prosessia estäviltä
ajatuksilta, asenteilta ja tunteilta.
Työnohjausprosessissa voidaan nähdä eri
vaiheita (Milne, 2009; Milne, Reiser, Cliffe,
& Raine, 2011). Työnohjaus lähtee liikkeelle
työnohjattavan valitsemasta teemasta. Työnohjattava yleensä tarkastelee istunnon alussa
omia kokemuksiaan, jolloin hän esimerkiksi
ilmaisee terapiatilanteeseen liittyviä ajatuksiaan, kokemuksiaan, tunteitaan. Tarkastelun
kohteena voi olla esimerkiksi terapeutin kokemus potilaasta, joka miettii itsemurhan tekemistä, ja terapeutti haluaa selkiyttää omaa
työskentelytapaansa kriisitilanteessa. Tai
työskentelyn kohteena voi olla vaikkapa terapeutin väsyminen jonkun asiakkaan kanssa
ja esille nousee enemmän terapeutin persoonallinen minäskeema. Tai terapeutti saattaa
pohtia, miten enemmän voisi työssään soveltaa skeematerapiaa.

Tilanteen ymmärtäminen, koostaminen ja
käsitteellistäminen on työnohjauksen seuraava vaihe. Työnohjauksessa tapahtuva käsitteellistäminen on eri näkökulmien tarkastelua ja yhteenvedon tekemistä esille tulleista
asioista. Sen jälkeen seuraa suunnittelun vaihe, johon voi liittyä myös uuden toimintatavan kokeilua ja harjoittelua esimerkiksi rooliharjoittelun avulla. Rooliharjoittelu on keino
saada vaihtoehtoisia kokemuksia ja uusia näkökulmia terapiatilanteesta asettumalla toisen ihmisen rooliin, tämän nahkoihin. Rooliharjoittelun avulla terapeutti voi syventää
käsitystään potilaasta tai oppia uusia toimintatapoja (Milne, 2009; Milne, ym., 2011).
Milne ym. (2010) nostavat esiin työnohjauksen vaikuttavuuden. Säännöllinen ja jatkuva
työnohjaus vaikuttaa positiivisesti kliinisen
potilastyön tulokseen ja lisää terapeutin kykyä reflektoida. Milne näkee merkittävänä,
että työnohjauksessa ovat mukana seuraavat
komponentit: tehdään työjärjestys eli agenda
työnohjaukselle, tutkitaan asiakastilanteiden
nauhoituksia, käytetään kokemuksellista oppimista edistäviä menetelmiä, esimerkiksi
rooliharjoittelua, ja annetaan palautetta terapeutille. Erityisesti asiakastapausten nauhoittaminen ja niiden yhdessä tutkiminen
työnohjausistunnossa vaikuttaa myönteisesti
terapian tuloksellisuuteen.
Tässä työssä pyrin vastaamaan kysymykseen,
miten psykoterapiatyön työnohjauksessa
kertynyt aineisto näyttäytyy Bennett-Levyn
DPR-mallin mukaan.
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TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Työnohjausistuntoja tallennettiin syksyllä
2015. Istunnoista valittiin satunnaisesti yksi,
joka muodostaa tämän työn tutkimusaineiston. Kyseessä on pitkäjänteinen työnohjausprosessi, jossa työnohjattavina ovat kaksi
keholliseen työskentelyyn suuntautunutta
psykoterapeuttia. Molemmat psykoterapeutit
ovat usean vuoden alalla toimineita ammatinharjoittajia, joiden työnohjaajana tutkimuksen
toteuttaja on toiminut pitkään. Nauhoitettu
istunto sijoittuu työnohjausprosessin keskelle
siten, että työnohjaus edelleen jatkuu.
Työnohjausistunnosta valittiin kohtia, jotka
litteroitiin ja joita tarkasteltiin DPR-mallin
mukaan. Aineistossa keskiöön nousee terapeutti Annan työ asiakkaansa Maijan kanssa
(nimet ovat muutettuja). Asiakas Maija on terapeutti Annan pitkäaikainen terapia-asiakas.
Terapeutti Anna on tavannut Maijaa viikoittain. Maija on keski-ikäinen parisuhteessa
oleva nainen. Maijan mies käyttää päihteitä
ajoittain runsaasti ja silloin kohtelee Maijaa
huonosti. Maija kärsii siitä, ettei kykene toimimaan vuorovaikutussuhteessa jämäkästi, vaan
alistuu negatiivisen palautteen alla ja tämän
seurauksena voi ajoittain todella huonosti.

luokiteltiin tunteita ja vuorovaikutusta kuvaavia ilmaisuja, jotka osoittivat työnohjattavan
fokuksen suuntautumista. Myös kokoavat kuvaukset, käsitteellistäminen, luokiteltiin deklaratiiviseen tietoon. Proseduraaliseen tietoon
luokiteltiin ilmaisut, jotka kuvasivat psykoterapeutin ammatillista toimintaa; ”voisit tota
sanoa miehelle”, ”kannustin tähän”. Reflektiiviseksi tiedoksi luokiteltiin ilmaisut, jotka
kuvasivat psykoterapeutin pohdintaa omasta
toiminnasta, ajattelusta tai tunteista.
Seuraavassa on katkelmia työnohjausistunnosta. Terapeutit Anna ja Bertta ovat työnohjattavia. Asiakas Maija on terapeutti Annan
asiakas. Maijan ongelmana ovat vuorovaikutussuhteet ja erityisesti vaikeus pitää puolensa parisuhteessa alkoholistimiehen kanssa.
Terapeutti Anna kuvaa Maijan tilannetta:
”Se on puhunut pitkin matkaa kuinka vaikea
sen on vuorovaikuttaa ihmisten kanssa… Sen
miehellä on ongelmia…. tulee yöllä seurueen
kanssa.. pitää meteliä… Maija herää, ei tiedä
mitä tehdä, on vihainenkin. Seuraavana päivänä mies on älyttömässä krapulassa ja ilkeä Maijalle….. ”Maija mietti, että pääseekö ne sinne
kesämökille ollenkaan, mutta sitten ne pääsi
liikkeelle…. mies halus rattiin, mutta Maija sai
sen sitten estettyä…se puhuu Maijalle ikävästi,
moittii… mut Maija on niin kuin vihainen että
kotiinsa tulee ventovieraita…ja on tällaisia tilanteita, että Maija järjesti tyttärelleen valmistujaisjuhlan, ja mies ei meinannu tulla sinne
ollenkaan… mut se tuli sitten ja rupes komenteleen Maijaa kaikkien aikana ja Maija koittaa
olla normaalisti että kaikki sujuu, et kukaan ei
huomaa ja näistä ei puhuta koskaan jälkeen
päin... Maijalla pokka pitää.. sitten seuraavana päivänä mies on tosi ystävällinen, siivoaa…
Maija lamaantuu, sillä oli tosi huono olo monta päivää tämän jälkeen.. sen huono olo menee
ohi kun suuntaa huomionsa töihin.”

Aineisto muodostui siis yhden työnohjauskerran nauhoitetusta keskustelusta. Litteroidut
kohdat valittiin sen mukaan, miten keskustelussa tuli esille työnohjattavan toiminnan
kannalta keskeisiä tekijöitä. Psykoterapeutin
kertomuksesta luokiteltiin ilmaisut deklaratiiviseksi, proseduraaliseksi tai reflektiiviseksi ilmaisujen sisällön mukaan (ks. Niemi &
Tiuraniemi, 2010). Deklaratiiviseksi tiedoksi
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Terapeutti kuvaa asiakkaan tilannetta, miten
asiakas toimii silloin kun mies juo. Terapeutti kuvaa Maijan reaktioita, tunteita ja hänen
toimintatapaansa. Maija järjestää tyttärelleen valmistujaisjuhlia, mutta ei voi olla varma, saapuuko mies sinne ollenkaan. Kun mies
saapuu, hän komentelee Maijaa kaikkien nähden. Maija käyttäytyy kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tällaisen tilanteen jälkeen Maijalla
on huono olo, joka menee ohi, kun hän keskittyy töihin. Maija koittaa olla normaalisti,
vaikka olisikin vihainen ja kompensoi huonoa
oloaan keskittymällä töihin.

Terapeutti tuo esiin, miten vuorovaikutuskuvio toistuu sekä äidin luona että miehen kanssa. Konfliktitilanteissa Maijan skeemat aktivoituvat ja hän väistyy, lamaantuu ja väsyy.
Tämä katkelma voidaan nähdä myös deklaratiivisen tiedon reflektointina, jossa terapeutti
reflektoi sitä, miten asiakkaan tapa olla näkyy
samanlaisena eri yhteyksissä.
”..tää on tullu monta kerta vastaan.. me ollaan puhuttu, mä olen kysynyt, että kertooko
se tälle miehelle miltä hänestä tuntuu, mikäs
sua estää, Maija sanoo, että hyvä kysymys …
se pelkää sitä, että se mies kostaa, että se kostaa niin että nolaa hänet julkisesti, varsinkin
jos siinä on alkoholia mukana, toinen syy oli
se, että hänen mielestään mies kohtelee häntä niin kuin miehen isä kohteli vaimoaan..
kysyin, että, ootko aatellut että voisit tota sanoa miehelle? Se olisi niin verinen loukkaus
miehelle, että sitten mies masentuisi …Mies
on ollut joskus niin masentunut, että on ollut
alamaissa, nää on niitä syitä.”

Terapeutti on saanut laajasti tietoa Maijan
tilanteesta. Tämä voidaan nähdä terapeutin
hankkimana deklaratiivisena tietona siitä,
miten asiakas toimii tilanteessa, jossa mies
juo ja kohtelee Maijaa ja perhettä tylysti. Tätä
deklaratiivista tietoa terapeutti jäsentelee,
yhdistelee ja käsitteellistää.
”..Maijan äiti on hyvin dominoiva, ja nytkin
vanhana kun on käynyt auttamassa äitiä yli
seitsemän vuotta, niin äiti puhuu ja komentaa koko ajan, komentaa ja moittii eikä Maija
sano äidillekään mitään, lamaantuu ja väsyy,
eli tämmönen samantyylinen ilmiö siellä..”

Terapeutti jatkaa asiakkaan tilanteen kuvaamista: samanlainen tilanne toistuu äidin luona
kuin on miehen kanssa, Maijaa komennetaan
aiheetta molemmissa paikoissa. Sen seurauksena Maija lamaantuu, vetäytyy. Terapeutti
tuo esiin deklaratiivista tietoa asiakkaan tilanteesta kuvatessaan, miten Maijan äiti toimii Maijan kanssa ja miten Maija vastaanottaa
kaiken. Kertoessaan tätä terapeutti koostaa
deklaratiivisen tiedon käsitteellistä luonnetta, terapeutti liittää tietoa yhteen ja kasvattaa
siten omaa ymmärrystään tilanteesta.

Tässä katkelmassa esille tulee terapiatilanteessa koottua deklaratiivista tietoa asiakkaan toiminnasta, mm. asiakkaan pelkoja siitä, mitä pahaa aktiivinen toiminta tilanteessa
saattaisi aiheuttaa. Asiakkaan pelkona on,
että mikäli asiakas toimisi aktiivisesti, mies
joko masentuisi tai kostaisi hänelle. Samaan
aikaan terapeutin puheessa tulee esiin proseduraalinen taso: miten terapeutti on ottanut tilannetta puheeksi asiakkaan kanssa,
pyrkinyt konfrontoimaan tilannetta ja tarjonnut asiakkaalle aktiivista roolia ottaa asiat
puheeksi miehen kanssa.
”Sit me ollaan puhuttu, millä Maija ite selvisi paremmin.. mikä on se reaktio, minkä hän
toivoisi mieluummin kuin lamaantuminen,
minkälainen kehon asento on silloin kun on
lamaantunut ja ahdistunut…jos hän lähtee
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liikkumaan siitä poispäin, mitä sitten on…
minkälaista silloin on kun vihainen, voisitko
käyttää hyväksesi tätä asentoa, kun on vihaisempi, aikuisempi.. voisko sitä yrittää hakee
sitä asentoa, että kestäis paremmin.. miten
hän voisi sitä kaikkein pienimmin harjoitella..
kun se tuntuu, että… ”

Terapeutti kuvaa, miten on toiminut asiakkaan kanssa. Hän on käyttänyt runsaasti erilaisia tekniikoita työskennellessään Maijan
kanssa. Hän on käyttänyt kysymyksiä, keskusteluja, kokeillut erilaisia kehon asentoja.
Terapeutilla on ollut erilaista osaamista, jota
hän on tässä tilanteessa soveltanut. Tämä
voidaan nähdä proseduraalisen osuuden kuvaamisena: terapeutti sanallistaa omaa toimintaansa, mihin on kiinnittänyt huomiota,
mihin asioihin tarttunut, miten on käyttänyt
mm. omia kehollisen työskentelyn taitojaan.
Terapeutti jatkaa kuvaten itseään ja omaa
toimintaansa terapeuttina:
”Tää on mulle tässä se ongelma, että mikään
ei tunnu etenevän…Maija vaan puhuu.. mikä
on se pienin juttu mitä voisi kokeilla, hän
keksi että kokouksessa, kun missä hän alkaa
lamaantua, kun kaikki vaan puhuu ja tuntuu
niin viisaalta, niin hän ottaakin sen ryhdikkään asennon ja voimakkaan asennon, ja mä
kannustin tähän.. . ja mietittiin mitä sä voisit
sanoa miehelle, voisitko sanoa… että valmistaudu siihen, että mietit samana päivänä mitä
haluat sanoa, vaikka yhden lauseen, vaikka
kirjoittaa sen paperille, mitä haluaa sanoa
miehelle, ja sanoo sen sitten siitä, voitko lukea sen vaan sieltä ja eikä mitään vastauksia
mieheltä…mutta ei ne oo mihinkään edennyt
vaikka me on puhuttu niistä…

nii miellyttävä ihminen, saisiko olla sellainen,
voisiko itse hyväksyä, että ei ole niin miellyttävä ihminen, että olisiko vaikka niskavuoren justiina, voisko hyväksyä sen, tämmösiä
kaikkia me on mietitty, mutta se ei etene. Eri
suunnista ollaan puhuttu, mutta se ei etene.”

Terapeutti tuo esiin omia ajatuksiaan terapian tuloksellisuudesta, kuvaa kokemaansa
jumitilannetta terapiassa. Kuvauksessa tulevat esiin monenlaiset proseduraaliset taidot,
mitä kaikkea terapiatyöskentelyssä on jo tähän asti tehty, mitä kaikkea terapeutti on kokeillut. Samalla terapeutti suuntautuu reflektioon ja alkaa tarkastella omaa toimintaansa
reflektiivisestä positiosta. Tätä voitaisiin
kutsua yleiseksi reflektioksi, jossa terapeutti
tarkastelee omaa ammatillista toimintaansa
tavallaan ulkopuolelta käsin.
Reflektiivinen systeemi voidaan Bennett-Levyn (2006) mukaan jakaa kahteen osaan: ammatilliseen osaan (Self-as-therapist-Schema)
ja persoonalliseen osaan (Self-Schema). Nämä
osat kuvaavat kahta eri lähestymistapaa: 1)
reflektoidaan terapeutin ammatillista otetta
työhön, tietoa ja taitoa, ja 2) reflektoidaan terapeutin persoonallista otetta työhön kuten
terapeutin arvoja tai asennetta.
Seuraavassa kuvauksessa ilmenee terapeutin
pohdinta ammattikäytännön Self-as-therapist-Schema) kautta. Terapeutti miettii, mitä
terapiatekniikoita on käyttänyt ja miten ne
ovat toimineet:
”..se ei millään tavalla etene, se ei ole sanonut
miehelleen mistään yhtään mitään, vaikka me
ollaan puhuttu, että voisitko sä puhua tosta sun
miehen kanssa tai voisiko tota ottaa puheeksi,
tai että mitä sä tykkäät siitä että teidän välit
etääntyy, mulla on se kuva että ne on kaksi ih-

Sitten me ollaan myös puhuttu, että minkälainen Maija olisi jos hän sanoisi ja olisi vihainen, puhuisi kuin ikävä ihminen, että ei olisi
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mistä siellä jotka elää omia elämiään siellä…...
mä oon miettinyt, että onko hänellä edes motivaatiota, haluaakokaan, onko hänellä mielenkiintoa parisuhteeseensa,.. hän lamaantuu niin
paljon ja ahdistuu, että kysymys mullekin tulee
onko hänellä edes motivaatiota.. ”

Terapeutti tarkastelee tässä asiakkaan toimintaa. Monista yrityksistä huolimatta asiakkaan tilanne näyttää pysyvän samana. Asiakas
ei tee arkielämässään sitä, mistä terapiatilanteessa on puhuttu tai kokeiltu. Jumitilanne
tulee selvemmin esille. Nauhalla voi kuulla
terapeutin turhautuneisuuden samana jatkuvana tilanteeseen. Terapeutin reflektiivinen
positio on tässä terapeutin ammattikäytännön kautta tapahtuvaa tarkastelua. BennettLevyn sanoin Self-as-therapist-Schema on
aktiivinen, Self-schema eli oman persoonallisen otteen tutkiminen ei ole aktiivinen.
Työnohjausistunnossa käy ilmi, että terapeutti Anna on monella eri tavalla työskennellyt
asiakkaan kanssa saadakseen muutosta aikaan. Yhteistyössä asiakkaan kanssa on mietitty ja kokeiltu asioita, mutta silti liikahdusta
Maijan toimintatavassa ei tunnu tapahtuvan.
Terapeutti kokee tilanteen turhauttavana.
Deklaratiivistä tietoa asiakkaan tilanteesta
on paljon, ja terapeutilla on monenlaisia proseduraalisia taitoja, joita on käytetty työskentelyssä asiakkaan kanssa. Työnohjauksessa
tapahtunut reflektio on painottunut potilaan
tilanteen kuvailuun, ja lähestynyt ammatillisen minäskeeman reflektointia kuvailemalla
mitä työmuotoja on käytetty.

liittyy. Bennett-Levy (2006) tuo esiin, miten
kokemuksellisen oppimisen, esimerkiksi roolinvaihdon, kautta voidaan nostaa esiin sellaisia teemoja, joita ei muuten nousisi esiin.
Roolinvaihdossa terapeutti Anna tulee Maijan rooliin, ja terapeutti Bertta tulee Annan
roolin Maijan terapeutiksi. Terapeutti Anna
saa roolinvaihdon avulla toisenlaista ymmärrystä asiakkaastaan: minkälaista on olla
tämän asiakas, miten Maija toimii vuorovaikutussuhteessa. Kun terapeutti Bertta toimii
terapeuttina tässä harjoituksessa, syntyy uusi
kokemus siitä, miten eri tavoin asiakkaan
kanssa voi työskennellä.
Roolinvaihdossa terapeutti Anna sai kokemuksen olla ”asiakkaansa saappaissa”. Kun
terapeutti Anna on roolinvaihtoharjoituksessa asiakkaansa Maija, hän kertoilee kuulumisiaan terapeutti Bertalle. Terapeutti Bertta
palauttaa Maijaa takaisin esittämäänsä kysymykseen useamman kerran. Roolinvaihdon
jälkeen terapeutti Anna miettii terapeutti
Bertan sitkeyttä pitää omista kysymyksistä
kiinni ja reflektoi samalla omaa toimintaansa
terapeuttina:
”mä en oo kyselly sitä, mä annan periksi helpommin, eleettömyys mikä sulla oli (puhuu
terapeutti Bertalle), kun hän alkoi kehua sun
paitaa… mä oon helpommin valunut siihen
suuntaan, että vastaan hänelle.. että sä et vastannut niihin flirttailuihin, mä voisin soveltaa
tota enempi..
... se sitkeys miten sä pidit kiinni sun kysymyksestä.. …mä selkeesti oon vähän luovuttanut sen kanssa.. kun sillä ei oo ollut mitään
teemaa.. niin mä oon ollut vähän niin kuin
että kyllä me voidaan näinkin toimia....”

Kokonaisuuden hahmottamisen jälkeen
työnohjauksessa tehdään roolinvaihtoharjoitus, jotta saadaan toista kautta kuvaa siitä,
mitä kaikkea Maijan tilanteen jumittumiseen
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Roolinvaihdon jälkeen terapeutti tarkastelee
omaa toimintaansa terapeuttina. Hän katsoo
työskentelyä reflektiivisestä positiosta, ja erityisesti tarkastelee omaa tapaansa olla tämän
asiakkaan kanssa. Hän miettii omaa persoonallista osuuttaan tässä, omaa tapaansa pitää
kiinni esittämistään kysymyksistä ja aikomastaan linjasta. Tässä siis reflektoivan position
minäskeema on aktiivinen, oman persoonallisen toiminnan tarkastelu on käynnistynyt.
Roolinvaihto toi uuden näkökulman: terapeutti tunnistaa enemmän omaa toimintaansa terapeuttina. Hän miettii omaa persoonallista
minäskeemaansa ja erityisesti sitä, miten mukautuu asiakkaan tapaan olla ja miten jämäkästi pitää omista kysymyksistään kiinni.
Työnohjausistunnon päätteeksi terapeutti
summaa uutta toimintatapaa:
”.. että mitä tästä jää käteen, no ainakin se,
että kun se on mun asiakas on hersyvä, että
mä meen itse vähän simppelimmäksi, että mä
en lähde siihen suuntaan niin paljon ja vaan
mä pysyttelen täällä näin, ja kysyn näin sitkeesti jotain juttua, ja mä en annakaan periksi, kun se tuntuu, että se valuu mun käsistä…
vaan kysyn, että miltä tää ny susta tuntuu,
kun mä jankkaan tätä samaa asiaa,…mä en
anna sen valua, vähennän sitä rönsyä, ainakin
omalta puoleltani, koitan jäädä vähän ihmetteleen enempi, ja katteleen mitä tää on nyt..”

Terapeutti luo itselleen uuden toimintasuunnitelman reflektoivasta positiosta käsin.
Junnaava tilanne asiakkaan kanssa sai työskentelyssä selkeämmän ja jäsentyneemmän
kuvan. Roolinvaihdos mahdollisti terapeutin
persoonallisen työskentelyotteen tarkastelun.
Roolinvaihdoksen avulla terapeutti huomasi
omassa toimintatavassaan ”luovuttamista”
ja sai sitä kautta kiinni siitä, mihin suuntaan

omaa toimintaa terapeuttina tässä vuorovaikutussuhteessa kannattaa viedä: on hyvä pitää sitkeämmin ja jämäkämmin kiinni omista
kysymyksistään, omasta linjastaan. Terapeutti reflektoi omaa persoonallista minäskeemaansa, miten pitää tiukasti omasta kannastaan kiinni ja vahvistui ammatillisesti tässä.
Ensimmäisessä katkelmassa terapeutti pohti
laajasti asiakkaansa tilannetta. Tämä voidaan
nähdä deklaratiivisena positiona, jossa työnohjaustilanteessa katsotaan ja kuunnellaan
yhdessä sitä tietoa, mitä terapiaprosessin aikana on syntynyt.
Vaihdellen tämän tiedon kanssa terapeutti
kertoo, mitä on tehnyt terapiatyöskentelyn aikana, mitä on ehdottanut asiakkaalle, mitä on
kokeiltu. Esimerkiksi kehon asentoihin liittyvät harjoitukset ovat auttaneet asiakasta saamaan paremman otteen omasta tilanteestaan
ja tavoitteestaan. Tämä voidaan nähdä proseduraalisena positiona, jossa terapeutti kuvaa
käyttämiään menetelmiä ja sitä, mitä ne ovat
tuoneet terapiatilanteeseen tai asiakkaan elämään. Nämä positiot vuorottelevat puheessa.
Välillä deklaratiivinen tieto on etusijalla, välillä proseduraaliset taidot, joilla terapeutti on
ohjannut asiakasta kokeilemaan erilaisia ajatusmalleja ja asenteita, joiden avulla asiakkaan
olisi mahdollista muuttaa toimintatapaansa.
Tässä työnohjaustilanteessa deklarativisen
ja proseduraalisen tiedon tasolta siirrytään
enemmän reflektoivaan keskusteluun roolinvaihdon kautta. Roolinvaihdon jälkeen
keskusteluun tulee enemmän persoonallisen
osuuden reflektiota: reflektoidaan sitä, minkälaista on olla terapeuttina tässä vuorovaikutussuhteessa.

348

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

pohDinTA
Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin työnohjausistuntoa Bennett-Levyn (2006) kehittelemän DPR-mallin mukaan. DPR-mallissa
nostetaan esiin kolme tasoa: deklaratiivinen
(tieto), proseduraalinen (taito) ja reflektiivinen (oman toiminnan, ajatusten ja tunteiden
syvempi tarkastelu). Tätä jakoa sovellettiin
työnohjausistuntoon, ja keskustelusta nostettiin esiin katkelmia, jotka kuvaavat kyseistä tasoa. Tarkoituksena oli tutkia, miten
DPR-malli soveltuu psykoterapiatyön työnohjaukseen.
Työnohjausistunnosta oli löydettävissä DPRmallin kolme tasoa. Deklaratiivinen taso ilmeni työnohjattavan puheessa asiakkaan
tilanteen kuvaamisena. Terapeutille oli kertynyt paljon tietoa asiakkaan tilanteesta ja
hänen tavastaan toimia hankalassa tilanteessa. Tätä tietoa koottiin ja käsitteellistettiin
terapiatilanteessa. Deklaratiivinen tieto asiakkaasta käsitteellistettiin työnohjauksessa yhteisen ymmärryksen avulla yhteisessä
keskustelussa. Proseduraalinen taso näyttäytyi terapeutin puheessa niiden tilanteiden
kuvaamisena, jossa terapeutti pyrki aikaansaamaan muutosta asiakkaan tapaan toimia.
Työnohjaustilanteessa terapeutti kuvasi mitä
kysymyksiä, menetelmiä ja harjoituksia hän
oli käyttänyt tai pyrkinyt käyttämään saadakseen terapeuttisen muutoksen aikaan. Terapeutilla oli paljon erilaista osaamista, jota
hän oli käyttänyt asiakkaan kanssa.
Proseduraalinen taso limittyi useaan kertaan
yleisen reflektion kanssa. Terapeutti mietti,
miksi asiakkaan toiminnassa ei tapahdu muutosta, vaikka monenlaisista asioista oli puhut-

tu ja monenlaisia interventiota oli mietitty
yhdessä Maijan kanssa. Katkelmassa kulki
koko ajan mukana terapeutin kommentteja,
jotka reflektoivat terapiassa tapahtunutta ja
sen merkitystä.
Näiden tasojen avaamisen jälkeen työnohjauksessa lähdettiin rooliharjoitukseen.
Kokemuksellinen työskentely tuo uutta näkökulmaa jumiutuneeseen tilanteeseen ja
mahdollistaa oppimisen toisella tavalla. Reflektiivinen taso voimistui terapeutin puheessa rooliharjoituksen jälkeen. Erityisesti oman
toiminnan ja oman itsen tarkastelu lähti liikkeelle ja syveni harjoituksessa saadun kokemuksen ja sen purkamisen yhteydessä. Rooliharjoituksen jälkeen terapeutti reflektoi
erityisesti oma tapaansa olla vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, ja sai siihen näkökulman, joka auttoi häntä muuttamaan toimintatapaansa.
Bennett-Levy (2006) tuo esiin, että reflektiivinen prosessi ei ole pelkästään mielensisäinen
prosessi. Usein reflektio tarvitsee ulkoapäin
tulleen impulssin, esim. asiakkaalta tulleen
palautteen tai työnohjauksessa saadun kommentin, joka vie reflektion sellaiselle tasolle,
jolle se ei muuten olisi yltänyt. Tässä työnohjausistunnossa sellainen impulssi oli rooliharjoitus ja sen yhteydessä käyty keskustelu.
Rooliharjoituksessa tullut materiaali auttoi
terapeuttia reflektoimaan omaa toimintaansa sellaisella tavalla, joka vaikutti sekä hänen
persoonalliseen minäskeemaansa ja siten
myös ammatilliseen minäskeemaansa.
Bennett-Levy (2006) erittelee reflektiivisen
tason kahteen eri osaan: toisessa tutkitaan
ja tarkastellaan ammatillista toimintaa ulko-

349

TYÖNOHJAUS JA

KOULUTTAMINEN

Työnohjausistunnon tarkastelu DPR-mallin mukaan
Pirttijärvi, Kirsti

apäin, yleisemmin, ja toisessa painopiste on
terapeutin persoonallisen otteen reflektoinnissa. Rooliharjoituksen jälkeen terapeutti
tarkasteli omaa persoonallista toimintaansa
vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa.
Oman toiminnan tarkasteluun tuli uusia tasoja ja reflektio syveni rooliharjoituksessa
saadun materiaalin ansiosta. Bennett-Levy
(2006) kuvaa reflektiota moottorina, joka johtaa ammatilliseen kehittymiseen. Reflektio
on avain terapeutiksi oppimisessa ja terapeuttina kehittymisessä. Tämän mallin mukaan on erityisen tärkeää saada työnohjaustilanteessa reflektiivinen systeemi liikkeelle.
Tässä työnohjausistunnossa reflektiivinen
systeemi, ja erityisesti oman persoonallisen
toiminnan tarkastelu lähti liikkeelle rooliharjoituksen jälkeen. Rooliharjoituksen jälkeen
syntyi laadullisesti erilaista reflektiota.
Bennett-Levy ja Thwaites (2007) tuovat esiin,
että joillakin terapeuteilla on hyvä kyky yleiseen reflektioon, mutta he välttävät oman itsen reflektointia. Tämä on monien kokeneiden
työnohjaajien esiintuoma asia: asiakastapausten yleinen reflektio täyttää työnohjausajan, ja
terapeutissa heränneisiin tunteisiin, ajatuksiin
ja toimintatapaan liittyvä syvempi pohdinta jää asiakkaaseen keskittymisen jalkoihin.
Terapeutti voi esimerkiksi tulla varovaiseksi asiakkaan vaativien kommenttien takia, ja
saattaa sen takia jättää puuttumatta joihinkin
asiakkaan tervehtymistä haittaaviin toimintatapoihin. Työnohjauksessa tämä seikka voi
kuitenkin jäädä huomiotta, mikäli työnohjauksessa ei ole tarpeeksi tilaa reflektoinnille, ja
deklaratiivinen ja proseduraalinen osuus täyttävät työnohjausajan. Tässä työnohjauksessa
käytettiin rooliharjoitusta, ja se aktivoi Annan itsereflektiota. Rooliharjoituksen jälkeen

keskustelu muuttui niin, että reflektion painopiste siirtyi terapeutin omaan toimintaan.
Itsereflektio loi uudenlaista näkymää Annan
toimintaan ja koko terapiasuhteeseen.
Työnohjausistunnossa näkyy myös työnohjauksen vaiheittainen eteneminen (Milne,
2009). Työjärjestyksen tekemisen jälkeen
edettiin asiakastapauksen tutkimiseen. Aluksi paneuduttiin enemmän asiakkaan tilanteeseen ja siihen, mitä siitä tiedettiin, ja siitä
siirryttiin enemmän terapeutin toiminnan
tasolle ja siihen, mitä keinoja on käytetty tilanteen muuttamiseksi. Käsitteellistämisen
jälkeen alkoi suunnitteluvaihe, jossa roolinvaihdon avulla päästiin tekemään uudenlaista toimintasuunnitelmaa. Työnohjausistunnossa merkittäviksi komponenteiksi nousivat
kokemuksellinen työskentely, roolinvaihtoharjoitus ja sitä kautta terapeutin saama palaute omasta toiminnastaan. Tässä tapausesimerkissä oli kyseessä alalla pitkään toiminut
psykoterapeutti, joka joustavasti liikkui deklarativiisen, proseduraalisen ja reflektiivisen
systeemin eri osissa. Kokemuksellinen työskentely on hänelle tuttua, ja sen takia hänen
oli helppo tutkia omaa kokemustaan roolinvaihtoharjoituksessa ja käyttää siitä noussutta materiaalia hyväkseen. Rooliharjoitus
syvensi terapeutin reflektiota oman persoonallisen otteen, persoonallisen minäskeeman
reflektioon. Rooliharjoitus ja sen purkaminen
auttoivat terapeuttia näkemään, mitä hän voi
lisätä ja vahvistaa omassa persoonallisessa
työskentelyotteessaan. Bennett-Levyn mukaan reflektiolla on keskeinen sija juuri kokeneen psykoterapeutin työn kehittymisessä.
DPR-malli antaa työnohjaajalle pohjan, teoreettisen viitekehyksen, josta käsin työnoh-
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jausta voi tehdä. Mallin kolme osiota, deklarativiinen, proseduraalinen ja reflektiivinen
systeemi voidaan nähdä psykoterapian ja
hoitotyön työnohjauksen kulmakivinä, joihin
työnohjaus eri ajanjaksoina nojaa eri tavalla.
Malli voi olla työnohjaajan mielessä ohjaten
sitä, mitä eri osa-alueita työnohjauksessa olisi hyvä havainnoida tai mitä siihen olisi hyvä
tuoda lisää. Kaikki kolme osa-aluetta ovat
oleellisia psykoterapiatyön työnohjauksessa.
Mallin mukaan aloittelevien psykoterapeuttien työnohjauksessa deklaratiivinen osuus
muodostaa pohjan. Tehdessään työnohjausta
työnohjaaja voi kysyä mielessään, onko tässä
ohjattavan kertomuksessa tarpeeksi tietoa.
Mitä tietoa vielä tarvittaisiin? Onko tässä sellaista tietoa, jonka ohjattava ohittaa, ja joka
olisi hyvä nostaa kirkkaammin esiin? Onko
ohjattavan kertomuksessa jotain sellaista tietoa, jota olisi hyvä yhdessä jäsentää? Mitä tietoa työnohjaaja voisi tähän tuoda? Miten esille tullutta tietoa yhdessä käsitteellistetään?
Aloittelevien psykoterapeuttien työnohjauksessa työnohjaajan yksi tehtävä voisi olla deklaratiivisen tiedon selkiinnyttäminen, jäsentäminen ja käsitteellistäminen.
Seuraava askel mallissa on proseduraaliset
taidot. Työnohjaaja voi pitää mielessään seuraavia kysymyksiä: onko tässä ohjattavan
kertomuksessa jotain sellaista, mihin tarvitaan uusia taitoja? Mitä taitoja työnohjattava
kokee tarvitsevansa? Mitä terapeutin taitoja
voidaan vahvistaa? Mitä taitoja voidaan kannustaa käyttämään lisää? Mitä taitoja ohjattava ei huomaa käyttävänsä? Voidaanko tässä
työnohjauksessa harjoitella joitakin taitoja?
Miten syventää olemassa olevaa tietoa ja auttaa sen jäsentymistä taidoksi? Työnohjaaja

voi kirkastaa näitä asioita, hahmottaa ja nimetä käytettyjä taitoja, antaa aikaa ja arvoa
taitojen opettelulle ja niiden sisäistymiselle.
Työnohjaustilanteessa on mahdollista harjoitella uusia taitoja, oppia taitoja toisilta työnohjattavilta ryhmässä tai uskaltautua paremmin käyttämään jo olemassa olevia taitoja.
Työnohjaajan kommentit voivat vahvistaa,
rohkaista käyttämään joitakin sellaisia taitoja, joihin ohjattava ei vielä itsessään usko.
Nauhojen, videoiden ja muiden taltiointien
käyttö tuo työnohjaukseen paljon materiaalia, ja näistä voidaan yhdessä havainnoida
käytettyjä taitoja. Taltiointien yhteinen tutkiminen vaikuttaa myönteisesti terapian onnistumiseen.
DPR-mallissa keskeinen osuus on reflektiolla.
Oman toiminnan tarkastelu, omien tunteiden
ja ajatusten havainnointi ja tutkiminen auttavat hahmottamaan, mitä terapiatilanteessa
oikein tapahtui. Työnohjaus antaa tälle kaikelle tilaa. Reflektion kautta terapeutti osaa
käyttää olemassa olevaa tietoa uudessa tilanteessa. Reflektio auttaa hahmottamaan, mitä
asioita omassa työssä kannattaisi harjoitella
lisää tai mitä tietoa haluaa päivittää. Kokenut
terapeutti osaa käyttää myös ammatillisen
minäskeeman tarjoamaa tietoa tutkiessaan
persoonallisen minäskeemansa toimivuuutta.
Reflektion merkitys kasvaa, mitä pidemmällä ohjattava on ammatillisessa kehityksessä.
Mitä kokeneempi työntekijä, sitä vahvemmin
työnohjausta kannattaa suunnata reflektioon.
Tutkimusten mukaan reflektointi on tietojen
ja taitojen sekä psykoterapeutti-identiteetin
kehittymisen todellinen ”moottori” (Ben-
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net –Levy 2009; Tiuraniemi, 2009). BennetLevy kirjoittaa, että reflektiivinen systeemi
on moottori, joka pitää terapeutin jatkuvan
kehittymisen käynnissä, se saa aikaan tietojen etsinnän ja taitojen harjoittelun. Työnohjaajan kannattaa siis pitää tämä mielessä,
ja suunnata työnsä tähän. Milnen mukaan
(2010) kyky reflektoida on keskeinen kyky,
jota psykoterapian kouluttajien tulisi kehittää. Jatkuva ammatillinen reflektio tukee ammatissa kasvamista ja kehittymistä.
Reflektion lisäämisessä työnohjaajan rooli on
kaksisuuntainen. Työnohjaajan tehtävä on
auttaa ohjattavaa reflektoimaan omaa kokemustaan terapia-istunnosta ja toimintaansa
potilaan kanssa työnohjaustilanteessa jälkikäteen. Toiseksi työnohjauksen tarkoituksena on myös kasvattaa tätä kykyä reflektoida
työnohjaustilanteen ulkopuolella, varsinaisessa työtilanteessa terapiaistunnossa asiakkaan kanssa (Bennett-Levy ym., 2009).
Työnohjaajan yhtenä tehtävänä työnohjausistunnossa on huolehtia, että reflektiolle jää
tarpeeksi tilaa ja että siihen saadaan mukaan
sekä ammatillisesta osaamisesta nouseva
reflektiointi (self-as-therapist-schema) että
oman persoonallisen otteen reflektointi (selfschema). On otettava huomioon, että työnohjaustilanteessa ohjattavat saattavat olla
epävarmoja tai pelkäävät syystä tai toisesta
arviointia. Terapiaprosessi pitää sisällään
erilaisia tilanteita, joissa tarvitaan vahvaa
osaamista, monipuolisesti erilaisia taitoja, ja
tätä kaikkea sävyttää persoonallinen ote ja
sävy. Ohjattava voi kokea, että omat taidot
ovat puutteelliset tai tiedot riittämättömät.
Työnohjaajan on hyvä pyrkiä luomaan kunnioittavaa ja arvostavaa ilmapiiriä, niin että

työnohjaustilanteessa on mahdollista lähestyä kumpaakin reflektoitavaa osa-aluetta,
ammatillista minäskeemaa ja persoonallista
minäskeemaa. Reflektoiminen vaatii lämmintä ja hyväksyvää ilmapiiriä, jotta on mahdollista oppia uusia tietoja, taitoja tai asenteita.
DPR-mallin soveltaminen työnohjausistuntoon on ollut avartavaa ja innostavaa. Yksinkertainen malli tuo paljon syvyyttä työhön.
Oma kokemukseni on, että psykoterapiatyön
työnohjaus jäsentyy tällä kolmijaolla: deklaratiivinen, proseduraalinen ja reflektiivinen
systeemi ovat kaikki tärkeitä osia kokonaisuudesta ja auttavat yhdessä hahmottamaan
kokonaisuutta.
Psykoterapeutiksi kehittymisessä ja ammatissa kasvamisessa tarvitaan kaikkia näitä
kolmea osa-aluetta. Työnohjaajan positiosta
käsin on hyvä miettiä, mikä näistä osa-alueista on itselle läheisin tai helpoin, ja mitä
osiota minun työnohjaajana kannattaisi pyrkiä lisäämään omaan työnohjaustyyliini.
Onko työnohjauksessani tarpeeksi tiedollista
osuutta, tiedon jäsentämistä tai uuden tiedon
tuomista? Onko sitä jopa liikaakin? Minkälaisen sijan taitojen tunnistaminen ja kehittyminen saa työnohjauksessani? Ehditäänkö sitä
huomioida tarpeeksi? Voisimmeko käyttää
työnohjauksessani vielä enemmän nauhoituksia tai videointeja ja opetella sitä kautta
joko persoonalliseen minäskeemaan liittyviä
taitoja tai kokonaan uutta ammatillista menetelmää? Osaanko työnohjaajana antaa tarpeeksi sijaa reflektiolle? Miten työnohjaajana
voisin vaikuttaa siihen, että työnohjauksessa
on tilaa ja aikaa reflektoida sekä ammatillisen
minäskeeman ja persoonallisen minäskeeman piiriin kuuluvia asioita?
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DPR-malli auttaa työnohjaajaa tasapainottamaan omaa työotettaan optimaalisempaan
suuntaan ja arvioimaan, mihin suuntaan
omaa työotetta voisi kehittää. DPR-malli
näyttäytyi käytännöllisenä mittarina, joka
voi ohjata kuuntelemaan tarkemmin työnohjauksessa puhutun puheen laatua ja määrää.
Jos tietoon liittyvää puhetta oli eniten, mukaan koitettiin saada enemmän reflektiota tai
taitojen kokeilua. Jos reflektoivaa puhetta oli
paljon, työnohjausta koitettiin kääntää enemmän taitojen suuntaan. Minua DPR-malli rohkaisi tuomaan työnohjaukseen enemmän
deklaratiivista tietoa, ja tämä tuntui monesti
jäsentävän ja syventävän työnohjausryhmän
reflektiota. Ratasmalli tuntui toimivan näinkin päin: sysätään deklaratiivinen ratas liikkeelle, ja reflektion sävy muuttuu.
Voidaan siis todeta, että DPR-malli toimii
työnohjaajan tukena ja jäsentää työnohjausprosessia ja työnohjausistuntoa. Joustava liikkuminen näiden tasojen välillä tekee
työnohjauksesta monipuolisen ja antoisan.
DPR-malli antaa myös laajempaa näkökulmaa
siihen, mitä psykoterapiatyön ja hoitotyön
työnohjauksessa tulee olla, jotta se toimii
mielenterveyslain ja asetuksen mukaisesti.
Tätä on syytä tuoda enemmän esille. DPRmallia voi käyttää myös sen arvioimiseen,
mitä psykoterapiatyön työnohjaajien koulutuksessa on hyvä ottaa huomioon.
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Validointitasot ja itsereflektio
DKT-täydennyskoulutuksen aikana
Suvi Ahokas

Tämän työn tarkoituksena on tutkia validointitasojen esiintymistä nuorisopsykiatrisessa
hoitotyössä vuoden kestävän koulutuksen
aikana. Aihetta tarkastellaan työntekijöiden
oppimispäiväkirjojen pohjalta. Työssäni on
tarkoitus tuoda esiin validoinnin tärkeys psykiatrisessa hoidossa.
Kiinnostukseni aiheeseen on herännyt työssäni yksilöterapeuttina toteuttaessani dialektisen käyttäytymisterapian hoitomallia.
Työssäni olen huomannut, kuinka merkittävää validointi on terapiatyössä. Potilaan saadessa aitoa validaatiota, hän oppii myös itsevalidaatiota. Validointi on yksi keino kohdata

aidosti ihminen, joka on kasvanut mitätöivässä ympäristössä. Mitätöivässä kasvuympäristössä kasvaneet ovat hyvin mustavalkoisia
tunteissaan ja niiden ilmaisussa. Validointia
ei voi antaa myöskään liikaa. Sen avulla voi
tuoda eri katsantokannan tarkasteltavaan
asiaan ja säilyttää yhteistyön tutkivana ja
kunnioittavana.
Validointi on tärkeä taito ja elementti, kun
työskentelee tunnesäätelyhäiriöistä kärsivien asiakkaiden kanssa. Tekemällä pieniä
muutoksia omassa toimintatavassa, työntekijä voi muuttaa vuorovaikutuksen sisältöä
ja aitoa kohtaamista asiakkaan kanssa. Asi-
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akkaat, joilla on tunnesäätelyhäiriö, reagoivat herkästi ja impulsiivisesti. He ovat hyvin
sensitiivisiä sanattomalle viestinnälle. He
tekevät usein herkästi tulkintoja työntekijän reagoinnista, tavasta suhtautua, eleistä,
äänenpainoista ja kehon kielestä. Näiden tulkintojen puheeksi ottamisella on suuri merkitys eheän ja toimivan vuorovaikutussuhteen
sekä luottamuksen rakentumisessa.
Terapiassa terapeutti pyrkii saamaan asiakkaan ymmärtämään ilmiöiden monitahoisuuden sekä näkemään ja sietämään ristiriitaisia
puolia sisältäviä kokonaisuuksia. Joku asia
voi olla samanaikaisesti ruma ja kaunis, hyvä
ja paha, oikein ja väärin. Ihminen voi surra ja
iloita tai olla oikeassa ja väärässä samalla kertaa. Elämä voi olla yhtä aikaa iloa ja surua. Terapiassa pyritään dialektisuuteen ja sen vahvistamiseen. Dialektinen näkökulma on ”sekä
että” – ajattelua ”joko tai” – ajattelun sijaan.
Elämää ei nähdä mustavalkoisena, vaan pyritään näkemään kaikki värit, sävyt ja vivahteet.
Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivä
ihminen katsoo maailmaa yleensä hyvin mustavalkoisesti tai kaksijakoisesti, eikä hänellä
ole keinoja kohdata tai sietää elämän ristiriitaisia puolia. Ajatukset, tunteet ja teot vaihtelevat ja heilahtelevat nopeasti äärimmäisyydestä toiseen. Näitä on usein myös vaikea hallita.
Näiden asioiden työstämiseen ja tutkimiseen
validointi on keskeinen keino (Linehan, 1993;
Fruzzetti, 2006; Kåver & Nilsonne, 2002).

vAliDoinTi
Validointi on Linehanin (1993) mukaan tunteen tai kokemuksen oikeellisuuden vahvistamista, ts. tarkoituksena on korostaa, vah-

vistaa ja rakentaa minuuden kokemuksia ja
merkityksiä aidoiksi ja oikeiksi. Validointi
sisältää positiivisen ja sympaattisen vahvistamisen, vaikka asiakkaan mieli olisikin
emotionaalisesti epätoivoinen. Validaatiolla tarkoitetaan siis aktiivista strategiaa, jolla terapeutti välittää potilaan hyväksymistä
ja todesta ottamista sekä aitoa kohtaamista.
Ihminen ja hänen todellisuutensa kohdataan
hyväksyen, ymmärtäen sekä näitä aktiivisesti
ilmaisten. Validoidessaan terapeutti ilmaisee
pitävänsä potilaasta tai hänen tunnettaan tai
käyttäytymistä ymmärrettävänä vallitsevissa
olosuhteissa (Linehan, 1993; Koivisto, 2011).
Terapiassa asiakkaan vastauksia validoidaan
asiakkaan tuomitsematta tai arvottamatta
niitä millään tavalla. Toisessa ihmisessä voi
validoida ajatuksia, tunteita, käyttäytymismuotoja sekä fyysisiä reaktioita. Validoinnin
perusteena voivat olla menneisyyden olosuhteet, nykyiset olosuhteet, tulevaisuuteen
liittyvät asiat tai tekojen lyhyen ja pitkän
aikavälin seuraamukset. Validointi eli kokemuksen oikeellisuuden vahvistaminen on selkein tapa viestittää hyväksymistä. Validointi
lohduttaa, helpottaa ja antaa toivoa (Linehan,
1993).

Validointitasot
Linehan (1993) on yksilöinyt validaation kuuteen tasoon. On tärkeää tietää ja oppia nämä
kuusi validointitasoa. Niiden käyttö terapiatyössä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voi
validoida aidosti ja pitää yllä toimivaa terapiasuhdetta. Validointitasoja käytetään yhtä
aikaa ja vaihtelevassa järjestyksessä. Nämä
tasot ovat 1) läsnäolo tässä hetkessä, 2) tarkka
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reflektio, 3) sanattomien tunteiden arvailu, 4)
validaatio elämänhistorian valossa, 5) validaatio nykyisten olosuhteiden tai normaalin
käyttäytymisen valossa, 6) radikaali aitous.
Validointitasot näkyvät terapiatyössä monella tavalla. Seuraavassa tasoja kuvataan esimerkkien avulla.
1. Läsnäolo tässä hetkessä. Potilaan häiriötön kuuntelu. Terapeutti havainnoi täysin tietoisesti ja on valppaana. Esimerkiksi
terapeutti kuuntelee aidosti potilaan tarinaa, havainnoi kasvonilmeitä ja eleitä.
2. Tarkka reflektio. Terapeutti heijastaa potilaan kerrontaa täsmällisesti. Terapeutti
tekee yhteenvetoja, peilaa, toistaa, ilmaisee ymmärtäneensä potilaan viestejä
oikein. Hän viestittää potilaalle, että on
ymmärtänyt potilaan ja käyttää sanoja,
joita potilas on käyttänyt ilman, että lisää niihin mitään tulkintaa. Esimerkiksi:
”Ymmärsinkö oikein, että olit eilen riidellyt puolisosi kanssa?”
3. Sanattomien tunteiden arvailu. Terapeutti sanoo sanomatta jääneitä tunteita,
ajatuksia tai käyttäytymismalleja. Terapeutti viestittää ymmärtäneensä ääneen
lausumattomia asioita. Esimerkiksi potilas kertoo tarinaa, jossa välittyy aito suru.
Terapeutti voi sanoittaa: ”Olit varmasti
surullinen siinä tilanteessa.” Tätä tasoa
potilaat tarvitsevat alussa paljon. Terapian kuluessa kolmannen tason validaatio
vähenee, kun potilaat oppivat itse tunnistamaan ja nimeämään tunteitaan.
4. Validaatio elämänhistorian valossa. Terapeutti validoi potilasta aiemman oppimis-

historian tai biologisen haavoittuvuuden
perusteella. Terapeutin on hyvä tietää
potilaan elämänhistoria hyvin ja miten
potilas on selvinnyt elämänkriiseistä. Esimerkiksi: ”Varmasti on tuntunut pahalta
ja surulliselta kasvaa ilman äitiä.”
5. Validaatio nykyisten olosuhteiden tai
normaalin käyttäytymisen valossa. Validaatio tämänhetkisen tilanteen tai normaalin käyttäytymisen valossa. Tämän
tason validaatio on tärkeää, koska se
normalisoi reaktioita ja auttaa korjaamaan potilaan kokemusta itsestään epänormaalina tai poikkeavana. Esimerkiksi:
”Sinä olet toiminut oikein ja taitavasti
pitkällä aikavälillä, kun olet tehnyt laskuillesi maksuaikataulun. Nyt varmasti
tuntuu tiukalta ja haastavalta lyhyellä aikavälillä, mutta silti olet todella hienosti
aloittanut raha-asioiden hoitamisen.”
6. Radikaali aitous. Terapeutti on aito, tasavertainen ja uskaltaa näyttää oman
haavoittuvuutensa. Terapeutti viestittää
potilaalle olevansa haavoittuva, kuten
ihmiset yleensä ovat. Hän kunnioittaa
potilasta tasavertaisena ihmisenä terapiaistunnossa. Tämän tason validaatiossa
potilas näyttäytyy enemmän lähimmäisenä, kuten siskona tai veljenä. Potilasta
katsotaan kokonaisuutena lempeästi hyväksyen (Linehan, 1993; Fruzzetti, 2006;
Kåver & Nilsonne, 2002).
Fruzzettin (2006) mukaan on monia mahdollisuuksia validoida tunteita, toimintaa, haluja
tai toiveita, uskomuksia, mielipiteitä ja kärsimystä. Ensin täytyy ymmärtää omia tunteita,
jotta osaa ja voi validoida toisten tunteita. Va-

357

TYÖNOHJAUS JA

KOULUTTAMINEN

Validointitasot ja itsereflektio DKT-täydennyskoulutuksen aikana
Ahokas, Suvi

lidointi on tärkeää, koska se auttaa potilasta
ilmaisemaan tunteita, haluja ja mielipiteitä.
Validoinnin käytöllä on monia merkittäviä
ja hyviä seurauksia. Validointi on keskeinen
osa tehokasta viestintää, se rauhoittaa monenlaisissa tunteissa. Se myös hidastaa negatiivista reagointia, johon sisältyy myös vihan
ja tuomitsemattomuuden kohtaamiset. Se
helpottaa asioiden neuvottelussa ja työstämisessä. Näin validointi saa aikaan luottamusta
ja läheisyyttä ihmisten välille, sekä parantaa
myös itsekunnioitusta.
On olemassa paljon erilaista käyttäytymistä
sekä kokemuksia, jotka voivat olla valideja ja
joita voi validoida. On tärkeää olla tietoinen,
läsnä oleva (mindfulness), hyväksyvä ja harjoittaa tuomitsemattomuutta, kun validoi.
Silloin validointi on aitoa (Fruzzetti, 2006).
Tunteiden ymmärtäminen on olennaista, jotta niitä voi monella tavalla aidosti validoida.
Tämä pätee, oli kyse sitten satunnaisista tai
voimakkaista, miellyttävistä tai tuskallisista tunteita. Tuskallisten tunteiden validointi
rauhoittaa kokemaan ja kestämään tunteiden
näitä tunteita. Validoidessa menee hallitusti mukaan toisen tunteisiin ja kokemuksiin,
jolloin niistä tulee pienimuotoisesti yhdessä
koettuja ja jaettuja kokemuksia. Tunteet auttavat tunnistamaan, keitä me olemme. Siksi
tunteiden merkitys on tärkeä. Validoimalla
tunteita voi jakaa elämänsä toisten kanssa
(Fruzzetti, 2006).
Jokaisella on omia uskomuksia ja mielipiteitä.
Joistakin uskomuksista ihminen pitää hyvin
tiukasti kiinni. Jossain määrin uskomukset
ovat osa minuuttamme, kuten tunteemme
ja halumme. Kun toinen ihminen ymmärtää

meitä, hän hyväksyy meidän ajatuksemme
ja uskomuksemme. Kuitenkin uskomukset ja
mielipiteet voivat olla hyvinkin kiistanalaisia
ja herättää vahvoja tunteita. Vahvat tunteet
saavat meidät puolustamaan uskomuksiamme. Tällöin on tärkeä vahvistaa, mitä potilas
ajattelee ja mitkä ovat hänen mielipiteensä,
vaikka omat näkemykset olisivatkin erilaisia.
Näitä erilaisia uskomuksia ja näkemyksiä voi
lähestyä lempeällä tavalla. Validoimalla voi
antaa positiivisen vahvistuksen potilaalle, jotta hänen on helpompi hyväksyä omat elämänarvonsa ja mielipiteensä (Fruzzetti, 2006).
Validointi auttaa ihmistä kohtaamaan omat
toiveensa ja halunsa. Se auttaa myös päättämään asioita elämässä ja asettamaan tavoitteita itselleen. Validointi myös motivoi, jotta
tekee työtä itsensä kanssa, saavuttaen omat
tavoitteet. Validoinnin avulla on helpompi
aloittaa asioita ja pitää yllä tavoitteellista toimintaa. Validoimalla säilyy myönteinen hyväksyntä itseä kohtaan (Fruzzetti, 2006).
Aktiivisuutta ja toimintaa on myös hyvä validoida. Tällöin ihminen saa hyvästä toiminnasta nopeasti positiivisen vasteen, joka vie eteenpäin. Tällöin vahvistamme jo toimivaa puolta
ihmisessä. Aktiivisuutta on myös helppo validoida ja ottaa tätä validaatiota vastaan. Jokainen nauttii siitä, että tulee aidosti ja arvostavalla tavalla huomatuksi (Fruzzetti, 2006).
Validoimalla voi lähestyä myös aitoa kärsimystä. Oikea-aikainen validointi auttaa potilasta työstämään ja selviämään kärsimyksestä. Validoimalla kärsimystä viestitetään
samalla aidosta kohtaamisesta, huolehtivaisuudesta, hyväksynnästä ja tahdosta jakaa
kärsimys. Mikään ei ole potilaalle rauhoitta-
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vampaa kuin se, että voi jakaa kärsimyksen
terapeutin kanssa ja saada ymmärrystä osakseen (Fruzzetti, 2006; Koivisto, 2011).

Validointi ja tunteensäätely
Validoinnin luonnollinen tarve syntyy, kun
henkilö ilmaisee yksityisiä kokemuksiaan ja
tunteitaan toiselle henkilölle. Kun ilmaisua
validoidaan oikein, toinen saa osakseen aitoa
ymmärrystä, oikeutuksen ja hyväksynnän
kokemuksilleen ja tunteilleen. Validointi ei
suoraan pyri muuttamaan tai muuta henkilöiden emotionaalisia kokemuksia. Sen sijaan
validoinnin avulla pyritään korostamaan tapahtumiin liittyviä emotionaalisia kokemuksia ja hyväksymään tunteiden olemassaolon.
Samalla helpotetaan ja mahdollistetaan se,
että yksilö voi kohdata, hyväksyä ja kokea
omia tunteitaan (Shenk & Fruzzetti, 2011).
Validointi vaikuttaa yksilön tunnesäätelyyn
monella eri tavalla. Ensinnäkin, validointi vähentää tunteiden taajuutta, voimakkuutta ja
kestoa. Validoinnin avulla saadaan omiin tunnereaktioihin liittyvät negatiiviset tunteet
siedettävimmiksi ja pystytään kohtaamaan
negatiivisia tunteita. Toiseksi, saatu validointi edistää tunteiden säätelytaitojen oppimista. Validointi edistää ja helpottaa tunteiden
kohtaamista ja auttaa potilasta työstämään
erilaisia tunnetiloja. Validoinnin avulla potilas oppii tunteiden kokemista, ilmaisua sekä
säätelyä (Shenk & Fruzzetti, 2011).
Läpi elämän saatu validointi kehittää ja eheyttää yksilön tunneilmaisua. Ihminen oppii
tunnesäätelykeinot, mikä vähentää emotionaalista reaktiivisuutta. Tunnesäätelykeinojen oppiminen ja validoinnin saaminen edis-

tävät eheytymistä ja pitävät yllä psyykkistä
terveyttä. Validointi ja mitätöinti vaikuttavat
emotionaalisiin reaktioihin: toinen eheyttää
ja toinen ei. Validoinnilla ja mitätöinnillä on
vaikutusta siihen, miten yksilö säätelee tunteitaan ja miten toimivaa tunnesäätely on
sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä (Shenk
& Fruzzetti, 2011).

Validointi itsevalidaation perustana
Jatkuvassa epävalidoivassa ja mitätöivässä
lapsuudenympäristössä kasvaneet ihmiset
kärsivät yleensä aikuisuudessa epävakaasta
persoonallisuushäiriöstä. Mitätöivä ympäristö heikentää kykyä validoida itseään. Itsevalidoinnin oppii, kun saa aitoa validointia
osakseen (Linehan, 1993). Psykoterapiassa
validoinnin aidon ja säännöllisen käytön on
todettu auttavan negatiivisten tunteiden työstämisessä sekä vähentävän niitä. Validointi
osana terapiaa lisää tehokasta, läsnä olevaa
vuorovaikutusta, jossa mahdollistuu asioiden
yhteinen tutkiminen. Aito ja toimiva validointi
vähentää terapiasuhteessa nopeaa negatiivista
reagointia, rakentaa luottamuksellisen ja toimivan terapiasuhteen terapeutin ja asiakkaan
välille sekä lisää asiakkaan itsekunnioituksen
vahvistumista (Carson-Wong & Rizvi, 2014).
Dialektisen käyttäytymisterapian hyväksynnän periaate tulee zen-filosofiasta. Siinä
kannustetaan päästämään irti asioista ja tunteista, sekä vahvoista vaatimuksista elämää
kohtaan. Zen-filosofiassa opetellaan hyväksymään elämä sellaisena kuin se on. Löytämään
keinoja hyväksymiseen, keskitiellä kulkemiseen sekä itsevalidointiin zen-filosofian pohjalta. Hyväksynnän harjoittelu zen-filosofian
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näkökulmasta auttaa keskittymään tähän
hetkeen, näkemään ja hyväksymään nykyhetki sellaisena kuin se on tuomitsematta
(Neacsiu, Ward-Ciesielski, & Linehan, 2012).
Mindfulness määritellään pyrkimykseksi tietoisesti elää tässä hetkessä ilman että takertuu
hetkeen ja opettelee olemaan tuomitsematta.
Hetkessä pysähtymiseen tarvitaan kokemusta
ja säännöllistä harjoittamista, jotta oppii mindfulnessin käytännöt. Näiden avulla pyritään
helpottamaan olemista läsnä tässä hetkessä.
Tällaisissa harjoituksissa opetellaan olemaan
tuomitsematta, havainnoinnin ja kuvailun
avulla. Tällöin pyritään fyysisten tuntemusten
sallimiseen, sekä omien tuntemusten hyväksymiseen ja samanaikaisesti ollaan läsnä hetkessä ja pyritään luomaan yhteyttä maailmankaikkeuteen. Läsnäolon harjoittamisen myötä
kykenee myös ottamaan vastaan validointia.
Samanaikaisesti potilas tarvitsee psykoterapiassa aitoa hyväksyntää sekä validointia, jolloin
terapiassa mahdollistuu muutoksen kanssa
työskentely (Neacsiu ym., 2012).
Validaatio edistää myötätuntoa itseä ja toisia
kohtaan. Kun validoi lasta, opettaa samanaikaisesti, miten sietää ja työstää ristiriitaisia
sekä pettymystä aiheuttavia tunteita. Validointia saadessaan lapsi oppii, että ihmisillä
voi olla erilaisia tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja uskomuksia, ja silti voi kunnioittaa
toista ja hyväksyä tämän erilaisuutta. Validoinnin avulla lapsesta kasvaa suvaitsevainen ja myötätuntoinen toisia ihmisiä sekä
itseään kohtaan. Validoinnin myötä hän oppii arvostamaan itseään. Saadessaan pienestä
lähtien validaatiota, ihminen oppii hyväksymään, että ihmisillä on erilaisia tunteita (Hall
& Cook, 2012).

Validointiin tarvitaan mukaan myös aitoa empatiaa. On tunnistettava tarkasti mitä validoi
ja se on osattava myös hyvin perustella. On
hyvä tunnistaa ja todentaa asiakkaalle se, mitä
validoi terapian aikana. Validoinnin avulla terapeutti viestii asiakkaalle terapian aikana,
mitkä asiat ovat ymmärrettäviä ja järkeviä
kussakin tilanteessa. Tämä ei tarkoita, että validoi sellaista, mikä ei pidä paikkaansa tai validoisi vain, jotta asiakas tuntisi olon paremmaksi ilman, että validointi liittyy mihinkään
asiaan konkreettisesti (Neacsiu ym., 2012).
Validointi on luonnollinen ja normaali osa
ihmisen käyttäytymistä ja elämää. Pyrimme
saamaan validointia keskusteltaessa, haemme hyväksyntää käyttäytymiselle, jotta voimme vahvistaa toimivaa tapaa olla ihmisten
kanssa. Lapset saavat yleensä hyvää ja eheyttävää validointia kotona ja koulussa, mutta
he voivat myös saada mitätöivää tai huonoa
validointia. Validoinnin laadulla lapsuudessa
on suuri merkitys siihen, miten he aikuisena
osaavat validoida toisia ja ottaa validointia
vastaan (Travis, 2012).
Se, miten paljon ja mitä tiedämme validoinnin eri tasoista sekä dialektisesta käyttäytymisterapiasta on määritelty pitkälti Linehanin teorian mukaan. Tutkimusta siitä, miten
validointia käytetään eri tasoilla psykoterapiassa, on vähän. Tutkimusta on niukasti myös
siitä, kuinka validointi voi auttaa terapeuttista prosessia. Ts. validointitasojen käyttämistä psykoterapiassa ja niiden vaikutusta hoitotuloksiin on tutkittu vähän emmekä tiedä,
miten validointitasot ja niiden laaja käyttö
voivat vaikuttaa asiakkaiden kokemukseen
tai miten ne vahvistavat edistymistä psykoterapiassa. Validointitasojen hyvä ja laaja-
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alainen tunteminen ja joustava käyttäminen
terapiatyössä on kuitenkin tärkeää (CarsonWong & Rizvi, 2014).

iTSereflekTio
Itsereflektio eli refleksiivisyys tarkoittaa sitä,
että ihminen suuntautuu omaan itseensä ja
tulee tietoiseksi omista mielensisäisistä toiminnoistaan ja mielikuvistaan. Refleksiivisestä tilasta on kysymys silloin, kun ihminen on
kontaktissa todellisiin tunteisiinsa ja sisäisiin
kokemuksiinsa. Hän on itselleen psyykkisesti läsnä oleva. Refleksiivisillä prosesseilla on
merkittävä osuus muutoksessa. Refleksiivisyys sisältää metakognitiivisia tapahtumia,
kuten ajatuksia ajatuksista, tunteita omista
tunteista tai ymmärrystä omista haluista. Siihen liittyy tarkkaavaisuuden suuntaaminen
meneillään olevaan mielensisäiseen tapahtumaan ja kyky tunnistaa, tulkita ja symbolisoida omia kokemuksia. Kun ihminen havainnoi itseään, refleksiivisyyden onnistuminen
edellyttää sitä, että myös subjekti- ja objektiminän keskinäinen vuorovaikutus tapahtuu
saumattomasti (Hakanen, 2008).
Refleksiivisyys -käsitettä käytetään, kun haluamme korostaa yksilön omien sisäisten tilojen havainnointia ja tunnistamista sekä suhdetta niihin. Ihminen on yhteydessä omiin
aitoihin ja todellisiin kokemuksiinsa, ollen
tietoinen niistä. Refleksiivisyyteen sisältyy
ajatuksia omista ajatuksista ja tunteista, tunnetta omista tunteista sekä haluja omista haluista. Refleksiivisessä tilassa ihminen reflektoi sekä tietoisia että ei-tietoisia psyykkisiä
tapahtumiaan ja muodostaa käsityksen tunteista, ajatuksista, uskomuksista ja haluista.

Refleksiivisessä tilassa hän muodostaa mielikuvan itsestään havainnoituna ja havainnoijana, ts. tilaan sisältyy kyky reflektoida myös
havainnoimiseen liittyviä mielikuvia (Toskala & Hartikainen, 2005).
Refleksiivisten prosessien tiedostaminen ja
niihin liittyvä työskentely liittyvät puolestaan pyrkimykseen tukea uudenlaisen refleksiivisyyden rakentumista. Teorialla tunteista
on oma asemansa pyrittäessä tukemaan sellaisia refleksiivisiä prosesseja, joihin liittyy
lisääntyvää tunteiden tunnistamista ja vähitellen myös tunteiden hyväksymistä, omistamista ja minuuden säätelyn piiriin liittämistä
(Toskala & Hartikainen, 2005).
Terapiassa asiakkaan kokemuksen reflektointi ja empaattinen jakaminen voivat aikaansaada sellaiset olosuhteet, jossa asiakas
ei enää pakene häpeäänsä, vaan uskaltaa olla
siihen uudenlaisessa suhteessa. Reflektoinnin
hyöty ei välttämättä liity terapeutin sanojen
täsmälliseen sisältöön, vaan pikemminkin
niihin merkityksiin, jotka tässä yhteydessä
välittyvät. Terapeutti voi reflektoida asiakkaalle, miten erilaiset tunteet välittyvät kokemuksien yhteydessä (Toskala & Hartikainen, 2005).
Reflektiokyvyn kehittymiseen vaikuttavana
ja aktiivisena vuorovaikutuksen osatekijänä
on nostettu esille erityisesti hoitavan henkilön empaattis-reflektiivinen kyvykkyys.
Tämä tukee lapsen erilaisten tunnekokemusten representaatioiden ja skeemojen
rakentumista sekä luo edellytyksiä lapsen
omalle refleksiiviselle toiminnalle. Asteittain kehittyvän refleksiivisen toiminnan
avulla lapsi pystyy vähitellen kohtaamaan
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ja käsittelemään erilaisia tunnekokemuksia.
Keskeisiä refleksiivisyyden valmiuksia ovat
mm. kyvyt symbolisoida, integroida ja säädellä tunnekokemuksia. Kun hoitavan henkilön empaattinen refleksiivisyys perustuu
sensitiivisyydelle suhteessa lapsen tunteisiin, niin vuorovaikutuksessa lapsi alkaa vähitellen havaita omat tunnereaktiot itseään
edustaviksi. Samalla hän saa myös symboleja
(sanoja, mielikuvia, käsitteitä) näille tunnekokemuksilleen. Tämä mahdollistaa sen, että
lapsi alkaa käyttää tunteitaan sijoittaen niitä
sekä itseensä että ulkomaailman kohteisiin.
Hän alkaa ymmärtää tunteita myös muiden
toiminnan lähtökohtana. Edellä kuvattujen
prosessien yhteydessä muotoutuvat ihmisen
mielen sisäiset rakenteet, joihin sisältyvät
persoonalliset merkitysorganisaatiot ja oikeastaan koko ihmisen minuus (Toskala & Hartikainen, 2005).
Työntekijän refleksiivisyydellä on tärkeä
merkitys siinä, miten validoida aidosti ja tilanteeseen sopivasti toisen ihmisen ajatuksia,
tunteita, käyttäytymistä sekä elämänhistoriaa. On tärkeää tiedostaa, mitä itsessä tapahtuu ja miten reagoimme erilaisissa tilanteissa.
Vain tällöin voi aidosti ja tuomitsematta validoida toisen sensitiivisiä kokemuksia. Työntekijä ei tuomitse toisen tunteita, ratkaisuja
tai päätöksiä, vaan validoi tai ymmärtää, ja
lempeästi rakentaa toimivaa yhteistyötä.
Tämän työn tarkoituksena on tutkia,
1) miten osallistujat kuvaavat validointitasoja
koulutusprosessin aikana oppimispäiväkirjoissa ja
2) muuttuvatko validointitasot koulutuksen
aikana.

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Tämä työ on tehty yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrisen suljetun
osaston kanssa. Osastolla hoidettiin nuoria
(12-17-vuotiaita), jotka tarvitsivat pidempää
osastohoitoa. Näiden nuorten diagnoosi vaihteli käytöshäiriöstä psykooseihin. Vuoden kestävä koulutus esiteltiin osaston työntekijöiden
henkilökuntaryhmässä. Koulutukseen ilmoittautui viisi työntekijää eri ammattiryhmistä. Osallistuminen oli vapaaehtoista, omaan
kiinnostukseen pohjautuvaa. Yksi osallistujista jätti koulutusprosessin kesken heti alussa
eli koulutusjaksoon osallistui osastolta neljä
työntekijää. He olivat iältään 30-60- vuotiaita
ja heidän työkokemuksensa vaihteli muutamasta vuodesta kymmeniin vuosiin.
Koulutus kesti vuoden 2015 kevät- ja syyslukukauden ajan ja se sisälsi kymmenen (10)
puolentoista (1½) tunnin mittaista tapaamista. koulutuksen sisällöt oli rakennettu yhteistyössä osastolta koulutukseen osallistujien
kanssa. Alkukartoitus tehtiin suullisesti ryhmää haastatellen. Osallistujat toivoivat, että
lähdetään dialektisen käyttäytymisterapian
perusteista liikkeelle. Koulutuksen sisältö
ja materiaalit liittyivätkin dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) perusperiaatteisiin,
erityisesti validointiin. Koulutuksessa käytiin läpi myös tunne-elämältään epävakaan
persoonallisuushäiriön biopsykososiaalinen
teoria, kiintymyssuhteet, ketjuanalyysi ja sanatonta viestintää, muutos-hyväksyntä työskentely sekä taitojen opettamista sekä oppimista. Lisäksi opetusohjelmaan sisällytettiin
viikkokortti, tietoisuustaidot ja kehollisia vakauttamiskeinoja. Validoinnin käytöstä osas-
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totyössä ja sen tärkeydestä puhuttiin paljon.
Huomiota kiinnitettiin myös siihen, miten
yksittäinen työntekijä voisi viedä uusia työvälineitä osastotyöhön.
Työntekijät sitoutuivat pitämään oppimispäiväkirjaa koulutusprosessin ajan. Oppimispäiväkirjoissaan he pohtivat oppimistaan ja
teorian nivoutumista nuorisopsykiatriseen
hoitotyöhön. Oppimispäiväkirjoihin liitettiin
ohjeistus, jossa osallistujien toivottiin pohtivan, ”Mitä minulle tarkoittaa validointi ja miten se elää työssäni minun ja potilaan välillä?”
Oppimispäiväkirjoja oli tarkoitus kirjoittaa jokaisen koulutuksen jälkeen, mutta päiväkirjoja
palautui pyydettyä harvemmin. Päiväkirjoista
kertyi kirjoitettua tekstiä yhteensä 15 arkkia.
Tämän työn aineisto koostuu siis nuorisopsykiatrisella osastolla työskentelevien työntekijöiden oppimispäiväkirjoista. Oppimispäiväkirjamerkinnöistä tarkasteltavaksi poimittiin
validoinnin kuutta tasoa ilmentävät kohdat.
Aineisto käytiin läpi kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli analyysivaihe ja toinen
vaihe tulkintavaihe. Analyysillä tarkoitetaan
aineiston purkamista osioihin ja tulkinnalla
uuden synteesin tekemistä näistä osioista.
Aineistolähtöisyydessä on keskeistä se, että
aineiston annetaan kertoa oma tarinansa tutkittavasta ilmiöstä (Kylmä & Juvakka, 2012).
Sisällön analyysi tehtiin niin, että aluksi päiväkirjat jaettiin kevät- ja syyslukukauteen.
Sen jälkeen päiväkirjat luettiin useaan kertaan läpi. Analyysissä aineisto purettiin ensin
osiin ja sisällöllisesti samankaltaiset osat yhdistettiin. Aineistoista pyrittiin tunnistamaan
validointitasoja kuvaavia tekstin osia. Nämä
osat merkittiin analysoitavan aineiston kap-

paleisiin värikoodein. Aineiston analyysin värikoodit olivat: taso yksi - keltainen, taso kaksi - vihreä, taso kolme - punainen, taso neljä
- sininen, taso viisi - vaaleanpunainen ja taso
kuusi – harmaa ja ne merkittiin aineistoon.
Analyysiyksikköinä käytettiin ensin kappaletasoa, sitten lausetasoa ja tarkasteltiin, mikä
lause sisälsi millaista validointitasoa. Sen jälkeen aineisto tiivistettiin, katsottiin ja analysoitiin lausumat, joita oli lauseiden sisällä.
Nämä oli myös merkitty värikoodein. Koodatut lauseet ja lausumat kirjoitettiin ja koottiin tiedostoksi. Tämä kirjoitettu tiedosto toi
aineistosta esiin tulokset. Yhdessä lauseessa
saattoi olla useita validointitasoja kuvattuna.
Pitkästä tekstistä otettiin lause, joka tiivistetysti kuvaa validointia kyseisessä kappaleessa. Tämä lause luokiteltiin sen jälkeen niin,
että jokainen lause tai lausuma kirjoitettiin
validointitasoon, johon se kuului (TAULUKKO
1). Tulosten raportoinnissa käytettiin oppimispäiväkirjoista suoria lainauksia.
Juvakan (2000) väitöskirjan mukaisesti päiväkirjoista etsittiin myös lausumia, joista ilmeni
validointitasot. Samassa lauseessa oli useita
validointitasoja. Nämä purettiin ja jaoteltiin
validointitasojen mukaan. Tässä työssä luokituskategorioina oli validoinnin kuusi tasoa.

TulokSeT
Oppimispäiväkirjoista nousi selkeästi esiin
kaksi validointitasoa, joita oli käytetty paljon
ja sujuvasti. Nämä olivat validointitasot yksi
ja kaksi, läsnäolo sekä tarkka reflektio. Olla
läsnä tässä hetkessä oli eniten käytetty taso
keväällä ja syksyllä. Näissä tasoissa (läsnäolo
ja reflektio) muutos koulutuksen aikana nä-
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TAulukko 1. eSiMerkkeJä AineiSTon AnAlySoinniSTA vAliDoinTiTASoJen kAuTTA.
”Silloin pitää palautella itseään maanpinnalle
ja muistuttaa millaista elämää nuori on viettänyt.”

kyi niin, että käyttö lisääntyi syksyn aikana.
Validointitasoa yksi (läsnäolo) kuvattiin oppimispäiväkirjoissa selkeästi ja luontevasti.
Läsnäoloa kuvattiin erilaisissa hoidollisissa tilanteissa sekä nuorten kanssa keskusteltaessa.
Läsnäolo oli tärkein validointitaso sekä keväällä että syksyllä nuorisopsykiatrisella osastolla.
”Työssäni suhtaudun nuoriin ja heidän ongelmiinsa vakavuudella ja otan tosissani heidän
ongelmansa.”
”Pyrin välttämään lisäkivun haavojen hoidossa.”
”Validoivaa on osastolla myös huolehtia sovituista asioista, ravitsemuksesta, rajoituksista
ja turvallisuudesta.”

”Olen luottavaisempi. Nuoret huomaavat
herkästi, mikäli ei ole aito taikka läsnä tilanteissa.”
”Nuorten kanssa työskenneltäessä asioiden
yhdessä sanoittaminen on tärkeää”.
”Tyttö kertoi vapaasti omaa tarinaansa.”

Validointitaso kaksi (tarkka reflektio) oli
myös selkeästi esillä päiväkirjoissa. Tämän
tason käyttö oli noussut koulutuksen myötä
selkeästi eniten. Reflektion käyttö esiintyi
oppimispäiväkirjoissa nuorten kanssa keskusteltaessa, hoitotilanteissa sekä tilanteissa,
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vääriä.”

joissa käytiin läpi nuoren elämänhistoriaa.

”Kaikkein valitettavinta on se että ahdistukseen ei paneuduta puhumalla ja helpotuksen
keinoja miettimällä vaan ensimmäisenä tarjotaan tarv. lääkettä.”

”Kirjoitan myös usein palautekirjeen, missä
heijastelen jo käytyjä asioita läpi.”
”Potilaan tarkkaa ja aktiivista kuuntelua.”
”Tärkein työväline on potilaan tarkka kuuntelu ja ymmärryksen etsiminen.”

”Omista havainnoistaan pitäisi oikeastaan
kertoa enemmänkin nuorelle, eritoten ihmetellä sitä miten ahdistuneisuus ei näy ulospäin vaikka nuori miettisi itsensä vahingoittamista.”

”Kuinka tärkeää on ymmärryksen löytyminen
potilaan oireille.”
”Tärkeää on, että potilas kokee tulevansa ymmärretyksi.”

Validointitaso neljän (validaatio elämänhistorian valossa) käyttö laski syksyllä.

”Asioiden sanoittaminen on tärkeää.”
”Potilas on ajoittain ollut vähäsanainen ja totinen, ja kun on jollain lailla päästy syystä selvyyteen, on tullut esille pettymystä ja vihaa
äitiä kohtaan. Äiti on aina lupaukset pettänyt.
Kun potilaan vihan ja pettymyksen tunteille
on annettu ymmärrystä, potilas on tullut paremmin kontaktiin.”

Validointitaso kolmen (sanattomien tunteiden arvailu) käyttö oli keväällä ja syksyllä
samanlaista sekä samantasoista. Siinä ei tapahtunut isoja muutoksia. Sanattomien tunteiden arvailua käytettiin silloin, kun nuori
oli ollut pitkään osastohoidossa.

”Validoiminen voi olla myös rajaavaa, konfrontoivaa. Esim. osoittaa häiriöllisen toiminnan haitallisuus pitkällä tähtäimellä tai rajoittaa itsetuhoista nuorta impulsseiltaan.”

”Monella nuoruusikäisellä on todella vaikeaa
avata tunteitaan ja ajatuksiaan, monella on
tunne siitä, että eivät ole tulleet ymmärretyksi, joskus yhteistyön aloittaminen on työlästä
”ketun kesytystä ja aikaa vievää.”

”Mietitään taustoja ja peilataan nuoren toimintaa tätä taustaa vasten.”

”Kun potilas protestoi, totesin, että ymmärretään, että olet harmissasi ja vihainen, mutta potilaan oman turvallisuuden takia ja sen
takia, että halutaan auttaa ja tukea potilasta,
aluksi ulkoillut ovat hoitajan kanssa.”

”Eli monesti melko turvaton se elo on ollut.”
”Nuoria, jotka olleet osastolla ja ovat olleet
ainakin kehittymässä epävakaiksi huomasin
että turvaton kiintymyssuhde oli hyvin monen taustalla. Kellä oli vanhemmat eronneet
ja sitten tullut uusia kumppaneita tai oli ollut
päihteitä, lukuisia muuttoja jne.”

”Ja vaikka ei voida aina hyväksyä potilaan tekoja, pyritään ymmärtämään potilaan tunnetiloja.”
”Näytät surulliselta kertoessasi tätä tarinaa,
pitääkö tämä havainto paikkaansa?”
”Ymmärryksen tuominen esiin potilaan kohtaamisessa on tärkeää ja se auttaa tukemaan
potilasta tuomaan omia tunteita esille – tunteita, joita ehkä häpeää tai kokee, että ne on

Validointitasoa viisi (validaatio nykyisten
olosuhteiden tai normaalin käyttäytymisen
valossa) käytettiin keväällä enemmän ja syksyllä vähemmän.
”Potilas on pikkuhiljaa enemmän tuonut esil-
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le näitä tunteita ja uskaltanut perhetapaamisessakin tuoda esille.”
”En tietenkään tarkoita, että pahaa oloa ahdistusta tulisi pitkittää tarpeettomasti mutta
jotenkin asiaa tulisi huomioida enemmän.”
”Nyt potilas on heiveröisesti alkanut tuomaan
varovasti ärtymyksen ja vihankin tunteita,
kun on tuotu potilaan tietoisuuteen, että tässä
kohdassa ärtymys äidin käyttäytymistä kohtaan on ymmärrettävää.”

Validointitasoa kuusi (radikaali aitous) ei ollut
kevään eikä syksyn päiväkirjoissa lainkaan.
Kevään tuloksissa oli validointitasojen frekvenssi 46. Aineiston analysoinnin jälkeen jakauma oli: validointitaso yksi (frekvenssi 18),
validointitaso kaksi (9), validointitaso kolme
(7), validointitaso neljä (7), validointitaso viisi

(5), validointitasoa kuusi ei ollut päiväkirjoissa. Frekvenssijakauma esitetiin validointitasojen kesken prosentuaalisesti.
Syksyn tuloksissa oli validointitasojen frekvenssi 44. Aineiston analysoinnin jälkeen jakauma oli: validointitaso yksi (frekvenssi 18),
validointitaso kaksi (12), validointitaso kolme
(6), validointitaso neljä (5), validointitaso viisi
(3), validointitasoa kuusi ei ollut päiväkirjoissa.
Validointitasot muuttuivat hieman koulutuksen aikana. Validointitasojen yksi ja kaksi
(läsnäolo ja reflektio) käyttö lisääntyi. Validointitasot kolme, neljä ja viisi laskivat syksyn aikana. Kevään ja syksyn aineistossa ei
ollut validointitasoa kuusi ollenkaan. Painotukset validointitasojen kesken pysyivät lähes samanlaisina (Kuva 1).

kuvA 1. kevään JA SykSyn vAliDoinTifrekvenSSiT
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pohDinTA
Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus tutkia, 1)
miten osallistujat kuvasivat validointitasoja koulutusprosessin aikana oppimispäiväkirjoissa ja 2) muuttuvatko validointitasot
koulutuksen aikana. Aineiston analyysissa
oppimispäiväkirjoista löytyi viisi ensimmäistä validointitasoa. Validointitasoa kuusi, radikaali aitous, ei löytynyt. Päiväkirjoissa oli
myös muutakin työhön liittyvää pohdintaa,
jossa ei ollut validointitasoja mukana. Validointitasoisa oli selkeimmin käytetty läsnä
olemista ja tarkkaa reflektiota. Validointitasojen käyttö muuttui jonkin verran kevään ja
syksyn aikana. Läsnä oleminen ja reflektion
käyttö lisääntyivät, kun muiden tasojen frekvenssit laskivat. Validoinnin painotus oppimispäiväkirjoissa oli selkeästi tasoissa yksi ja
kaksi (läsnäolo ja tarkka reflektio). Ne olivat
myös selkeät ja tärkeimmät keinot, joita oli
käytetty hoidollisissa ja terapeuttisessa työskentelyssä. Niiden avulla rakennettiin luottamusta hoidon alussa. Läsnäolon ja reflektion
käytön avulla voi nopeasti ja lempeästi pysäyttää tilanteen hetkeen ja vahvistaa oikeaa
tunnetta. Myös sanonta ”läsnäolo rauhoittaa”
näytti pitävän paikkansa. Läsnäolon tärkeys
erilaisissa kohtaamistilantanteissa korostui
oppimispäiväkirjoissa.
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta,
että läsnäolo ja reflektion käyttö (validointitasot yksi ja kaksi) olivat tutuimmat ja niitä
käytettiin osastohoidossa nuorten kanssa
eniten. Niiden käyttö näkyi myös luontevana
oppimispäiväkirjoissa. Koulutuksen myötä
tarkka reflektio nousi hieman syyslukukaudella ja siihen kiinnitettiin huomiota syksyn
oppimispäiväkirjoissa enemmän. Työntekijät

käyttivät tarkkaa reflektiota, kun pysäyttivät nuoria hetkiin ja peilasivat asioita sekä
tunteita takaisin nuorille. Tarkka reflektio
toi myös turvaa nuorille ja väljyyttä haastaviin tilanteisiin. Peilaaminen ja takaisin sanoittaminen olivat tärkeitä elementtejä, kun
työskenneltiin nuorten kanssa. Läsnäoloa
ja reflektiota käytettiin erityisesti lyhyiden
osastohoitojaksojen aikana. Nämä tasot tulivat luonnostaan esille oppimispäiväkirjoissa.
Miksi muut tasot jäivät vähemmälle, ei selvinnyt tässä tutkimuksessa.
Läsnäolo ja tarkka reflektio ovat hyvin tärkeitä työvälineitä psykiatrisessa hoitotyössä.
Niitä opetetaan ja käytetään psykiatrisessa
hoitotyössä paljon. Näiden tasojen sisäistäminen ja käyttäminen on myös yhteydessä
itsereflektioon. On uskallettava havainnoida
oman mielen liikkeitä, jotta voi olla läsnä ja
peilata sekä sanoittaa potilaan tunteita. Näiden asioiden tärkeys näkyi myös oppimispäiväkirjoissa: on helpompaa olla sellaisten asioiden äärellä, jotka voi hyväksyä eettisesti ja
moraalisesti, on helpompaa olla niiden ääressä läsnä ja käyttää tarkkaa reflektiota. Tällöin
voi validoida nuorta aidosti ja tuomitsematta.
Alla oleva lainaus on oppimispäiväkirjasta,
jossa kuvataan nuoren validoinnin haasteita.
”Aika harvoin pääsee nuoren kanssa osastoolosuhteissa niin pinnan alle ja yhteistyöhön”.

Validointitaso kolme (sanattomien tunteiden arvailu) näkyi selkeämmin, kun nuori
oli ollut pidempään osastolla. Oli tutustuttu
puolin ja toisin ja silloin rohkeampaa tunteiden arvailua kuvattiin oppimispäiväkirjoissa
enemmän. Tuli myös esille, että kuuluminen
potilaan hoitotiimiin helpotti sanomattomien
tunteiden arvailua. Tällöin paneuduttiin nuo-
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ren asioihin syvällisemmin. Tässä tasossa tarvittiin myös rohkeutta ja uskallusta haastaa
itseä työntekijänä ja altistaa itseä tunteiden
pariin aidolla, tutkivalla mielellä. Reflektiokyvyllä oli myös yhteys rohkeampaan sanomattomien tunteiden arvailuun. Toisen tunteita on haastavaa arvailla, jos ”oma peili ei
peilaa”. Oman tunnekartan tunteminen ja sen
käyttäminen rohkeasti ovat tärkeitä. On myös
hyvällä tavalla uskallettava luottaa omiin tunteisiin ja elämänkokemukseen, sillä siltä pohjalta tulee se tieto siitä, mikä tunne nuorella
jää sanoittamatta. Tällöin uskaltaa olla hetkessä läsnä ja arvailla oman intuition pohjalta
nuoren tunteita. On myös tärkeää hyväksyä
se, että oma elämänhistoria vaikuttaa siihen,
mitä tunteita on helpompi sanoittaa ja vastaavasti mitä on vaikeampi sanoittaa. Validointitaso kolme liittyy vahvasti vanhemmointiin
(Young, Klosko, & Weishaar, 2008).
Validointitaso neljä (validaatio elämänhistorian valossa) laski hieman syksyllä. Tässä näkyi selkeästi hyvän hoitosuhteen merkitys
sekä luottamuksen tärkeys. Kun oli hoitanut
potilasta pidempään, tiesi ja uskalsi validoida elämänhistoriaa. Tämän tason validaatio
on jo haastavaa. On hyvä tietää kiintymyssuhteen laatu ja elämänhistorian merkitys
elämänvalintoihin ja tapahtumiin. Tällöin
pystyy nivomaan menneisyyttä ja nykyisyyttä eheäksi ja yhteenkuuluvaksi kokonaisuudeksi. Elämänhistorian läpikäyminen on
tärkeää. Se luo pohjaa sille, jotta voi validoida tasolla neljä.
Validointitaso viisi (validaatio nykyisten
olosuhteiden ja normaalin käyttäytymisen
valossa) on tärkeä, sillä silloin vahvistetaan
tunteita tässä hetkessä, vaikka tuntemukset

tulevat menneisyydestä. Menneisyyden ymmärtäminen on tärkeä keino erottaa primaari- ja sekundaaritunteet (Greenberg & Paivio,
1997). Samoin pystyy paremmin tunnistamaan sen, kuuluvatko kaikki tunteet tähän
hetkeen vai onko osa tunteista menneisyyden
tapahtumiin liittyviä, jotka aktivoituvat nykyhetkessä. Potilaiden on tärkeää oppia myös
se, miten on aiemmin ilmaissut ja käsitellyt
omia tunteitaan. Tämän oivalluksen myötä
potilaille voi opettaa tunteiden säätelyä ja
kykyä tunnistaa sitä, ovatko kaikki tunteet
aktivoituneet tässä hetkessä.
Molempien lukukausien oppimispäiväkirjoista uupui validointitaso kuusi (radikaali aitous). Tätä pohdin paljon, mistä se johtuu ja
mikä siihen vaikuttaa. On toki haavoittavaa
ja haastavaa työskennellä olemalla aito. On
uskallettava olla ilman ammatillisen tittelin
suojaa ja kohdata potilas tärkeänä läheisenä
henkilönä. Työyhteisössä on varmasti haastavampaa käyttää radikaalia aitoutta, kun
työskentelee osana työtiimiä. Tieto siitä, että
työyhteisö on taustalla, voi vaikuttaa tähän.
Työyhteisössä toiset näkevät ja miettivät,
miten toiset työskentelevät. Psykoterapiassa puolestaan on lähtökohtaisesti hyvin
erilainen kahdenkeskisyys, kun on aidosti
oma itsensä. Osastotyössä ei ole samanlaista
kahdenkeskisyyttä. Työtä tehdään kolmessa
vuorossa ja vastuut jaetaan työtiimin kesken.
Tällöin ei ole yksin niin suurta vastuuta, eikä
tiivistä terapiasuhdetta pääse kehittymään.
Tämän tason validaation oppimista edistää
se, että on käynyt psykoterapiakoulutuksen.
Olen sitä mieltä, että validointitasot neljästä
kuuteen kehittyvät oman psykoterapiakoulutuksen myötä.
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Oppimispäiväkirjoissa oli validointitasoissa
jonkin verran muutoksia keväällä ja syksyllä.
Painotukset pysyivät tasojen kesken samanlaisina. Tasot yksi ja kaksi nousivat koulutuksen myötä, kun taas tasot kolme, neljä ja
viisi laskivat. Syksyllä oppimispäiväkirjoihin
kirjoitettiin niukemmin. Vaikuttiko tähän
tiedon lisääntyminen vai pimenevä vuodenaika. Omasta työskentelystä ei kirjoitettu
niin spontaanisti. Voiko tiedon saaminen lisätä kriittisyyttä omaan työskentelyyn? Jäin
myös miettimään sitä, että aihealue on laaja.
Tiedollinen tiedonanto on erilaista jokaiselle.
Kuinka paljon jokainen tarvitsee aikaa tiedon sisäistämiseen ja soveltamiseen? Voiko
vaativuus itseä kohtaan lisääntyä koulutuksen myötä, jolloin tarkastelee kriittisemmin
omaa toimintaa lyhyellä aikavälillä?

helpompi käyttää kahdenkeskeisesti, kuin
isossa työyhteisössä. Kahdenkeskisyydessä
on aina helpompaa olla aito ja kokeilla uusia
asioita, kun muut eivät seuraa työskentelyä.
Työyhteisön kulttuuri ja toimintamallit vaikuttavat siihen, miten uudet asiat tai uudet
työskentelytavat otetaan vastaan. Yksin on
helpompaa muuttaa asioita, mutta työyhteisössä siihen tarvitaan useampia ihmisiä
mukaan. Validoiminen työyhteisössä vaatii
erilaista rohkeutta yksilötasolla. Terapiasuhteessa luottamus rakentuu kahdenkeskisyyteen ja osastolla on hoitotiimi, ja tiimin
jäsenet luovat yhdessä ja jokainen erikseen
luottamuksellisen hoitosuhteen nuoreen.
Lyhyet hoitoajat myös hidastavat ymmärrettävästi luottamuksen syntymistä.

Oli yllättävää, että oppimispäiväkirjoissa oli
väliin hyvin niukkaa tekstiä validoinnista.
Validointitasojen käytön kuvaaminen kirjoittamalla on myös haastavaa. Aineiston analysointi vei aikaa ja siihen oli syvennyttävä
tarkoin. Oli luettava tekstit useasti, jotta sai
kiinni sisällöstä ja validointitasoista. Tämä
oli tutkimuksellisesti haastavin osuus, sillä
lauseessa oli kuvattuna useita validointitasoja. Aineisto ei ollut sisällöllisesti kovin laaja.
Validointitasojen yhteisfrekvenssi oli 90, keväällä 46 ja syksyllä 44. Tutkimuksen luotettavuuden osalta rajoitus on se, että luokittelun teki vain yksi henkilö.

Validaatiota käsittelevä jatkokoulutus ja validoinnin kehittäminen olisi mielestäni tärkeää osastotyössä. Miten kehittää sitä niin, että
osasto-olosuhteissa sekä yksilöpsykoterapiassa käytettäisiin tietoisemmin validointia.
Kukaan ei voi saada liikaa validointia, sillä
sen avulla ihminen voi eheytyä ja kokea itsensä arvokkaana. Persoonallisuushäiriöinen
ei kestä suoraa empatiaa, mutta validointia
on helpompi kestää. Empatiaa saadessaan
hän aistii ja kokee sen, mistä on jäänyt vaille
lapsuudessa, ja tunteet voivat nousta hallitsemattomiksi. Validoimalla voidaan säädellä
näiden tunteiden nousemista ja samalla työstää tunteita.

Validointi on keskeistä ja tärkeää psykiatriassa. Se tiedetään teoriassa hyvin, mutta
miten se otetaan sujuvasti ja luontevasti
käytäntöön arkityöskentelyssä? Oppiakseen
validoimaan, on sitä täytynyt myös saada elämän aikana. Validointia on varmasti

Työyhteisön validointi on myös tärkeää, sillä sen kanssa voi arkityössä harjoitella validointia. Validoimaan oppii validoimalla. Sitä
on ensiksi saatu, sitten siihen opitaan ja sen
myötä sen käyttö jalostuu. Kun tähän kiinnittää huomiota, sitä myös käyttää enem-
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män, uskaltaa myös käyttää eri validointitasoja luontevasti.
Validointi on tärkeää, eheyttävää ja hoidollista. Hoidollisesti on merkitystä sillä, että
terapeutti osaa käyttää sujuvasti ja montaa
eri validointitasoa yhtä aikaa. Validointitasojen käyttäminen on kenelle vain haastavaa.
Siihen vaikuttaa oma reflektiokyky, vireystila ja elämäntilanteen kuormitukset. Voi
havainnoida validoiko elämänhistoriaa, menneisyyttä, käyttäytymistä, tunteita vai nykyhetkeä. On myös hyvä tietää itsestä, minkä tason validointi on haastavaa ja harjoittaa tätä.
Validointitasojen oppiminen on myös sitä,
että opettelee validoimaan uusia asioita. Validoinnissa ei voi urautua, eikä sitä voi toistaa
monotonisesti. Siinä on oltava hetkessä läsnä
ja uskallettava käyttää omaa intuitiota sekä
ammatillista kokemusta.
Tässä tutkimuksessa on katsottu vuoden ajalta validointitasojen kuvausta oppimispäiväkirjoista ja tasojen muutoksesta. Niissä oli
hieman muutoksia. Aika oli suhteellisen lyhyt
uuden asian oppimiseen ja uuden välineen
käyttämiseen. Tiedollisen tiedon prosessoiminen vaatii aikaa. Jokaisen oma motivaatio
ilmenee siitä, miten ottaa uudet taidot osaksi
omaa työskentelyä. Uuden oppiminen haastaa samalla ammatillisen identiteetin kasvua.
Milloin on aika ja tahto uudistaa sekä tarkastella omaa työskentelyä?

tintä ja sanallinen validointi muodostavat
yhdessä tärkeän kokonaisuuden. Pienet eleet,
ilmeet, lempeä katse, äänenpainot, ja kosketus ovat hyvin validoivia elementtejä. Näiden
yhteistä tarkastelua ei voinut tehdä oppimispäiväkirjojen pohjalta. Tällaiset validoinnit
uupuivat tekstistä kokonaan, mikä osaltaan
vaikutti siihen, että aineisto oli niukempi.
Näiden kahden alueen yhdistäminen on hyvin tärkeää ja jatkossa olisi mielekästä tutkia
näitä yhdessä.
On myös tärkeää tietää tiedollisesti validointitasot ja uskallettava käyttää niitä psykoterapiassa. Herkästi voi jäädä validoimisessa
omalle mukavuusalueelle. Validointitasojen
käyttö ja tuntemus lisääntyvät vain ottamalla ne selkeästi osaksi työskentelyä. On uskallettava myös tarkastella, että validointi
on eheyttävää ja eteenpäin vievää. Jos liikaa
validoi esimerkiksi menneisyyttä, pääseekö
potilas eteenpäin. Liiallinen yhdentasoinen
tai saman sisältöinen validointi on hoidollisesti hyvinkin haitallista. Tällöin ei terapeutti haasta itseään opettelemaan laaja-alaisempaa validoinnin käyttämistä. Aito validointi
ei säily itsestään yllä, vaan sitä on harjoiteltava. Validointitasojen käyttäminen laajasti
on haastavaa. Erityisesti validointitaso kuusi,
radikaali aitous haastaa kokenuttakin terapeuttia.

Validoinnin kuvaaminen kirjoittamalla oli
haastavaa. Validointia tehdään yleensä paljon myös sanattomasti, mitä ei voi kirjoittaen
kuvata. Sanaton vahvistaminen on yksi osa
validointia. Se tulee meiltä yleensä luonnostaan ja on osa persoonaamme. Sanaton vies-
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Psykologinen ohjaus, kognitiivinen näkökulma
–koulutus psykologin ammatti-identiteetin
tukena työhallinossa
Jaana Apiainen

Tämän työn tarkoituksena on tutkia työhallinnossa toimivien psykologien ammatillista
identiteettiä muuttuneessa työn tekemisen
kontekstissa ja tarkastella kognitiivisen psykoterapian pohjalle rakentuvan koulutusintervention vaikutusta siihen.
Ammatinvalintaan ja urasuunnitteluun liittyvää ohjaustyötä psykologit ovat tehneet työhallinnossa 80 vuotta. Alkuaikoina ohjaus kohdistui lähinnä koululaisiin, mutta laajeni sitten
koskemaan nuoria yleensä. Ohjaustoiminta on
aina ollut eri hallinnonalojen – opetustoimen,
työhallinnon sekä sosiaali- ja terveyshallinnon – rajapinnassa. Organisoituminen on ollut

ongelmallista tämän vuoksi. Ohjaustoiminnan
määritteleminen työhallinnon tehtäväksi oli
kivulias vaihe, ja tämä trauma on vaikuttanut
läpi vuosikymmenten psykologien asemaan
ja statukseen työhallinnossa. Psykologit ovat
olleet vähemmistönä työympäristöissään ja
niissä ainoa selkeä professio, jolla on ollut koulutukselliset pätevyysvaatimukset.
Toisin kuin työnvälitystyötä tekevillä virkailijoilla, psykologeilla ei ole ollut selkeästi
määriteltyjä tulostavoitteita työssään. Ongelma on sama kuin terapiatyötä tekevillä,
työn vaikuttavuuden arvioiminen ja mittaaminen on hankalaa, varsinkin työn tulos-
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ten saattaminen kvantitatiiviseen muotoon.
Työhallinnossa, kuten julkisessa hallinnossa
yleensäkin, numeerisesti mitattavat tulokset
on helppo raportoida ylöspäin rahoista ja resursseista päättäville tahoille. Toisaalta psykologityön korkea professionaalinen status
on aiheuttanut jossain määrin epäluuloisuutta ja erilaisia uskomuksiin perustuvia olettamuksia taustaorganisaatioissa.
Työhallinnon psykologit ovat monesti kuvanneet kokevansa arvostuksen puutetta työpaikoillaan. Tästä on aiheutunut suojautumisen
tarvetta niin, että etenkin isoissa yksiköissä
on ollut havaittavissa ammattikunnan käpertymistä sisäänpäin ja epäformaalisen vuorovaikutuksen tapahtumista pääasiassa ammattikunnan sisällä.
Työhallinnossa toimivilla psykologeilla on
monenlaisia ristipaineita omilla hallinnonaloillaan. Taistelu resursseista hallinnon sisällä on ollut jatkuvaa ja aika ajoin kuulee
työnantajan odotuksia siitä, että psykologien
tulisi osallistua työpanoksellaan enemmän
varsinaiseen ”tuloksen tekoon” eli erilaisiin
työnvälityksen toimialueelle kuuluviin tehtäviin. Psykologit ovat aikojen kuluessa joutuneet puolustamaan professiotaan ja joskus
jopa olemassaolonsa oikeutusta omissa organisaatioissaan.
Viime vuosina työhallinnon psykologit ovat
joutuneet entistä ahtaammalle. Kilpailu resursseista on kiristynyt entisestään. Tämä
on johtanut siihen, että virkojen täyttämistä harkittaessa usein juuri psykologin virat
on jätetty täyttämättä tai niitä on muutettu
”työnvälitysviroiksi”. Viimeisimmissä organisaatiouudistuksissa psykologit ovat koke-

neet myös työnsä merkityksen tulleen huonosti ymmärretyksi ja muutoksessa huonosti
huomioonotetuksi. Työhallinnon resursseja
on suunnattu entistä enemmän työnantajien
palveluihin ja erilaisiin työllistämistoimenpiteisiin, jotka suoraan vaikuttavat hallinnon
sisäisiin tulostavoitteisiin ja muihin kvantitatiivisesti mitattaviin asioihin.
Tapaninen (2012) kuvaa SWOT-analyysissään
työhallinnon psykologien tilannetta. SWOTanalyysissä tarkastellaan toimintaympäristön sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä: sisäisiä vahvuuksia, (strengthts), sisäisiä heikkouksia
(weaknesses), ulkoisia mahdollisuuksia (opportunities) ja ulkoisia uhkia (threats).
Vahvuudet:
•

Asiakaskohtaisten tulosten aikaansaaminen

•

Taito arvioida asiakkaan kehitysmahdollisuuksia

•

Taito arvioida toimenpiteiden asiakaskohtaista tarvetta

•

Kyky arvioida koulutus- ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden kehittämistarvetta.

Heikkoudet:
•

Ohjauksen vaikuttavuuden osoittaminen

•

Vaikutusten hidas toteutuminen

•

Heikko näkyvyys hallinnon sisäisessä toiminnassa

•

Kommunikaatiovaikeudet ammattikunnan ulkopuolisten kanssa.
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Mahdollisuudet:
•

Kyky yksilölliseen palveluun, johon tietotekniikka ei pysty

•

Kyky yhteistyöhön ja tuloksiin myös
haasteellisten asiakkaiden kanssa

•

Kyky toiminnan suunnitteluun hallinnon
sisäisessä kehittämisessä

•

Kyky yhteistoimintaan
kanssa.

sidosryhmien

Uhkat:
•

Ammatinvalintapsykologien näkemysten
sivuuttaminen

•

Kehityshakuisten psykologien rekrytointivaikeudet hallintoon

•

Toimenkuvien kuormittaminen muilla
kuin ydintehtävillä

•

Psykologisen asiantuntemuksen häviäminen työhallinnosta.

Psykologin virkojen määrä työhallinnossa on
viime vuosikymmenen aikana tasaisesti vähentynyt, suhteessa selvästi enemmän kuin
muiden, ns. työnvälitysvirkojen määrä.
Ammatinvalinnanohjauksella, tai nykyään
uraohjauksella, ei ole yhtenäistä teoreettista pohjaa, vaan psykologit ottavat välineitä työskentelyynsä kukin oman taustansa ja
kiinnostuksensa pohjalta. Psykoterapiasuuntauksista johdettuja kognitiivisia ja ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja on sovellettu
vaihtelevasti ohjaukseen.
Työhallinnolla on ollut näihin päiviin asti oma

internaattityyppinen koulutuskeskuksensa,
jossa on järjestetty monenlaista henkilöstökoulutusta virkailijoiden tarpeisiin. Tässä
työssä kuvattu koulutus ”Psykologinen ohjaus
– kognitiivinen näkökulma” on psykologeille
järjestetty ammatillinen täydennyskoulutus.
Kognitiivinen näkökulma valikoitui menetelmäkoulutuksen näkökulmaksi, koska se on
sosiodynaamisen viitekehyksen ohella tutuin,
eniten sovellettu ja myös ohjaustyöhön hyvin
soveltuva näkökulma. Työhallinnon psykologeilla on hyvin heterogeeniset taustat sekä
työkokemuksen että teoreettisen viitekehyksen osalta. Psykologit ovat ilmaisseet tarvetta
saada tietoa erilaisista viitekehyksistä, joista
voisivat saada välineitä työskentelyynsä.
Koulutuksen tavoitteena oli antaa koulutettaville tietoa kognitiivisesta lähestymistavasta,
jotta psykologit saisivat tietoa, kokemusta ja
konkreettisia välineitä työhönsä. Tavoitteena
oli myös käsitellä koulutettavien ammatillista kehitystä ja ammatillista identiteettiä. Ammatillisen identiteetin vahvistaminen heidän
nykyisessä tilanteessaan oli vahvasti läsnä ja
sisäänrakennettuna koulutukseen.

AMMATillinen iDenTiTeeTTi
Ammatillinen identiteetti on elämänhistoriaan perustuva käsitys itsestä ammatillisena
toimijana. Se sisältää suhteen työhön ja ammatillisuuteen, työhön kuulumisen ja samaistumisen, arvot ja sitoumukset, tavoitteet ja
uskomukset työssä (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2007).
Skovholt ja Rönnestad (1995) ovat tutkineet
terapeuttien ja ohjaajien ammatillista kehi-
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tystä. He havaitsivat mm., että ammatillisen
kehityksensä aikana ohjaajat voivat päätyä
erilaisille kehityspoluille. Näitä ovat jatkuvan
kehittymisen polku, tilapäinen moratorio
tai ammatillisen kehityksen pysähtyminen.
Jatkuva ammatillinen reflektio on keskeistä
kehittymisen prosessissa. Ammatillinen reflektio sisältää kolme perustavaa laatua olevaa
elementtiä: henkilökohtaiset ja ammatilliset
kokemukset, vuorovaikutus avoimessa ja tukevassa ympäristössä sekä aktiivinen omien
kokemusten reflektointi. Jos henkilöllä ei ole
mahdollisuutta riittävään itsereflektointiin,
hän saattaa defensiivisesti vähentää tai vääristää käsitystään omista vaatimuksistaan.
Mikäli henkilö on ylikuormittunut tai ahdistuneisuustaso liian korkea, koska ammatillinen identiteetti on uhattuna, hänen ammatillinen kehityksensä saattaa pysähtyä ilman
tietoista päätöstä.
Skovholt ja Rönnestad (1995) kirjoittavat valekehittymisestä (pseudodevelopment), mikä
tarkoittaa henkilön sellaista näennäistä kehittymistä, jossa ammatillinen identiteetti
perustuu muiden ihmisten työhön, käsitteisiin, ideoihin, työtyyleihin yms. Usein kysymys on siitä, että oman ammatillisen identiteetin valitseminen herättää ahdistusta.
Valekehittymisen keskeisiä elementtejä ovat
ammatillisen reflektiivisyyden puute, minäkäsityksen hämärtyminen, vaikeus hallita
ammatillisen kehitysvaiheen haasteita sekä
ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen tapojen toistaminen ammatillisessa toimintaympäristössä.
Moratoriolla tarkoitetaan tilannetta, jossa
kehittymisen pysähtyminen on väliaikaista:

olosuhteiden muuttuessa henkilön reflektiokyky palautuu ja hän jatkaa ammatillisen kehittymisen polulla.
Työympäristön ja organisaation vaikutuksia
ammatilliseen identiteettiin ja ammatilliseen
kehittymiseen on tutkittu ja tarkasteltu useissa tutkimuksissa ja useista eri näkökulmista.
Skovholt ja Rönnestad (1995) korostavat
avoimen ja tukea-antavan työympäristön
merkitystä. Tällaisissa ympäristöissä henkilö
on yhteydessä kollegoihin, suorituksella on
korkeat standardit, työympäristö on epädogmaattinen ja joustava, tutkivaa ja kokeilevaa
työotetta tuetaan ja monimuotoisuutta arvostetaan.
Niemen (2001) mukaan ammatillisessa sosiaalistumisessa on kyse prosessista, jossa yksilöstä tulee ammatillisen yhteisön täysivaltainen jäsen. Koulutuksen aikana hän luo kuvaa
tulevasta ammatistaan, oppii ammatissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Työssä hän omaksuu
ammatillisen yhteisön toimintastandardeja
ja normeja, sosiaalistuu vähitellen ammattikuntansa ja ensimmäisen työpaikkansa organisaatiokulttuurin traditioihin, ajattelu- tai
kommunikaatiotapoihin. Niemen mukaan
työyhteisössään yksilö kohtaa niin omat minuuden määrityksensä, voimavaransa ja tavoitteensa kuin ammatillisessa yhteisössä
vallitsevat normit ja odotukset.
Karila (2008) on tehnyt tutkimuksen kognitiivisten psykoterapeuttien jaksamisesta. Sen
mukaan julkishallinnossa työskentelevät psykoterapeutit ovat stressaantuneempia kuin
yksityisinä ammatinharjoittajina toimivat
terapeutit. Lisäksi hän viittaa Työterveyslai-
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toksen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön
työoloja selvittävään tutkimukseen vuodelta
2005, jonka mukaan hyvinvointia vaarantavia
tekijöitä olivat potilasvastuun kasvu, päätöksenteon monimutkaisuus, potilaiden motivoitumattomuus ja moniongelmaisuus sekä
väkivallan uhka.
Tiuraniemi (2002) kuvaa toimintaympäristön vaikutusta asiantuntijan toimintaan
moniulotteiseksi. Työyhteisö luo puitteet,
jotka vaikuttavat jäsenten toimintaan. Toimintakulttuuri, kollegiaalisuus, työtoveruus
ja yhteisön perinteet heijastuvat olennaisesti
toimintaan. Työyhteisön jäsenenä työntekijä
usein mukauttaa ajatteluaan ja toimintaansa
yhteisön normien ja arvojen mukaisiksi.
Ruohotie (2000) on kuvaillut ammatillisen
kasvamisen olevan jatkuva oppimisprosessi,
jonka kautta yksilö hankkii tietoja, taitoja ja
kykyjä, joiden kautta hänen on mahdollista
vastata ammattitaitovaatimusten muutoksiin. Oppimisessa on kyse oppijan ja hänen
toimintaympäristönsä vuorovaikutuksesta,
eikä oppimista ja ammatillista kasvua ole
mahdollista ymmärtää tarkastelemalla ainoastaan havaittavaa käytöstä tai yksilön sisäisiä prosesseja. Oppimisen tutkiminen vaatii
laajemman mittakaavan. Yksi ammatillisen
kasvun keskeisimmistä tekijöistä on kasvumotivaatio, jolla tarkoitetaan yksilön halua
kehittää itseään. Haasteiden tavoitteellisuus
lisää yksilön motivaatiota ja ponnisteluita
tavoitteiden saavuttamiseksi. Kasvumotivaatiolla on vaikutusta myös ammatilliseen kasvuun, sillä asetetuista tavoitteista suoriutuminen johtaa yksilön sisäisiin onnistumisen
kokemuksiin, mikä vahvistaa omanarvontunteen ja ammatillista identiteettiä.

Ammatillisen kasvuun vaikuttavat monet
asiat. Ruohotien (2000) mukaan siihen vaikuttavia tekijöitä ovat työroolista tulevat
tekijät, organisaatiosta tulevat tekijät ja persoonallisuus. Työn kannustearvo ja vaikutusmahdollisuudet ovat työroolista tulevia tekijöitä. Vastaavasti vähän virikkeitä tarjoava
työympäristö ehkäisee kasvumotivaatiota.
Organisaatiosta tulevia tekijöitä ovat puolestaan organisaation kulttuuri ja erityisesti se,
miten yksilön kasvua ja oppimista tuetaan ja
arvostetaan työpaikalla. Myös osallistumista
edistävä johtamistapa, avoin ja jatkuva vuorovaikutus sekä turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri ovat ammatilliseen kasvuun
vaikuttavia organisaatiosta tulevia tekijöitä.
Yksilöstä itsestään lähteviä kasvutekijöitä
on useita. Kasvutekijöiksi voivat muodostua
esimerkiksi muutokset henkilökohtaisessa
elämässä tai yksilön terveyteen tai ikään liittyvät tekijät (Ruohotie 2000).
Tiuraniemen (2002) mukaan kouluttajan
reflektion käyttö erilaisissa ammatillisissa
tehtävissä viestittää laajempaa periaatetta
erilaisten työongelmien ratkaisuissa. Kun
kouluttaja reflektoi, hän palauttaa koulutettavan kysymyksen tämän itsensä pohdittavaksi. Tällä tavoin hän viestittää, että opiskelijan oma pohdinta ja aktiivisuus on tärkeää
oppimisen kannalta.

ohJAAJAn TAiToJen oppiMinen
Bennett-Levy (2006) esittelee artikkelissaan
terapeutin (ohjaajan) ammatillista kehittymistä taito-käsitteen kautta. Hän kuvaa kolmea systeemiä terapeutin kehittymisessä:
deklaratiivista, proseduraalista ja reflektiivistä (DPR).
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Deklaratiivisen systeemin voidaan ajatella käsittävän faktisen informaation (tietää,
että…). Deklaratiivinen tieto opitaan didaktisesti luennoilla, havainnoivan oppimisen
kautta, työnohjauksessa tai lukemalla eri
lähteistä. Tämä tieto sinällään ei kuitenkaan
siirry käytännön taidoiksi ja osaamiseksi tässä kehityksen vaiheessa, ellei sitä täydennetä
muunlaisilla strategioilla, kuten roolitekniikat, työnohjaus yms.
Proseduraalinen tieto on tietoa siitä, miten,
milloin jne. Se sisältää suunnitelmia, sääntöjä ja toimintamalleja, jotka johtavat suoraan
tiedon soveltamiseen. Kokeneella ohjaajalla
tämä tieto on usein hyvin sisäistettyä. Noviisi
ohjaaja oppii erilaisia taitoja erilaisten oppimisstrategioiden avulla: luento, demonstraatio, rooliharjoitus. Seuraavassa vaiheessa
tällä tavoin opittu taito siirretään kliiniseen
tilanteeseen. Vähitellen useiden toistamisten
jälkeen taito kehittyy niin, että sen soveltaminen on joustavaa ja sujuvaa, jopa jossain
määrin automaattista.
DPR-mallin mukaan keskimääräisen ohjaajan
ja taitavan ohjaajan erottaa toisistaan reflektiokyvyn käsitteen avulla. Reflektiivinen systeemi on sisällöstä vapaa. Informaatio reflektiiviseen systeemiin tulee deklaratiivisesta ja
proseduraalisesta systeemistä analysoitavaksi ja arvioitavaksi. Reflektiota voi tapahtua
sekä ohjaussession jälkeen että sen aikana
(Bennett-Levy, 2006).

Ohjaajan ammatillisen kehityksen vaiheet
Rönnestad ja Skovholt (2003) ovat kuvanneet
tutkimuksissaan terapeutin ja ohjaajan ammatillisen kehityksen vaiheita. He kuvaavat

kuusi vaihetta: maallikkoauttaja, aloitteleva
opiskelija, edistynyt opiskelija, noviisi ammattilainen, kokenut ammattilainen ja seniori-ammattilainen.
Maallikkoauttajan vaiheessa luotetaan vahvasti omaan henkilökohtaiseen kokemukseen, auttaminen perustuu vahvaan emotionaaliseen kokemukseen ja toiminta tapahtuu
intuitiivisesti ja päätöksiä tehdään nopeasti.
Maallikkoauttajaa ohjaa ”maalaisjärki” ja
omat henkilökohtaiset kokemukset, kun hän
auttaa kanssaihmisiä ongelmallisissa elämäntilanteissa. Tyypillistä on projisoida omia ongelmanratkaisukeinoja autettaviin.
Aloitteleva opiskelijan vaihe on usein haasteellinen, opiskelijan pitää muuttaa asennoitumisensa ammatilliseen suuntaan oppimiensa teorioiden ja menetelmien mukaisesti
ja luopua omaan kokemukseen pohjautuvasta
auttamisasenteesta. Tässä vaiheessa opiskelija tarvitsee paljon ammatillista tukea. Usein
ensimmäisten asiakkaiden kohtaaminen on
haasteellista ja pelottavaakin. Tässä vaiheessa
helpotusta opiskelijan ahdistukseen voi tuoda helpot, nopeasti sovellettavat menetelmät
ja välineet. Kriittinen tekijä tässä vaiheessa
on opiskelijan avoimuus uuden oppimiselle.
Edistyneen opiskelijan vaiheelle on tunnusomaista korkea kunnianhimo ja kriittisyys
omaa työskentelyä kohtaan. Vaiheeseen kuuluu vielä suurta epävarmuuden kokemista,
riippuvuutta ulkoisesta tuesta ja arvioinnista. Tässä vaiheessa työnohjauksella on opiskelijalle suuri merkitys. Mallioppiminen on
tärkeä tekijä oppimisprosessissa. Edistyneen
opiskelijan vaiheessa opiskelijat usein omaksuvat jonkun teoreettisen näkökulman.
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Noviisin ammattilaisen vaiheeseen kuuluu
vahva omillaan olemisen kokemus. Henkilö
alkaa testata koulutuksessa oppimansa validisuutta käytännössä. Vapauden ja toisaalta
omillaan olemisen kokemus synnyttävät ristiriitaisia tunteita. Tärkein palautteen lähde
on asiakkailta saatu palaute. Noviisi ammattilainen alkaa saada kokemusta siitä, että oma
persoonallisuus tulee näkyviin hänen työskentelyssään. Tämän asian merkitys riippuu siitä,
miten hän itse kokee sopivuutensa työhön. Terapiasuhteen merkitys alkaa korostua työssä.
Samanaikaisesti kiinnostus oppia lisää tekniikoista ja menetelmistä alkaa uudelleen kasvaa.
Kokeneen ammattilaisen vaiheessa henkilö
on harjoittanut yleensä ammattia useita vuosia ja hänellä on kokemusta monenlaisista
asiakkaista. Keskeinen kehityshaaste tässä
vaiheessa olevilla ammattilaisilla on luoda
ammatillinen rooli, joka on yhtenevä oman
minäkuvan kanssa. Hän kehittää itselleen istuvan työskentelytyylin. Erilaisten menetelmien ja välineiden käyttö muuttuu joustavaksi ja vähemmän rigidiksi. Ammattilainen saa
lisää itsevarmuutta ja luottamus omiin arviointeihin vahvistuu. Hänen omat tunteensäätelymekanisminsa kehittyvät myös niin, että
taipumus liialliseen mukaan menemiseen asiakkaan tunnekokemukseen vähenee. Ammattilaisen roolin erottaminen muista elämänalueista helpottuu. Toisaalta ammatillista
kehittymistä tapahtuu, kun henkilö reflektoi
vuorovaikutussuhteitaan sekä ammatillisilla
että muilla elämän alueilla. Uuden oppimisen
merkitys vähenee samalla kun henkilö kokee
sisäistäneensä aiemmin oppimansa.
Seniori-ammattilainen on ammatin harjoittaja, joka on hyvin asettunut ammattirooliinsa

ja jonka kollegat näkevät seniorina ja eräänlaisena mentorina. Yleensä työskentelyaikaa
on takana yli 20 vuotta. Tätä vaihetta leimaa
usein luopumisen kokemus. Toisaalta on raportoitu myös itsen hyväksyntää ja tyytyväisyyttä työhön.
Tutkimuskysymykset:
1. Vahvistaako koulutusinterventio psykologin ammatti-identiteettiä?
2. Eroavatko eniten ja vähiten hyötyneet toisistaan ohjaajan taitojen oppimisessa DPRmallin mukaan tarkasteltuna?

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Aineisto
Tutkimuksen kohteena olevaan koulutukseen osallistui työhallinnossa työskenteleviä psykologeja eripituisilla työkokemuksilla (tarkemmat tiedot koulutusryhmästä
alkuperäisessä lopputyössä). Koulutettaville
lähetettiin ennen ensimmäistä kurssijaksoa
ennakkotehtävä, jossa heitä pyydettiin arvioimaan ammatillisen kehityksensä vaihetta sekä kertomaan, mikä on heidän tietonsa
kognitiivisesta psykoterapiasta. Heitä pyydettiin myös pitämään koulutuksen aikana
oppimispäiväkirjaa kurssista. Koulutettavat
palauttivat päiväkirjat toisen jakson aikana.
Pyysin myös lähettämään kirjalliset palautteet oppimispäiväkirjan muodossa kurssin
päätyttyä, mutta vain kaksi henkilöä palautti
tehtävän. Tätä voi selittää koulutuksen ajankohta: monet koulutettavat jäivät koulutuk-
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sen jälkeen suoraan kesälomalle.

Koulutusinterventio

Koulutettavilla teetettiin myös Bergen Burnout Indicator 15 (jatkossa BBI) ennen ensimmäisen koulutusjakson alkamista sekä
toisen koulutusjakson lopussa (Näätänen,
Aro, Matthiesen & Salmela-Aro, 2003).Tarkastelun kohteeksi otettiin koulutettavat, joiden
tulokset BBI -kyselyssä viittasivat jonkinasteiseen työuupumukseen. Ammatillisen identiteetin heikkenemisen asteikon perusteella
valikoitiin ensiksi ne henkilöt, joilla ammatillisessa identiteetissä oli tapahtunut paranemista ensimmäisen ja toisen mittauskerran välillä. Näitä henkilöitä verrattiin niihin,
joilla muutosta ei ollut tapahtunut tai muutos
oli tapahtunut päinvastaiseen suuntaan, eli
ammatillisen identiteetin asteikossa oli tapahtunut muutosta huonompaan suuntaan.
Näiden henkilöiden oppimispäiväkirjoja analysoitiin aineistoanalyysillä. Aiemmin mainittuja henkilöitä kutsutaan jatkossa nimellä
”eniten hyötyneet” ja jälkimmäistä ”vähiten
hyötyneet”. Eniten hyötyneiden ryhmässä
oli 4 henkilöä ja vähiten hyötyneissä 4 henkilöä. Eniten hyötyneiden BBI:n ammatillisen
itsetunnon heikkenemisen pistemäärät olivat
ensimmäisessä - toisessa mittauksessa: 21 16, 20 - 15, 18 - 12, 22 - 17. Vähiten hyötyneillä
pistemäärät olivat vastaavasti 18 - 20, 27 - 27,
17 - 17, 17 - 17. Koulutusryhmässä oli lisäksi
6 oppimispäiväkirjan palauttanutta henkilöä,
joiden BBI-kyselyissä tai oppimispäiväkirjoissa ei tullut esiin työn kuormittavuuteen tai
ammatillisen identiteetin heikkenemiseen
viittaavia seikkoja. Tässä ryhmässä oli havaittavissa eriasteista ammatillisen identiteetin
vahvistumista. Tämä ryhmä jätettiin tällä
kertaa tarkastelun ulkopuolelle.

Koulutus ” Psykologinen ohjaus, kognitiivinen näkökulma” järjestettiin työhallinnon
omassa koulutuskeskuksessa. Koulutus oli
kaksiosainen: kolme päivää huhtikuussa ja
kolme päivää kesäkuussa. Kirjoittaja toimi
koulutuksen pääkouluttaja, mutta siihen
sisältyi myös kahden muun kouluttajan
esitykset HOT-menetelmästä sekä mindfulnessista.
Koulutuksen osallistujat olivat työhallinnossa
toimivia psykologeja, ammatinvalinnanohjauksen ja ammatillisen kuntoutuksen tehtävissä toimivia. Koulutus oli ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutettavia kurssilla oli 18.
Ensimmäisen jakson teemoja olivat ohjaajan
ammatillinen identiteetti, kognitiivisen psykoterapian keskeiset käsitteet, uraohjauksen
ja kognitiivisen psykoterapian yhteiset rajapinnat, terapia- / ohjaussuhteen merkitys,
sekä käytiin läpi konkreettisia toiminnallisia
välineitä ja menetelmiä. Ensimmäisellä jaksolla käytiin läpi myös terapiasuhteen / ohjaussuhteen ”sudenkuoppia”.
Toisella jaksolla teemana oli tavallisimmat
mielenterveyden häiriöt, joita esiintyy terapiassa ja ohjauksen asiakkailla. Masennuksen
kognitiivinen malli sekä ahdistuneisuushäiriöt käytiin läpi perusteellisesti, sillä masennus
ja ahdistuneisuus ovat tyypillisiä ohjauksen
asiakkailla. Lisäksi käytiin läpi sosiaaliset pelot ja paniikkihäiriöt, pakko-oireinen häiriö,
syömishäiriöt ja päihteiden käyttö. Koulutuksessa pohdittiin, mitä näiden häiriöiden
näyttäytyminen ohjaustilanteessa vaikuttaa
prosessiin.
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Luentojen ja ennakko- ja välitehtävien lisäksi koulutuksessa käytettiin runsaasti erilaisia
kokemuksellisia ja vuorovaikutteisia menetelmiä, joiden oletettiin toimivan reflektiivistä otetta vahvistavasti. Lisäksi koulutuksessa
annettiin paljon tilaa keskusteluille. Koulutusjaksojen välissä koulutettavia pyydettiin
valmistelemaan esiteltäväksi yksi tai kaksi
asiakastapausta, joita käsiteltiin viimeisellä
jaksolla ryhmätöissä kolmen hengen ryhmissä (ohjaaja, asiakas, tarkkailija). Ryhmätyöt
purettiin yhteisesti. Ryhmätöissä pyrittiin
kokeilemaan ja soveltamaan erilaisia koulutuksessa esiin tulleita menetelmiä ja lähestymistapoja.

Tutkimusmenetelmä
Bergen Burnout Indicatorista tarkasteluun
otettiin asteikko ”ammatillinen identiteetti”.
BBI 15:n mukaan heikko ammatillinen itsetunto on voimakkaasti yhteydessä masentuneisuuteen ja alhaiseen työkykyindeksiin. Se
on myös yhteydessä huonoon työilmapiiriin,
palkitsemisen puutteeseen, oikeudenmukaisuuden puutteeseen työelämässä ja alhaiseen yhteisöllisyyden kokemiseen. Lisäksi
se on yhteydessä arvojen yhteensopimattomuuteen, alhaisiin vaikutusmahdollisuuksiin, kokemukseen siitä, että työn ei kehitä,
esimiehen tuen ja palautteen puutteeseen,
heikkoon tiedonkulkuun, epäonnistuneeseen
työryhmätyöskentelyyn ja lisääntyneeseen
sosiaaliseen välttämiseen. Lisäksi heikko
ammatillinen itsetunto on yhteydessä alhaiseen elämäntyytyväisyyteen, alhaiseen työn
imuun, alhaiseen suoritusoptimismiin ja suoritustilanteiden välttämiseen (Näätänen ym.,
2003).

Korkea ammatillisen itsetunnon heikkenemisen profiili on Näätäsen ym. (2003) mukaan
yhteydessä matalaan koherenssin tunteeseen, jonka voidaan käsitteenä ajatella kuvaavan ihmisen ydinuskomuksia. Tämän ryhmän
kohdalla myös merkityksellisyyden kokemus
on laskenut. Lisäksi ryhmä kokee usein esimiehen tuen puutetta. Kyseinen asteikko on
voimakkaasti yhteydessä työyhteisön palkitsevuuteen, oikeudenmukaisuuteen, yhteisöllisyyteen tiedonkulkuun, ilmapiiriin ja
työryhmätyöskentelyyn. Se heijastaa selvästi
työyhteisön toimimattomuutta.
Oppimispäiväkirjoista (kaikkiaan 18 kpl) tehtiin aineistoanalyysi. Tarkastelun kohteeksi
valittiin BBI-kyselyn perusteella neljän eniten hyötyneen ja neljän vähiten hyötyneen
koulutettavan oppimispäiväkirjat. Aineistoa
arvioitiin DPR-mallin avulla: miten koulutettavat olivat kokeneet koulutuksen vaikuttaneen heidän ammatilliseen identiteettiinsä ja
heidän arvioihinsa ammatillisesta kehitystasostaan.
Bennett-Levyn (2006) kognitiivinen malli terapiataitojen hankkimiselle ja soveltamiselle etenee käsitteellisestä kohti reflektiivistä.
Deklaratiivisessa vaiheessa operoidaan lähinnä käsitteillä. Proseduraalisessa vaiheessa
keskiössä ovat erilaiset tekniikat ja menetelmät ja niiden mallintaminen. Kehittyneimmässä vaiheessa reflektiivinen kyvykkyys lisääntyy työskentelyssä.
Oppimispäiväkirjoista poimittiin ilmaisut,
jotka viittasivat ammatilliseen identiteettiin,
psykologityön välineiden ja menetelmien
käyttöön ja hallintaan sekä reflektiiviseen
työskentelyotteeseen. Deklaratiivisen tai kä-

380

Kognitiivinen psykoterapia tänään
- Kognitiivisen psykoterapian yhdistyksen 40v - juhlajulkaisu

suus tutkia sitä, mitä lyhyelläkin interventiolla voi saada aikaan, ja sai luvan kanssa ja
tietoisesti kokeilla opittua. Innostuin myös ostamaan eteen tulleen Lyhytterapeuttinen työote –uutuuskirjan, jota aloittelin lukemaan.
Koulutusjakson aikana innostuneisuus omaa
työtäni kohtaan kasvoi, koska sain aineksia
oman työn fokusoimiseen sekä lisää ymmärrystä siihen, mikä voi olla tavoite (=kaikki ei
kuitenkaan ole mahdollista lyhyissä prosesseissa, mutta ajattelutason pieni muutoskin
voi auttaa asiakasta jatkossa). ”

sitteellisen osaamisen ajateltiin olevan kaikilla koulutettavilla riittävällä tasolla koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

TulokSeT
Erityiseen tarkasteluun otettiin seuraavat
psykologin ammatillisen identiteetin kannalta olennaiset asiat:
1. Psykologi-identiteetin vahvistuminen
2. Konkreettisten työvälineiden saaminen
3. Reflektiivisyyden vahvistuminen
Oppimispäiväkirjoista poimittiin edellä mainittuihin teemoihin viittaavat ilmaisut (TAULUKKO 1).

Kaikki 4 eniten hyötynyttä kuvailivat oppimispäiväkirjoissaan jollakin tavoin ammatillisen identiteetin vahvistumista. Psykologiidentiteetin vahvistumista kuvaavia ilmaisuja
oli eniten hyötyneiden oppimispäiväkirjoissa
kaikkiaan 11.
”Koen, että koulutus kaiken kaikkiaan vahvisti omaa ammatti-identiteettiä, kun oli mahdollisuus kollegojen ja pätevien kouluttajien
kanssa keskittyä nimenomaan psykologin
työhön, sen menetelmiin ja mahdollisuuksiin.
Koulutuksesta sai konkreettisia eväitä omaan
työhön ja vinkkejä mihin tutustua jatkossa
(kirjatilaus on Adlibrikselle jo tehty).Toivottavasti meillä TE-hallinnossa on jatkossakin
mahdollisuuksia vastaavaan ammatilliseen
kehittymiseen ja oppimiseen”

Eniten hyötyneet
Eniten hyötyneiden ryhmässä (4 henkilöä)
kaikissa oppimispäiväkirjoissa kuvattiin koulutusintervention hyödyllisyyttä yleisesti.
”Mitä opin tai oivalsin, mitä jäin miettimään?
Jaksolla heräsi ainakin kiinnostus ja uteliai-

TAulukko 1. AMMATilliSen iDenTiTeeTin vAhviSTuMiSeen, proSeDurAAliSeen orienTAATioon JA reflekTiiviSeen orienTAATioon liiTTyväT MAininnAT eniTen JA vähiTen kouluTukSeSTA
hyöTyneiDen ryhMiSSä oppiMiSpäiväkirJoiSSA
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”Oma roolini ja ammatti-identiteettini psykologina työhallinnossa on ehdottomasti saanut
tukea soveltuvien ja konkreettisten työkalujen myötä. Erityinen merkitys on myös vertaistuella, jota kurssi on yksinäiselle puurtajalle tarjonnut ruhtinaallisesti. Olen kovasti
miettinyt nuoren psykologin näkökulmasta
ammatti-identiteetin kehityksen vaiheita
sekä ympäristö-yksilö yhteensopivuuden teemaa. Kokemukseni työhallinnon psykologina
kaikaa samoja teemoja vanhempien kollegojen kanssa: toisaalta työ tarjoaa monipuolista
näköalapaikkaa aikuisasiakastyöskentelyyn,
mutta toisaalta oman roolin jatkuva perustelu ja ymmärryksen hakeminen hallinnossa on
raskasta. Tämä kuvannee työhallinnon psyko-

pohdintaa, joka lisääntyi koulutuksen lopussa tai loputtua. Näissä oppimispäiväkirjoissa
tuli esiin myös se, että koulutuksen jälkeen
psykologit kokivat reflektiivisyytensä omassa työssään selvästi vahvistuneen. Reflektiivisyyden lisääntymistä kuvaavia ilmaisuja
eniten hyötyneiden oppimispäiväkirjoissa oli
yhteensä 9.
”Kun näitä pohdintojani vertaan koulutuksessa olleeseen sudenkuoppia –listaan, huomaan
että sieltä löytyy puolesta tekemisen ja yliidentifikaation sudenkuoppia mieluisten asiakkaiden kanssa. Hankalien asiakkaiden kanssa taas riittämättömyyden tunteet heräävät
herkästi. Konfrontaatioiden välttelyä uskon
myös itselläni esiintyvän, ja pelkäänpä että ne
tilanteet ovat aika lailla tiedostamattomiakin,
koska tämä on minulle ominaista myös työelämän ulkopuolella. Voisin siis tähän asiaan
kiinnittää enemmän huomiota, ja etenkin
näiden hankalien asiakkaiden kohdalla, mutta
myös asiakkaiden jotka ”kutsuvat empaattiseen vuorovaikutukseen”; onko tarvetta myös
konfrontoida ja haastaa jossain vaiheessa?”

login roolin moninaisuutta.”

Ammatillisen identiteetin vahvistuminen kuvattiin oppimispäiväkirjoissa suoraan koulutusinterventiosta johtuvaksi.
Käytännön työvälineitä omaan työhönsä koki
saaneensa 2 eniten hyötyneistä. Tällaisina
oli mainittu käsitteellistämisen systemaattinen käyttö ohjausprosessin alkuvaiheessa,
erilaiset kyselytekniikat, erilaiset välitehtävät, päiväkirjat, validaatio ja konfrontaatio,
ohjaussuhteeseen liittyvät asiat yleisesti ottaen sekä tieto erilaisten mielenterveyden
häiriöiden merkityksestä ohjaustilanteessa.
Hyödylliseksi tässä ryhmässä oli koettu myös
psykoterapian ja uraohjauksen yhteisten rajapintojen tarkastelu, erityisesti oli mainittu
koulutuksen osio, jossa pohdittiin uraohjauksen asiakkaiden ohjaamista muiden palveluiden piiriin. Konkreettisiin työvälineisiin
viittaavia ilmaisuja eniten hyötyneiden ryhmässä oli yhteensä 15.

”Olen juuri palannut kognitiivisen näkökulman koulutuksesta. Tämä koulutus muutti
käsitystäni kognitiivisista terapioista. Olin
aiemmin ajatellut, että ne ovat jotenkin teknistä vahingollisten ajatusten muuttamista,
mutta kyseessähän on paljon laaja-alaisempi
lähestymistapa. Asiakkaan tilannetta voidaan
kartoittaa hyvin syvällisesti, jos tilanne niin
vaatii. Erityisesti opin käsitteellistämisestä
(käyttäytymisanalyysi), validoinnista ja metakognitiosta…J.A.:n ohjaamat asiakastilanteiden ryhmätyöt madalsivat kynnystä huomattavasti. Olennaista käsitteellistämisessä on se,
että asiakas ja terapeutti luovat yhdessä käsityksen siitä, mikä on aiheuttanut asiakkaan
ongelmat, mikä pitää niitä yllä ja miten niitä

Eniten hyötyneiden oppimispäiväkirjoista kaikissa tuli esiin oman reflektiivisyyden

voidaan helpottaa”
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Vähiten hyötyneet

ten välillä; millaisia kotitehtäviä, harjoituksia
tms. voisi antaa, että ne palvelisivat prosessin
eteenpäin vientiä? Joitakin vakiotehtäviä minulla on, mutta joskus ne eivät sovi tilanteeseen (tuntuu että mitä enemmän kokemusta
on itselle karttunut, sitä huonommin valmiit
tehtävät soveltuvat käyttöön). Nuorten on
usein vaikea lähteä miettimään arvoja tai itselle tärkeitä asioita. Mitä vinkkejä olisi pienten,
asiakkaan tilanteeseen nivoutuvien tehtävien
suunnitteluun? Vai annetaanko asiakkaan itse
pohtia, mitä hän voisi tehdä toisin?”

Ensimmäinen huomio oli, että vähiten hyötyneiden ryhmässä oppimispäiväkirjat olivat
yleisesti ottaen niukempia kuin eniten hyötyneiden ryhmässä. Tähän ryhmään kuuluvat
jättivät myös oppimispäiväkirjoja kokonaan
palauttamatta.
Vähiten hyötyneiden oppimispäiväkirjat olivat niukkoja. Niissä esiintyi paljon kritiikkiä
omaa hallintoa kohtaan, oman työtilanteen
vaikeuden kuvailua, tunnetasolla ilmaistiin
turhautuneisuutta, riittämättömyyden tunteita ja toivottomuutta. Koulutuksesta saatu hyöty kuvattiin yleensä menetelmien ja välineiden
kautta. Reflektiivisyyttä ei juuri oppimispäiväkirjoissa ilmennyt. Vähiten hyötyneet esittivät
enemmän kritiikkiä koulutusta kohtaan kuin
eniten hyötyneet. Suoraa sisällöllistä kritiikkiä
ei esiintynyt, sen sijaan ilmaistiin turhautuneisuutta siihen, että koulutuksesta ei ollut suurempaa hyötyä heidän tilanteessaan.
Ammatillisen identiteetin vahvistumiseen
viittaavia ilmaisuja oli vähiten hyötyneiden
ryhmän oppimispäiväkirjoissa yhteensä 2.
Vähiten hyötyneet kokivat koulutuksen parhaana antina erilaiset käytännön työvälineet
ja menetelmät (3 oppimispäiväkirjaa). Vähiten hyötyneiden ryhmän oppimispäiväkirjoissa kahdessa ilmeni myös toiveita, että
koulutus olisi sisältänyt enemmän konkreettisia välineitä arkityöhön. Yhteensä käytännön työvälineisiin liittyviä proseduraalista
vaihetta kuvaavia ilmaisuja vähiten hyötyneiden ryhmän oppimispäiväkirjoissa oli 17.
”Mitä jäin kaipaamaan koulutuksessa, oli lisää
paukkuja asiakkaan aktivointiin tapaamis-

Reflektiivisyyden lisääntymistä kuvaavia ilmaisuja löytyi yksi vähiten hyötyneiden ryhmän oppimispäiväkirjoista. Vaikuttaa siltä,
että vähiten hyötyneet reflektoivat vähemmän kuin eniten hyötyneet. Heidän orientaationsa koulutukseen kuvastaa DPR-mallin
proseduraalista vaihetta.

pohDinTA
Koulutettavat kokivat yleensä ottaen koulutuksen positiiviseksi ja hyödylliseksi. Kognitiivinen näkökulma koettiin ohjaustyöhön
hyvin istuvaksi, ja moni koulutettava pohti oppimispäiväkirjoissaan mahdollisuutta
opiskella enemmän kognitiivista työotetta.
Tutkimuksen kohteena olevassa koulutusryhmässä koulutuksesta eniten hyötyneet
tuottivat oppimispäiväkirjoissaan enemmän ilmaisuja, jotka viittasivat ammatillisen
identiteetin vahvistumiseen kuin vähemmän
hyötyneet. Tämä oli oppimispäiväkirjoissa
sanottu joko suoraan tai välillisesti. Kuvaavaa
oli, että monet koulutettavat toivat esiin sen,
että oma organisaatio ei arvosta psykologien
työtä ammatillisesti. He kokivat, että koulutuksen aikana sai tuoda esiin omaa psykolo-
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giuttaan ja sitä myös tuettiin ja vahvistettiin.
Eniten hyötyneet kuvasivat myös reflektiivisyytensä lisääntyneen useammin kuin vähiten hyötyneet. Vähiten hyötyneet korostivat
oppimispäiväkirjoissaan menetelmiä ja tekniikoita useammin kuin eniten hyötyneet. He
toivoivat myös koulutukselta useammin käytännön välineitä työntekoon kuin enemmän
hyötyneet. Tämä on tyypillistä ammatillisen
kehitystason proseduraalisessa vaiheessa. On
mahdollista, että työhönsä väsyneet henkilöt eivät ”jaksa reflektoida”, vaan palaavat
takaisin proseduraaliseen vaiheeseen, jossa
menetelmät ja tekniikat antavat työn hallinnan tunnetta ja vähentävät sitä kautta työn
psyykkistä kuormittavuutta.
Yleisvaikutelma on, että vähiten hyötyneet
olivat koulutustilaisuudessa passiivisempia
eivätkä osallistuneet yhteisiin keskusteluihin
yhtä aktiivisesti kuin eniten hyötyneet. Tämän ryhmän työuupumuksen kokonaispistemäärä oli jo lähtökohtaisesti korkeampi kuin
eniten hyötyneillä. Heidän oppimispäiväkirjoissaan kuvattiin usein motivaation puutetta,
turhautumista omaa hallintoa kohtaan, vaikutusmahdollisuuksien vähyyttä ja joissakin
kritisoitiin johtamista. Jonkin asteista kyynistymistä oli myös havaittavissa joissakin tähän
ryhmään kuuluvien henkilöiden oppimispäiväkirjoissa. Näiden seikkojen voidaan ajatella
vaikuttavan oppimiseen negatiivisesti.
BBI:n käyttöä voidaan tarkastella kriittisesti. Ammatillisen identiteetin heikkenemisen
asteikon ennen – jälkeen mittaukset muutoksen kuvaajana eivät välttämättä kuvaa
koulutusintervention aikaansaamaa muutosta.Toisaalta oppimispäiväkirjat tukivat sitä
tulkintaa, että koulutettavat olivat kyselyyn

vastatessaan orientoituneet vastaamaan nimenomaan koulutus mielessään.
Oppimispäiväkirjojen analysoinnin teki vaikeaksi se, että useat sellaiset henkilöt, joilla
oli korkea pistemäärä BBI:n ammatillisen
heikkenemisen osiossa sekä korkea työuupumuspistemäärä, jättivät joko päiväkirjan kokonaan palauttamatta tai jättivät sen keskeneräisenä ensimmäisen jakson jälkeen. Näin
niistä ei ilmennyt koulutuksen prosessiluonne ja sen vaikutukset tutkittaviin asioihin.
Auttamistyötä tekevien ammatillinen identiteetti on vahvasti yhteydessä työhyvinvointiin ja työuupumukseen. Tässä työssä olen
pohtinut ohjaustyötä tekevien työhallinnossa työskentelevien psykologien ammatillista
identiteettiä ja ammatillisen kehittymisen
prosessia.
Työuupumuksen syynä ovat usein työorganisaatioon liittyvät tekijät: psykologityöntyön
arvostus emo-organisaatiossa, johtamisen
ongelmat, muutostilanteiden puutteellinen
hallinta, työn liiallinen kuormittavuus, ristiriitaiset odotukset, kommunikaatio-ongelmat työpaikalla, riittämätön tai vääränlainen
palaute, oikeudenmukaisuuden puute yms.
Uupumisen seurauksena työntekijän kyky
reflektoida kärsii. Hän ei jaksa keskittyä ja
paneutua oman toimintansa arviointiin,
energia kuluu selviytymiseen arjesta. Luottamus omaan osaamiseen ja oman työn hallintaan kärsii. Uupunut työntekijä ei jaksa ottaa
vastaan uutta tietoa ja vetäytyy usein vuorovaikutuksesta. Tämä tuli näkyviin koulutustilaisuudessa, jonka vaikutuksia ammatti-identiteettiin tässä työssä on tutkittu.
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Koulutuksesta vähiten hyötyneet olivat koulutuksessa passiivisempia kuin eniten hyötyneet. Mielestäni näiden henkilöiden työolosuhteissa tulisi tapahtua muutoksia, ennen
kuin he kykenisivät hyötymään tämänkaltaisesta koulutuksesta. Oppimispäiväkirjoissa
vähiten hyötyneet korostivat konkreettisia
työvälineitä ja menetelmiä. Työuupumukseen liittyvät tekijät voivat estää reflektiivistä
työotetta niin, että henkilöt ikään kuin palaavat takaisin proseduraaliseen työskentelyyn.
Organisaatiossa, jonka tuloksia mitataan pääasiassa määrällisesti, psykologi saattaa kokea
olevansa oman työotteensa kanssa puristuksissa. Organisaatio ei tue hänen pyrkimystään
kehittyä haluamaansa suuntaan.

Yksilöllinen kokemus on keskiössä, yhdessä
tutkitaan tavoitteiden edessä olevia sisäisiä
ja ulkoisia esteitä. Asiakkaan ja ohjaajan tai
terapeutin suhde on tasa-arvoinen ja molempia tilanteita voisi kuvata tutkivaksi yhteistyösuhteeksi. Huomio kiinnitetään molemmissa yksilöllisiin ongelmanratkaisutapoihin.
Prosessien aikana käytetään välitehtäviä,
joiden aikana harjoitellaan ohjaus- tai terapiatunneilla opittuja asioita. Uraohjauksessa
käytetään myös jossain määrin samoja tai samankaltaisia menetelmiä kuin terapiassa, kuten erilaiset masennusta ja ahdistuneisuutta
kartoittavat kyselyt yms. Ohjauksessa käytetään myös erilaisia kotitehtäviä, päiväkirjoja,
elämänkertalomakkeita yms.

Koulutuksesta hyötyneillä oli selvästi havaittavissa reflektiivisen työotteen vahvistumista. Nähdäkseni tämä on yhteydessä ammatillisen identiteetin vahvistumiseen.

Ohjauksen asiakaskunta on ajan kuluessa vaikeutunut. Asiakkaissa on entistä enemmän
moniongelmaisia ihmisiä. Terveydellisiä rajoitteita on yhä useammilla asiakkailla, suurimpana ryhmänä mielenterveyden häiriöt.
Tämä lisää ohjaustyötä tekevien osaamisvaatimuksia. Mielenterveyden häiriöiden hahmottaminen kognitiivisen terapian pohjalta
tuntui koulutettavien mielestä hyvältä. Tällaista tietoa koulutettavat ovat kokeneet tarvitsevansa.

Koulutettavat pitivät koulutusta sisällöllisesti
hyvänä, tämä tuli esiin sekä oppimispäiväkirjoissa, että koulutuksen aikaisissa keskusteluissa. Palautteessa koulutus sai kouluarvosanan 9, 2. Kognitiivisen näkökulman katsottiin
sopivan luontevasti uraohjaukseen. Yhteistä
rajapintaa ohjauksella ja terapialla on esimerkiksi työssä jaksamisen, työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja ammatillisen suunnittelun
alueilla. Kelan kuntoutuspsykoterapioissa
usein konkreettinen yhteistyö ohjaajan ja terapeutin välillä voi olla hedelmällistä. Terapeutin työskentelyssä voi olla ohjauksellisia
elementtejä samoin kuin ohjaajan työssä voi
olla terapeuttisia elementtejä.
Uraohjauksen ja kognitiivisen psykoterapian taustafilosofioissa on samankaltaisuuksia.

Työhallinnossa keskitytään entistä enemmän erilaisiin verkkopalveluihin ja avointen
työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamisen
edesauttamiseen. Ohjauksen ja neuvonnan
rooli on pienentynyt. Ohjaustyötä on jo nykyään jossain määrin ulkoistettu yksityisille
tai yleishyödyllisille organisaatioille. Tulevaisuudessa saattaa olla mahdollista, että koko
ohjauksen kenttä yksityistyy ja julkiset organisaatiot hankkivat sieltä palveluita. Tämä
mahdollistaisi uudenlaisen orientaation oh-
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jaustyöhön ja antaisi psykologeille enemmän
vapausasteita oman työnsä tekemiseen. Tästä
voisi rakentua puuttuva palikka ohjaustyön
ja kuntoutuspsykoterapian väliin, eräänlainen työelämän ja urasuunnittelun ongelmiin
liittyvä terapeuttisia elementtejä sisältävä lyhytinterventio.
Virallisen osuuden lisäksi monet koulutettavat mainitsivat hyötyneensä epävirallisesta
vuorovaikutuksesta kollegoiden kanssa. Koulutuksen kesto oli 2 x 3 päivää internaattiolosuhteissa, joten koulutettavilla oli aikaa ja
mahdollisuus syventäviin keskusteluihin sekä
koulutuksen teemoista että jakaa kiireettömästi kokemuksiaan arkisista työhön liittyvistä asioista. Tämä oli erityisen merkityksellistä, koska suuri osa kurssille osallistuneista
psykologeista oli työpisteissään ainoita ammattikuntansa edustajia. Nykyisin julkisessa
hallinnossa koulutukset ovat siirtyneet entistä enemmän verkko-opiskeluksi, mutta perinteinen kasvokkain tapahtuva opetus puoltaa
mielestäni paikkaansa varsinkin syvällistä
auttamistyötä tekevien koulutuksissa.

myös itsekkäästi suunnitellut toimiston kesäsulkuajalle lukemistoa itselleni kurssin materiaaleista ja lukuvinkeistä. Itse asiassa luen jo
junassa Myötätuntoisuuskirjaa.”

Lopuksi muutama sana kouluttajana toimimisesta. Kognitiivisen näkökulman kouluttaminen tuntui äärimmäisen antoisalta.
Koulutuksessa käytin paljon toiminnallisia
menetelmiä, kuten simuloituja asiakastilanteita. Koulutusohjelma oli joustava, ja koulutuksen alussa ilmoitin, että siitä voidaan
poiketa perustellusta syystä. Painotuksia
muutettiin koulutuksen kuluessa koulutettavien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Paljon
keskustelua käytiin psykologien roolista ja
asemasta omissa organisaatioissaan, vaikka
tätä ei ollut koulutusohjelmaan sisällytetty.
Tälle keskustelulle raivattiin tilaa, koska se
tuntui olevan kaikille yhteinen ja tärkeä ja
myös käsiteltävän aiheen kannalta relevantti. Koulutuksen aikana tapahtui siis myös itse
koulutukseen liittyvää reflektointia.

”Tuntuu tosi hyvältä olla tekemisissä psykologien kanssa lyhyitä katkelmia pidempään
ja puhua ammatillisista sisällöistä. Siinä tuntuu itsekin voimaantuvan. Jos pystyisi keskittymään toimistossa vain omaan työhön,
se edesauttaisi jaksamista. Nyt tuntuu, että
kurssin jälkeinen psykologius rupeaa murenemaan pian toimistolle saapumisen jälkeen.
Ensimmäisessä toimistokokouksessa puhuttiin vain kaapeista ja linjapalaverissa hallinnollisista johtoryhmän päätöksistä.
Yritän jatkossa keskittyä enemmän omaan
tehtävääni ja vähentää hajottavia yhdenmukaisuudesta asiantuntijoiden kanssa käytäviä kaikkiin asioihin osuuteni tuomista. Olen
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Vauvan unihäiriön yöaikainen vuorovaikutushoito ja vanhemman reflektiivisyys
Riitta Onkalo-Okkonen

Tutkimuksen kohteena oli Pohjois-Karjalan
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän keskussairaalan lastenpsykiatrian
klinikan Vauvaperheyksikössä kehitetty hoitomalli vauvojen vaikeisiin unihäiriöihin. Lastenpsykiatrian klinikan Vauvaperheyksikössä
yöaikainen vuorovaikutushoito vauvojen vaikeissa unihäiriöissä aloitettiin vuonna 2008.
Vauvan unihäiriössä ja vanhempien unenpuutteessa on kysymys laajasti koko perheen hyvinvointia ja terveyttä uhkaavasta
tilanteesta (Gregory & Sadeh, 2012; Hiscock &
Wake, 2001; Hiscock & Wake, 2002; Kärnä &
Multanen, 2014). Pajulon, Pyykkösen ja Karl-

sonin (2012) mukaan unenriisto heikentää
vanhemman mentalisaatiokykyä, ja univaikeuden korjaantumisessa voikin olla kysymys
mentalisaatiokyvyn palautumisesta.
Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa
vauvojen unihäiriöiden hoitamisesta ja hoidon vaikutuksista erityisesti vanhemman toimintakykyyn.

vAuvoJen unihäiriöiDen hoiTo
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä vauvojen pitkittyneissä univaikeuksissa ja vanhempien väsymystiloissa lastenneuvola laatii
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lähetteen lastenpsykiatrian klinikkaan Vauvaperheyksikköön. Merkittävä osa lähetteen
saaneista perheistä saa riittävän avun Vauvaperheyksikön sairaanhoitajan puhelinneuvonnan tai puhelinneuvontaan yhdistetyn
kotikäynnin avulla.
Osa univaikeuksien vuoksi Vauvaperheyksikköön ohjatuista perheistä ei pysty ratkaisemaan yöllisiä vaikeuksiaan päiväaikaisen
työskentelyn avulla. Näitä perheitä varten on
Vauvaperheyksikössä kehitetty yöaikaisen
vuorovaikutushoidon työmalli.
Vauvaperheiden vaikeissa univaikeuksissa on usein kysymys siitä, että väsyneiden
vanhempien yöaikainen toiminta on muokkautunut lähes paniikinomaiseksi ja automaattiseksi reagoinniksi vauvan ääntelyyn
ja liikkumiseen. Vanhempi saattaa toteuttaa
hoitotoimia, jotka valpastuttavat vauvan hereille. Vanhemman tunnetila voi olla ärtynyt
ja vihainen tai epätoivoinen. Uupuneen ja
hätääntyneen vanhemman toiminta on äkkinäistä ja epäjohdonmukaista.
Vauvaperheyksikön hoitomallissa vauvan
univaikeus ymmärretään yöaikaisena vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen
häiriöinä. Sen mukaisesti hoito kohdistuu
vauvan ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen yöllä ja vanhemman toimintatavan
muutokseen.
Yöaikainen vuorovaikutushoito tapahtuu
lyhytkestoisessa ja intensiivisessä hoitosuhteessa. Hoitosuhteen osapuolina ovat vauva
vanhempineen sekä hoitojakson toteuttava
sairaanhoitaja ja hänen työparinaan perheen
kanssa aamuisin työskentelevä psykologi tai

toimintaterapeutti, jotka ovat koulutukseltaan psykoterapeutteja. Sairaanhoitajan yöaikaisessa työskentelyssä keskeistä on tuottaa
ja kannatella muutos vanhemman ja vauvan
yhteistoiminnassa. Yöhoidon aamuisessa
työskentelyssä puolestaan keskitytään yöaikaisen kokemuksen reflektointiin. Aamun
työskentelyssä toteutuu siis yöaikaisen vuorovaikutushoidon psykoterapeuttinen osuus.
Yöaikainen vuorovaikutushoito unihäiriöiselle vauvaperheelle toteutetaan keskussairaalassa Vauvaperheyksikön tiloissa yhteensä kuuden yön ajan. Kuusi yötä jakautuu
kahden viikon ajalle. Ensimmäisellä viikolla
perhe on Vauvaperheyksikössä kolme yötä ja
vastaavasti toisella viikolla kolme yötä. Perhe
saapuu Vauvaperheyksikköön iltaisin klo 19.
Perhe kotiutuu päivän ajaksi aamulla klo 10
mennessä. Väliviikonloppuna perhe on kotonaan kokeillen uusia yöllisiä toimintatapoja.
Viikonlopun kokemukset ovat tärkeitä toisen
viikon tavoitteiden asettelussa ja uusien toimintatapojen vakiintumisessa.
Yöhoitotila on kodinomainen tupakeittiöolohuonetila, josta vauvan ja vanhemman
makuuhuone voidaan erottaa paljeovella.
Huonetila on varustettu kahdella videokameralla, joista on yhteys yöhoitajan työhuoneen
näyttöpäätteelle. Hoitajan työhuone on yöhoitotilan läheisyydessä käytävällä vastapäätä. Hoitaja voi tarvittaessa tulla vanhemman
ja vauvan luokse ja antaa vanhemmalle suoraa ohjausta ja tukea. Työhuoneessaan kameroiden välityksellä yöhoitaja voi seurata vauvan ja vanhemman yöaikaisia tapahtumia.
Hän voi tallentaa videonauhoitukset suojatussa järjestelmässä myöhempää tarkastelua
varten.
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Sairaanhoitajan yövuoron päätyttyä vauvaperhetyön psykoterapeutti saapuu aamulla
perheen luokse. Psykoterapeutti ja vanhempi
käyvät aamuisessa keskustelussa läpi yöaikaisia tapahtumia. Tutkimus on kohdistunut
juuri tähän yöhoidon psykoterapeuttiseen
osuuteen.

vAnheMMAn reflekTiivinen kyky
Vanhemman toimintakyvyn korjaantumisessa huomio kohdistuu vanhemman reflektiivisen kyvyn palautumiseen tai puutteellisen
kyvyn lisääntymiseen. Reflektiivisen kyvyn
rinnakkaiskäsitteitä ovat mentalisaatio (Pajulo & Pyykkönen, 2011) ja refleksiivisyysreflektiivisyys (mm. Toskala & Hartikainen,
2005). Mentalisaation ja reflektiivisen kyvyn
käsitteillä tarkoitetaan ihmisen kykyä ymmärtää oman ja toisen ihmisen käyttäytymisen takana olevia kehollisia tiloja, tunteita
ja ajatuksia. Käsitteillä viitataan ihmisen kykyyn tutkia, tunnistaa ja kuvata omia kokemuksiaan sekä vastaavaa näkökulmaa toisen
ihmisen mieleen ja kokemukseen.
Kyky reflektiivisyyteen ja mentalisaatioon
alkaa kehittyä turvallisessa kiintymyssuhteessa lapsen ja vanhemman välillä. Vauvan
ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa
vanhempi peilaa vauvan mieltä ja ymmärtää
vauvan tunteita. Samalla vauva oppii vähitellen ymmärtämään omaa ja vanhempansa mieltä ja toimintaa (Pajulo & Pyykkönen,
2011; Toskala & Hartikainen, 2005).
Turvattomuuden kokemukset ja sietokyvyn
ylittävät traumaattiset kokemukset vaikuttavat ihmisen kehittyvään kykyyn tehdä havaintoja, käsitellä tietoa sekä säädellä tun-

teita. Vanhemman vuorovaikutustoiminta
lapsensa kanssa saattaa vanhemman pelkojen ja vääristyneen tiedonkäsittelyn ohjaamana olla epäjohdonmukaista ja äkkinäisesti muuttuvaa (Pajulo & Pyykkönen 2011).
Vanhemman reflektiivinen vastavuoroisuus
korvautuu reaktiivisella toiminnalla, joka
puolestaan voi muodostua vauvalle turvattomuuden lähteeksi ja olla vakavimmillaan sietokyvyn ylittävä traumaattinen ja ristiriitainen suhdekokemus (Toskala & Hartikainen,
2005).

kogniTiiviSen pSykoTerApiAn SovelTAMinen
vAuvAperheen univAikeuDen hoiDoSSA

Seuraavaksi kuvataan yöaikaisen vuorovaikutushoidon psykoterapeuttista osuutta ja
kognitiivisen psykoterapian menetelmien
soveltamista vauvan ja vanhemman välisen
vuorovaikutuksen ongelmien hoitamisessa.
Yöaikaisen vuorovaikutushoidon toteuttaa
sairaanhoitaja, jolla on pitkäaikainen kokemus vauvaperheiden unihäiriöiden hoitamisesta. Psykoterapeutti työskentelee perheen
kanssa aamuisin. Aamuisessa työskentelyssä
tarkoituksena on, että terapeutti ja vanhemmat yhdessä tutkivat jälkikäteen vanhemman
mielen toimintaa yöaikaisissa vuorovaikutustilanteissa. Työskentelyssä sovelletaan tilanneanalyysi-menetelmää siten, että tilanteen
kuvauksina voidaan käyttää vanhemman
muistoja yöaikaisista tapahtumista, yöhoitajan minuutintarkkoja muistiinpanoja tai videonauhoitusta vauvan ja vanhemman hoitojakson aikaisista öistä.
Keskustelussa kohdistetaan huomiota vanhemman mielen toimintaan yöllä: Mitä ha-
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vaintoja vanhempi teki itsestään ja lapsestaan? Mitä vanhempi ajatteli tilanteesta ja
havainnoistaan? Mikä vanhempaa motivoi
tekemään juuri niin kuin teki? Mitä tunteita vanhempi yöaikaisessa tilanteessa koki?
Kuinka tunne vaikutti hänen toimintaansa?
Mitä vanhempi ajattelee lapsen kokemuksista
ja käyttäytymisestä? Mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu?
Psykoterapeuttisessa osuudessa käyttäytymisen muutoksen ja vanhempien itsereflektion
apuvälineenä käytetään perhekohtaisten tavoitteiden asettamista ja seurantaa (Kiresuk,
Smith, & Cardillo, 1994). Toinen tärkeä lähestymistapa on tunnetyöskentely, jotta vanhemman tietoisuus omista yöllisistä peloista
ja automaattista toimintaa ohjaavista uskomuksista lisääntyy. Tavoitteena on, että vanhempi oppii ymmärtämään yöaikaan viriäviä
tunteitaan, oman ongelmallisen toimintansa
intentioita ja automaattisia reagointejaan.
Tässä tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan
seuraaviin kysymyksiin:
1. Millaisena vanhempien reflektiivinen kyky
suhteessa omaan yöaikaiseen toimintaan ja
suhteessa vauvan unihäiriöön ilmenee hoidon alussa?
2. Millaisena vanhemman reflektiivinen kyky
ilmenee vanhemman, vauvan ja terapeutin
välisissä psykoterapeuttisissa keskusteluissa yöhoidon lopussa?
3. Miten vanhemman reflektiivinen kyky hoitojakson aikana muuttuu?

TuTkiMuSAineiSTo JA
–MeneTelMä
Aineiston kokoaminen
Tutkimus kohdistettiin vakiintuneeseen
hoitomalliin, johon ei tutkimuksen vuoksi
tehty muutoksia. Tutkittavilta pyydettiin
henkilötietolain mukainen suostumus tutkimukseen. Suostumus perustui tutkittavien
huolelliseen informointiin ja vapaaehtoisuuteen. Tutkimusta varten litteroitu aineisto
säilytetään Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän rekisterissä viiden vuoden ajan, jonka kuluttua se tuhotaan.
Tutkimusta varten aineisto kerättiin aikavälillä elokuu 2015 tammikuu 2016 yöhoitojaksolla hoidettujen neljän perheen osalta.
Tässä tutkimusraportissa esitetään yhden
perheen tapaustutkimus, jonka aineistona
olivat perheen ja psykoterapeutin aamukeskustelujen videotallenteet hoitojakson
ensimmäisenä aamuna ja kuudentena eli viimeisenä aamuna.
Tutkimukseen valittiin perhe, jonka univaikeudet olivat poikkeuksellisen sitkeitä ja
jossa unettomuus oli suurena vaarana koko
perheen terveydelle ja hyvinvoinnille. Hoitojakso aloitettiin tilanteessa, jossa lapsen (1 v.
9 kk) kerrottiin heräävän itkuisena kymmenen kertaa yön aikana. Molemmat vanhemmat osallistuivat hoitojaksolle. Isä oli lapsen
kanssa yöhoidossa ensimmäisellä viikolla ja
vastaavasti äiti toisella viikolla.
Vanhempien ja psykoterapeutin aamukeskustelujen videotallenteista poimittiin ja lit-
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teroitiin kohdat, joissa tapahtui vanhemman
yöaikaisen kokemuksen reflektointia. Litteroitua aineistoa analysoitiin Susanna Juseliuksen (2012) suomentaman Metacognitive
Assessment Scale -menetelmän (MAS-mittariston) avulla (Carcione ym.; 2000; Semerari
ym., 2003). MAS-mittaristolla arvioitiin, kuinka vanhemman puheenvuorot kuvastivat
hänen reflektiivistä kykyään oman mielen ja
käyttäytymisen sekä lapsen mielen ja käyttäytymisen ymmärtämisessä.

MAS-arviointimenetelmä
MAS-arviointiasteikkossa metakognitiiviset
taidot jaetaan kolmeen pääluokkaan, jotka
ovat 1) itsereflektio, 2) toisen mielen ymmärtäminen ja 3) hallinta. Pääluokat on eroteltu
psyykkisen prosessoinnin hierarkkisiin tasoluokkiin seuraavalla tavalla:
Itsereflektion perusluonteisella tasolla henkilö tiedostaa tunteensa ja ajatuksensa (koodi
IR1) ja mielensä autonomisuuden (IR2).
Itsereflektion erittelemisen tasolla henkilö
tunnistaa ja erittelee ajatuksiaan (IR3) ja tunteitaan kohteellisina (IR4).
Itserefelktion representaatioluonteen ymmärtäminen merkitsee sitä, että henkilö tiedostaa kokemustensa subjektiivisuuden ja hän
pitää mielipiteen muuttamista mahdollisena
(IR5) Koodi IR6 osoittaa, että henkilö tiedostaa
ajattelun ja tekojen erillisyyden, ja vastaavasti
maaginen ajattelu koodataan IR6ei.
Itsereflektio muuttujien välisten suhteiden
ymmärtämisessä (IR7) merkitsee sitä, että
henkilö pystyy kuvaamaan mielen sisäisten

toimintojen ja käyttäytymisen välisiä syyseuraussuhteita sekä vuorovaikutuksen ja ympäristötekijöiden vaikutusta niihin.
Itsereflektion integraatio (IR8) onnistuu, kun
henkilö pystyy muodostamaan eheitä kertomuksia siitä, mitä hänen mielessään tai
vuorovaikutustilanteessa on tapahtunut. Integraation korkein taso (IR9) koodataan, jos
henkilö pystyy kuvaamaan tapahtumia ajan
kuluessa.
Toisen mielen ymmärtämisen (Y) hierarkkiset tasot muodostuvat vastaavien perusteiden mukaan. Epäonnistuminen tai taidon
puuttuminen osoitetaan ei-alaindeksillä, esimerkiksiIR7ei tai Y1ei.

TulokSeT
Tutkimuksen tulokset esitetään tutkimuskysymyksittäin. Aluksi esitetään vanhemman ja
terapeutin välinen keskustelu ja vanhemman
puheenvuoroihin lisätyt MAS-tason koodit.
Keskustelujaksojen jälkeen tulostaulukoissa
esitetään vanhemman puheenvuorojen määrät ja suhteelliset osuudet MAS-tasoluokissa.
Ensimmäisenä tuloksena kuvataan vanhemman reflektiivistä kykyä yöhoidon alussa, sen
ensimmäisen aamun keskustelussa. Toisena
tuloksena kuvataan vanhemman reflektiivisen kyvyn ilmenemistä hoitojakson viimeisen
aamun psykoterapeuttisessa keskustelussa.
Viimeisen aamun keskustelu on jaettu viiteen
erilliseen jaksoon ja tulokset esitetään jakso
kerrallaan. Kolmantena tuloksena arvioidaan
muutoksia vanhemman reflektiivisessä kyvyssä hoidon aikana.
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Vanhempien reflektiivisen kyvyn ilmeneminen hoidon alussa

olipa mikä tilanne vaan, toiminta tullee vanhoista muistoista, jotka on ollut kipeitä.
I: Varmaan on, omalta osaltaan, vähän niiku,
niin sanotusti, takaraivosta tulloo.

Ensimmäinen tulos vastaa kysymykseen,
millainen oli vanhemman reflektiivinen
kyky suhteessa omaan yöaikaiseen toimintaan ja suhteessa vauvan unihäiriöön hoidon
alussa.

T: Takaraivosta tulloo?
I: Vain mitä oot mieltä? Isä osoittaa sanansa
äidille.
Äiti: Kyllä.

Yöhoidon ensimmäisenä yönä on tarkoitus,
että perhe toimii samalla tavalla, kuin he kotona toimisivat illalla nukahtamisaikaan ja
yöllisissä heräämisissä. Isä oli lapsen kanssa
yöhoidossa jakson ensimmäisellä viikolla.
Aamulla äiti tuli hakemaan perhettään kotiin päivän ajaksi. Myös äiti osallistui keskusteluun. Keskustelussa huomio kohdistuu
vanhempien mielentoimintaan, joka saattaa ylläpitää lapsen univaikeutta. Tuloksissa
MAS-analyysit esitetään vain äidin osalta,
koska isä ei osallistunut toisen viikon aamukeskusteluihin. Henkilöiden puheenvuorot
on merkitty T=Terapeutti, I=isä, Ä=äiti ja
L=lapsi. Olen nimennyt äidin Niinaksi, isän
Jaskaksi, lapsen Tompaksi.

I: Niin, että yritetään tavalla tai toisella estää,
ettei ruppee tankkaamaan yöllä. Sehän huuti
just sen takia ensimmäiset kahdeksan kuukautta, että sillä oli maitoallergia vielä. Hirmu
varovaisesti tehdä se, ettei herree, herräänny,
ei ruppee huutamaan.
T: Ettei se ala uudestaan.
I: Niin.
T: Hyvin sie ossaat sannoo sen. Oman lapsen
itkujen muistot ei helposti häivy.
T: Sehän on, eiks tää niin, että koska Tompan
itkut oli tähän kahdeksan kuukautta saakka
ja pelko siitä, että se ei ala uudestaan; niin se
toiminta tulee takaraivosta? Niin eikö siinä
silloin ole tavallaan kysymys siitä, ja se kellon
seuraaminen, että se on sellainen tavoite, että
luopua yönaikaisesta kontrollista ja alkaisitte
nukkua illasta aamuun.

Terapeutti: Sitten tästä teijän aikuisten kokemuksista lähtevä ongelma, joka me Marin
kanssa tunnistetaan: Nää Tompan kauhukohtauksien ja affektikramppien pelko vanhemmilla. Meijän ajatus on, että tämä osaksi
ylläpitää aika aktiivista toimintaa yöllä. Mutta
tässä on ehkä myös se raivarin pelko, ja eikö
sekin kuulu tähän?

Ä: Mmm-m.
T: Nukkuisitte luottavaisina illasta aamuun.
Tuntuuko se teijän mielestä liittyvän yhteen?
I: Kyllä se varmaan. Jossain määrin.

Isä: Mutta sekin voi olla, että se varmaan jäänyt se, kun se huuti ja huuti aikoinaan silloin
pienempänä. Niin varmaan se, että se ei aloita
nyt sitä huutamista.

T: Osaisitko tarkentaa?
I: Mitähän tuohon? Varmaan se on jotenkin
silleen: Ei oo nukkuna ikinä hyvästi, ikinään
hyvästi. Varmaan haluaa sen mahdollisimman nopeasti uudelleen sitten nukkumaan
keinolla millä hyvänsä. Ei yöllä enää jaksa mi-

T: Mä kirjotan sen tähän ylös, kun hyvinhän
sä osaat sen sanoa. Silloinhan se tarkoittaa
sitä, että kun ihmiset toimii ongelmallisesti,
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tään ylimääräistä.

T: Tota, joo-oh. Sulla on aikamoinen tarina.

T: Joo?

Ä: Joo.

I: Varmaan, jos saisi tuon tutin jätettyä pois,
niin vähentyisi.

T: On tässä monta muutakin asiaa, mitä oot
tässä kertonut. Me ei tästä varmaan puhuttu
silloin viimeksi?

T: Pitäiskö se laittaa tavoitteeksi: Tompan yöunet yhtenäistyisi ja tutista luopuminen? Olikos se tutti teillä välillä pois?

Ä: Ei. On ollut kyllä paljon. Että niin kun se
Tompan kohdalla. Ehkä se, että niin kun tyttärellä on ollut kaikennäköistä niin, kun terveys, niin kun on ollut paljon terveydellisiä juttuja, että olen joutunut elvyttämään tyttären.
Tompan kanssa oli huolia, kun oli ongelmia jo
raskausaikaan. (IR7)

I: Joo, se oli välillä pois, mutta se ei nukkuna
mitenkään päin. Se sitten jäi. Vai mitä?
Ä: Joo-o.
T: Mitä sie Niina ajattelit?

T: Niin oli se rH-immunisaatio?

Ä: Se tuttihan lähti kyllä meiltä, mutta sitten
tuli tota tää mun selkäleikkaukset . Ja mulla ei
ollut mahdollisuutta rauhoitella sänkyyn, kun
mä en pystynyt kumartelemaan, nostamaan
enkä kantamaan. Niin se oli niin kun pakko
siltä osin. Me Marin kanssa keskusteltiin niin
ja päädyttiin siihen niin, kun että, vaikka Jaska siihen pystyy, niin Jaskan työvuorojen aikaan mä en siihen kykene. Niin se on vähän
plus miinus nolla. Se pitää ottaa silleen niin,
että äitikin voi olla mukana messissä. (IR7)
T: Mä nappaan näitä ajatuksia. Nämä ajatukset tässä työstyy. Tämä takaraivotoiminta on
sellaista jatkuvaa varuillaan oloa: Jos poika
herää, mä saan hänet nopeasti takaisin uneen.
Mä laitan (hoidon tavoitteeksi) tähän, että
vanhemmat luopuvat kontrollista ja varuillaan olosta.

Terapeutti pyysi äitiä arvioimaan vointiaan ja
selkäleikkauksesta toipumista. Poikaa pukiessaan äiti kertoi, tapahtumista, jotka alkoivat
selkärangan murtumasta, johtivat halvausoireisiin ja suureen epävarmuuteen toipumismahdollisuuksista. Leikkauksen jälkeen äidin
oli pitänyt opetella kävely uudestaan ja oppia
”tulemaan juttuun kipujen kanssa”.

Ä: Niin se oli. Sitten heti syntymän jälkeen, ja
sitten koko ajan tullut jotain. On ollut maitoallergia. Ja sitten tota nää yöt. Sitten tota on
just niinku, vaikka se on pieniä juttuja. Se että
lääkäri sano, että sydämestä kuuluu sivuääni.
Kivekset, toinen ei oo laskeutunut. Sitten se
rupee saamaan niitä affektikouristuksia. Sen
kanssa on ollut niinku lyhyellä aikaa niin kun
hirveen paljon kaikkea niin. Tosi raskaasti ottaa. Ja silleen että, ei jos tyttärelle tulee jotain,
se sairastuu, mää en niin kun. Pystyn ajatteleen järkevästi, että okei, ettei oo mitään hätää. Se on kipee ja. Tompan kohdalla ylikorostunut huolehtivaisuus, että on sellainen niin
kun, ei, et milloin tää loppuu, et niin ku koko
ajan tulee. (IR7)

Ensimmäisenä tuloksena esitetään, että hoidon alussa äidin itsereflektio onnistui muuttujien välisten suhteiden selittämisen IR7tasolla. Puheenvuoroissaan sekä äiti että isä
kuvasivat sosiaalisen kanssakäymisen (vauvan itkun), ajatustensa (ettei itku ala uudestaan) ja käyttäytymisensä (itkun estäminen
keinolla millä hyvänsä) välisiä syyseuraussuhteita.
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Vanhemman reflektiivisen kyvyn ilmeneminen yöhoidon viimeisenä aamuna
Toinen tulos vastaa kysymykseen, millaisena vanhemman reflektiivinen kyky ilmeni
yöhoidon lopussa. Kysymykseen vastattiin
analysoimalla MAS-mittaristolla äidin ja terapeutin käymää psykoterapeuttista keskustelua hoitojakson viimeisenä aamuna. Keskustelu käytiin äidin ja lapsen aamutoimien
lomassa. Äidin reflektiivisen kyvyn auttamiseksi terapeutti toi keittiön pöydälle kannettavan tietokoneen, josta katsottiin kuvanauhaa samalta aamulta ennen äidin heräämistä.
Vuoropuhelu on esitetty lähes kokonaan, koska terapeutin vuorosanat ovat tärkeässä yhteydessä vanhemman itsereflektioon.
Keskustelu on jaettu viiteen toisistaan erottuvaan jaksoon:
1. äidin herääminen ja säikähdys;
2. ensimmäinen keskustelu kuvanauhaa
katsellen;

työhuoneessaan videokamerayhteyden avulla. Lapsi heräili rauhallisesti pinnasängyssään
ja siirtyi pinnasängyn laidan yli äidin sänkyyn lähelle äitiä. Äiti otti lapsen kainaloon.
Pian lapsi nousi istumaan sängylle ja katseli
rauhallisena ympärilleen. Lapsi konttaili sängyllä ja laskeutui taitavasti sängyltä lattialle.
Tavanomaisen käytännön mukaan terapeutti
meni perheen luo yöhoitotilaan.
Terapeutti oli arvellut äidin olevan heräämäisillään lapsen liikkumiseen ja poistumiseen
vuoteesta. Koska äidillä oli ollut pitkäaikaisesti unenpuutetta ja ylivireyttä, terapeutti
arvioi, että äidin oli vaikeaa väsymyksensä
vuoksi nousta heti sängystä. Siksi terapeutti
meni lasta vastaan huoneeseen. Terapeutin
aikomuksena oli antaa äidille aikaa herätä ja
nousta. Yllättäen äiti vaipuikin syvään uneen
sillä aikaa, kun terapeutti auttoi lasta syömään
aamupalaa ja terapeutti vaihtoi lapsen kakkavaipan makuuhuoneen yhteydessä olevassa
wc:ssä. Näiden toimien jälkeen lapsi hakeutui
nukkuvan äidin luo, äiti havahtui hereille.
Ä: Miten mä voin olla näin pihalla?

3. toinen keskustelu kuvanauhaa uudelleen
katsellen;

T: Miltä se susta tuntu, että nukuit ja olit ihan
pihalla?

4. fokusointi äidin pelkoihin ja uskomuksiin;

Ä: No, vähän pelottaa. IR1
Ä: Ei mitään hajua… niin Tomppa on noussut
sängystä. IR7ei

5. loppukeskustelu.

T: Työntekijänä tuulettaa…. susta pelottavaa.

Ensimmäinen jakso: äidin herääminen ja
säikähdys

Ä: Onkohan mulle käynyt tolleen. Mistä mä
tiedän? Kamala. Enhän mä enää uskalla nukkua. Mä oon ihan taju kankaalla, jos en tiedä
että täällä vaihdetaan vaippaa. IR7ei

Yöhoitajan työvuoron päätyttyä yöhoidon
viimeisenä aamuna perheen kanssa työskentelevä terapeutti oli juuri saapunut työvuoroon ja hän seurasi äidin ja lapsen nukkumista

T: Oisko Tompalla ollut niin kuin ymmärrys?
Ä: Ois voinu sattua vaikka mitä. Y1ei
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TAulukko 1. vAnheMMAn puheenvuoroJen Määrä (n=5) iTSereflekTion (ir) JA lApSen
Mielen yMMärTäMiSen TASoillA (y) MAS-MiTTAriSTollA ArvioiTunA pSykoTerApeuTTiSen
keSkuSTelun enSiMMäiSeSSä JAkSoSSA.
T: Mitä ois voinu sattua?

Ä: Mulla ei ole minkäänlaista tietoa tostakaan.
IR7ei

Ä: Ois voinu työntää päänsä pönttöön. Ihan

T: Siinä on Tomppa. Tulee kakka. Semmoista
kamalaa tapahtuu, että Tomppa on siinä hereillä, miettii.

kaikkee. Y1ei

Yöhoidon viimeisen aamun keskustelun alkujakson äidin itsereflektioiden ja lapsen toiminnan kuvausten lukumäärät ja niiden jakautumisen prosentit MAS-tasoilla ilmenevät
taulukossa 1.

Ä: Ei minkään näköistä. IR7ei
T: Sua vissiin oikeesti vähän pelottaa. Sehän
se on mielenkiintoista että, työntekijät tuulettavat että, äiti on nukkunut syvää unta. Ja äiti
onkin pelästynyt.

Vanhemman itsereflektio onnistui perusluoteisella tasolla (IR1). Hän tiedosti pelkonsa virinneen. Hän ei pystynyt havaitsemaan
syitä tai motiiveja omalle käyttäytymiselleen
(IR7ei). Äiti ei tiedostanut, että lapsen käyttäytyminen on yhteydessä lapsen psyykkiseen toimintaan, ja äidillä oli irrationaalisia
uskomuksia lapsen aikomuksista (Y1ei).

Ä: Ei ole normaalia, siis ihan oikeesti, herrajumala. IR7ei
T: Mitä seurauksia teidän kannalta?
Ä: Mä en nuku enää ikinä, ellei Jaska (puoliso
ja lapsen isä) nuku.IR3ei
T: Eihän Tomppa pahojaan tee. Pyllöttelee.
Antaa äitin nukkua.

Toinen jakso: kuvanauhan katsominen

Ä: Sit eihän tuo ole oikeesti ihan normaalia.
IR5ei

Äidin säikähdyksen vuoksi terapeutti ehdotti videotallenteen katsomista kohdasta, jossa
lapsi heräili ja äiti vaipui syvään uneen.
T: Tässä on se kohta, jossa Tomppa herää,
7.54. Tuossa olette vielä ihan unessa. Tuossa
Tomppa herää.

T: Kyllä se mun ymmärryksen mukaan on
ihan normaalia.

Nauhoituksen katsomisessa oli tauko, koska
äiti antoi lapselle lisää aamusyötävää.
T: Tulehan Niina katsomaan, kato siinä mitään pahaa tapahdu.
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Ä: Se varmaan on yhtä pihalla kuin minäkin, joo ettei, miksei tuo äiti voi herätä. Voi,
Tomppa-rakas, sä oot ollut ihan pulassa. Y6ei

T: Missä Tomppa nyt on?
Ä: Oh my good. Y1ei
T: Missä Tomppa?

T: Mistä sen huomaa, että hän on ihan pulassa?

Ä: No, ei mulla ole oikeesti mitään tietoa. IR7ei

Ä: No ei, se on yksin, äiti ei oo hereillä. Y6ei

T: Muistatko, mitä sulle kerroin?

T: Niin?

Ä: Nukun oikeesti vaan silloin, kun Jaska on
hereillä. IR5ei

Ä: No jos hän, no jos hän, no kun se on yksin.
Voi rakas, kato nyt yrittää sanoa jotain, äiti on
ihan kuutamolla. Mä en nuku enää ikinä. IR3

T: Meinaatko sää, että teidän perheessä ei tehdä niin kuin yleensä, että kaikki perheenjäsenet nukkuu yhtä aikaa?

T: Mites sulle sitten käy, jos et nuku ikinä?

Ä: Tomppa ei nuku. Y1ei

Keskustelussa oli aamutoimien vuoksi tauko. Palattiin vielä katsomaan nauhoitusta
nukkuvasta äidistä ja sängyllä puuhailevasta
lapsesta.

T: Tomppaa ei enää nukuttanut.
Ä: Sä läksit vaan sängystä ja jätit mut sinne.
Y1ei

T: Mikä hätä Tompalla nyt on?

T: Niin?

Ä: No, se on yksin tuossa. Y6ei

Ä: Miten mä en voinut herätä siihen, että se
yritti herätellä mut. IR7ei

T: Niin ypöyksin maailmassa?

T: Jossakin vaiheessa, joo.

Kuvanauhalta näkyi, että lapsi laskeutui äidin sängyltä lattialle. Kuvassa ei näkynyt sitä,
että lapsi ja terapeutti olivat olleet äidin lähellä lattialla sänkyjen vierellä.

Ä: Ei ole hyvä. IR5ei.
T: Mmm, joo, onko vähän semmonen, että sulla ja työntekijöillä on eri niinku tavoitteet.

TAulukko 2. äiDin puheenvuoroJen Määrä (n=18) iTSereflekTion (ir) TASoillA JA
lApSen Mielen yMMärTäMiSen (y) TASoillA MAS-MiTTAriSTollA ArvioiTunA pSykoTerApeuTTiSen keSkuSTelun ToiSeSSA JAkSoSSA.
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Ä: Joo, mä haluun nukkua, mut ei tolleen, että
mä en sit tiiä, että Tomppa on herännyt. IR5ei.
Tää keksiä mitä vaan. Y1ei
T: Miksi se ei sitten tässä keksi kovin kummallisia?
Ä: No, miten mä en voi kuulla, että te tässä
näin, niin? IR7ei

Aamukeskustelun toisen jakson äidin itsereflektioiden ja lapsen toiminnan kuvausten
lukumäärät ja niiden jakautumisen prosentit
MAS-tasoilla on koottu taulukkoon 2.
Kuvanauhaa katsoessaan äiti sekä tunnisti että epäonnistui tunnistamaan ajatusprosessejaan (IR3ei ja IR3). Hän suhtautui
toimintaansa vaihtoehdottomasti ja nukkumiseen irrationaalisesti (IR5ei). Hän ei
pystynyt kuvaamaan mielentoiminnan ja tilannetekijöiden syyseuraussuhteita (IR7ei).
Äidin selitykset lapsen mielenliikkeistä olivat
stereotyyppisiä (Y1ei jaY6ei).

Kolmas jakso: katsotaan kuvanauhoitus
uudelleen
Äiti halusi katsoa uudestaan nauhoitusta lapsen heräämisestä. Äiti sanoitti kuvanauhalta
näkemäänsä omaa unenaikaista toimintaansa. Puheenvuoroja ei ole analysoitu MASasteikolla epäonnistumisina, koska äiti teki
itsestään uudenlaisia havaintoja. Aiemmin
äiti ei ollut tietoinen tai hyväksynyt sitä, että
ihmisellä voi olla runsaasti unenaikaista aktiivisuutta. Myös lapsen unenaikaista aktiivisuutta oli pidetty heräilynä, jota vanhemmat
pyrkivät estämään aktiivisesti. Äidin oli nyt
tarpeen tutkia omaa unenaikaista toimintaansa ja tulla siitä tietoiseksi.

Ä: Tässä mä herään kuitenkin.
T: Aika syvässä unessa oot tässäkin.
Ä: Kyllä mä kuulin, kun se rupes tulemaan.
Hieroin sen jalkoja. Tossa olin kuitenkin tajuissani, että se olis siinä.
T: Tarkoittais sitä, että menet syväään uneen
nopeastikin. Tomppa tais nukahtaa, eiku silmät aukes. Nyt näyttää että.
Ä: Eii. IR7ei
T: Eikö? Tompan silmät on auki.
Ä: Ei, kato nyt. Nyt lähti Tomppa nouseen.
T: Niina on umpiunessa.
Ä: Miten mä voin nukahtaa tolleen? Niiku oikeesti? IR7ei
Aamutoimet keskeyttävät katsomisen.
T: Tuuhan kattoon… Annapa tulla vaan teksti, mitä sulla pyörii mielessä. Haluatko katsoo
vielä uudestaan? Tomppa ei nukkunut, ja sinä
olet umpiunessa.
Ä: Käsi liikkuu.
T: Kuka siellä nukkuu ja kuka se lähti liikkeelle? (Terapeutti osoitti sanansa lapselle, joka
oli myös katsomassa nauhaa.)
Ä: Käsi liikkuu tässä kyllä.
T:Nyt kävi pötköttään uudestaan. Siinähän on
aika mukava tunnelma.
Ä: Se yrittää herättää mua ja mulla taju kankaalla. IR7ei
T: Joo, tommonen niinku hellä ja mukava tunnelma, hellä ja mukava tunnelma. Tai niin…
Ä: Tomppa meni kainaloon.
T: Tiiäksä Niina, että mulla ei ollenkaan sellainen tunnelma, että Tomppa lähtis mitään pahojaan tekemään, mitenkään pahat mielessä.
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Ä: Miten mä voin nukahtaa tossa ajassa ihan
noin niinku tiedottomaan tilaan? IR7ei

T: Niin olisitkin, niin olisitkin. Kyllä teillä turvajärjestelmät ja hälytinjärjestelmät toimii.

T: No, ainakin sä pystyt siihen.

Ä: Mut en mä haluu nukkuu tolleen, että mä
en niiku tiiä. IR5ei

Ä: Nukunko, rupeenko nukkuun vastako
Tomppa on mun vieressä, että on jotenkin
mulla itellä turvallisempi olo? IR7

Lapsi tarvitsi äidin huomiota ja katsominen keskeytyi.
T: Annetaan äitin vähän katsoo. Äiti miettii
voiko siellä (kotikylän nimi) nukahtaa vai eikö
siellä voi. Eihän Tompalla tossa mitään hätää
oo. Näyttäis aika melko tyytyväiseltä.

Lapsi tarvitsi äidin huomiota. Katsominen keskeytyi.
T: Katotaanpa Tomppa, annetaanpa äitin vähän rauhassa katsoa. Äiti joutuu nyt miettimään, että uskaltaiskohan tässä elämässä
vielä ruveta nukkumaan vai ei. Eihän tässä
elämässä uskalla nukkua. Onhan se semmoinen, että kyllähän se tietysti Tomppa välillä
riiviöitsee, mutta ei se tässä aamulla. Rauhallisestihan hän ottaa.

Ä: Jos ei ois tyytyväinen, jotenkin ilmaisis.Y2
L: Iiikk, iik. (Lapsi alkoi olla kärsimätön, väsyä
ja itkeä tässä ja nyt. Itku ei siis kuulunut nauhalta.)
T: Kuulethan tämän, jos mua potuttaa, minä
kyllä ilmaisen tämän.

Ä: Mä silitän Tomppaa.

L: Äääähkk, ääähk. (Lapsen protesti tilanteessa kiihtyi tässä ja nyt, ei siis nauhalla.)

T: Tässä näkyy unenaikaista toimintaa. Katohan ny. Tämä on sitä aikaa, että mä tulen ja
takki päällä tuijotan tätä, että unikoulu toimii,
oon hirmu tyytyväinen.

T: Kuuntelepa Tompan itkua, ehkä se Tomppa
pystyy sut herättämään.

Ä: Mulla ei ole mitään tajuu, mitä mää niinku.
Semmoinen ei ole… IR5ei

Ä: Kuka tuollon on? Tomppa, kuka tuolla on?
(Äiti houkutteli lasta katsomaan nauhoitusta.)

T: Vaikka sie oot syvässä unessa, et oo silti
ihan tiedoton.

T: Riitta siellä seuraa silmä kovana, että mitä
tehdään? Tomppa kattoo sinne omaan sänkyyn, meniskö tonne leikiin. Mitä mie tekisin,
vai tuleeko mulla kakka?

Ä: Unissani, mä teen unissani jotakin sellaista,
josta ei ole minkäänlaista käryä. IR1

Ä: Mikset sä herättänyt äitiä? Y2

T: No, kun sie et anna Tompalle täysiä pisteitä
siitä niin, ku… Siinä on semmonen just, että
ihminen ei nuku niin kuin kivi, vaan on paljon unenaikaista toimintaa, ja nyt sie näät sen
itsessäsi.

T: Jos Tomppa ois tarvinnut äitin todella hereille, mitä Tomppa olis tehnyt?

T: Tiiäks että Toppakin tietää, että asiat on hyvin, kun äitikin pystyy nukkumaan. Ei oo tässä hättää kun äitilläkään ei oo hättää. Meleko
leppoisa tunnelma teillä tässä. Musta tuntuu,
että Tomppa on täysin tietoinen että Riitta ja
Mari on tässä apuna. Sieltä sitä tullaan. Ei ole
vaaraa. Jos hän olis vähän napsauttanut itseään ja hällä ois päässyt parku, mitä sulle ois
tapahtunut?

Ä: Ois itkeny. Oisin heränny. Y2

T: Eikö niin, jos hän ois kopsauttanut, ois

Ä: Rupeen silitteleen ja ei minkään näköistä
tietoo. IR1
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päässyt parku, äiti ois tullut jo apuun.
Nyt kun sä ekaa kertaa katot, niin hätä
tulee.
Ä: No tulee. IR1
Kuvanauhan katsominen päättyi. Äiti ja lapsi
menivät wc:hen yhdessä aamutoimille.

Aamukeskustelun kolmannen jakson äidin itsereflektioiden ja lapsen toiminnan
kuvausten lukumäärät ja niiden jakautumisen prosentit MAS-tasoilla esitetään
taulukossa 3.
Tällä toisella katsomiskerralla äiti onnistui itsereflektiossa perusluoteisella tasolla: Hän tiedosti unenaikaista toimintaansa (IR1). Hän kuitenkin suhtautui
toimintaansa vaihtoehdottomasti ja irrationaalisesti (IR5ei), eikä hän pystynyt
havaitsemaan syitä käyttäytymiselleen
(IR7ei). Tosin hän kertaalleen pohti, että
lapsen läheisyys voi merkitä hänelle turvallisuutta, minkä vuoksi hän ehkä nukahti (IR7). Toisella katsomiskerralla äiti

havaitsi lapsen autonomisena toimijana (Y2).

Neljäs jakso: fokusointi äidin pelkoon ja
uskomuksiin
T: No tuota, tämä sun järkytys.
Ä: En mä silti nuku ikinä. IR5ei
T: Aha, siinä ei varmaan auta muutako ajatella
sun ja Marin yhteistyötä. Kyllähän meijän pitää saada sut nukkumaan.
Ä: Muttako, en tiiä mittään. Rajaton määrä
mitä tossa ois voinu tapahtua. Y5ei
T: Joo?
Ä: En voi nukkua noin sikeesti. IR5ei
T: Mikä on sun kauhuskenaario? Mikä se pahinta, mitä tapahtuis?
Ä: Se ois voinu työntää päänsä wc-pönttöön ja
hukkua. Y5ei
T: Onnistuuko?
Ä: No en tiiä, mutta teoriassa ainakin. Nous-

TAulukko 3. vAnheMMAn puheenvuoroJen Määrä (n=12) iTSereflekTion (ir) TASoillA
JA lApSen Mielen yMMärTäMiSen (y) TASoillA MAS-MiTTAriSTollA ArvioiTunA pSykoTerApeuTTiSen keSkuSTelun kolMAnneSSA JAkSoSSA.
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T: Kuvitellaanpa, että hän olis hätääntynyt,
mitä sitten? Ois tullu ihan psyykkinen hätä,
tai tuossa hän lähti tulemaan ja menemään ja
ois kopsauttanut pikkuisen päätään. Mitä silloin Tomppa tekee?

ta seisomaan tuolille, pöydälle, lyödä päänsä,
halkaista kallonsa. Keksii semmoisii. Y5ei
T: Miksi?
Ä: Tämmöisiä se tekee. Y1ei

Ä: Itkee. Y2

Ä: Sä teet ton ihan tahallansa. (Lapselle, kun
tämä kiipeää ruokapöydän tuolille.)

T: Hän itkee. Kuinka paljon, minkä verran
niinku Tomppa voi itkeä ja sä pysyt unessa?

T: Näyttää mitä tekisin, jos äiti ois umpiunessa?

Ä. No ei hirmu paljon. Niin mutta sitten mä
herään siihen itkuun. Oisin kauhuissani, mitä
on tapahtunut. IR4. Miksi mä en ole herännyt?
Et, jos mä oisin ollut hereillä ja mä oisin voinut estää sen. Sitä ei olis sattunut. Äiti vaan
nukkui. IR3

Ä: Ko se on vähän Tomppa. Y1ei
T: Jos sie tuossa jonkun verran pystyit näkemään tuota, että olit umpiunessa ja mitä se
Tomppa oikeasti teki? Ei ollut menossa vessanpönttöön hukuttautumaan tai putoamassa
pöydältä pää edellä.

T: Se on tietysti, voi kunpa säilyis äidin lapset
kylmältä maailmassa.

Ä: Se vaan heräs, mut kaikki ois ollu mahdollista. Y1ei

Ä: Ni, että ei sattuis muksuja. Pystyn suojelemaan kaikelta. Yritän. Mä haluan uskoa niin.
IR3

T: Mitä sä ajattelet että minkä ikäisenä sä voisit nukkua ja Tomppa sais nousta ylös?

T: Mennäänpäs vielä takaisin… Mitä tapahtuu
sulle Niina?

Ä: Ai silleen, että saisin ite nukkua ja Tomppa
sais herätä? Varmaanko se olis eskarissa. IR5

Ä: Paha mieli, hätä. IR4

T: Valvomista ois vielä…

T: Sulle tulee hätä, Apua mitä on tapahtunut?

Ä: Neljä vuotta pitää vahtia koko ajan. IR5

Ä: Apua, apua. Mä olen hylännyt lapseni. IR3

Seuraavaksi äiti kertoi valvoneensa aikanaan
tyttärensä kanssa ja ”nukkunut aina toinen
silmä auki”.

T: Kuinka kauan sun hätä kestää? Jos laskis
sataan, ehkä minuutin. Apua, olisin hylännyt lapseni vaivuttuani syvään uneen. Hätä
kestää minuutin? Mitä sitten se? Hätä rupee
laantumaan. Mitä sie sitten huomaat?

Ä: Sitähän mä teen tämänkin kanssa. IR5. Sä
saat semmoisia kyllä älynväläyksiä. Y1ei

Ä: Lapsi ei kuollut siihen hätään. IR3

T: Se on Niina sillai, että sun pitää Marin kanssa
jatkaa töitä (=yöhoitajan kotikäynnit ja puhelinkäynnit). Ja tuota oikeestaan, sä voisit tän
aamunkin perusteella rauhoittua nukkumaan.
Kyllä se Tomppa tiesi, että mä olin täällä.

T: Mitäs sie huomaat itsestäsi?
Ä: No en tiiä, varmaan ois. En osaa. IR4ei
T: Kuvitellaanpa.

Ä: Entä jos et olis ollut täällä. Se ois voinu hätääntyy. Sille voi jäädä traumoja. Äiti vaan
nukkuu ja se joutuu yksin olemaan. IR5ei

Ä: En halua. En anna tapahtua. Semmoinen ei
käy. IR3ei

403

VANHEMPAINOHJAUS

Vauvan unihäiriön yöaikainen vuorovaikutushoito ja vanhemman reflektiivisyys
Onkalo-Okkonen, Riitta

Ä: Mä en nuku enää ikinä, mä en nuku enää
ikinä, mä en anna itselleni lupaa. Jos Jaska ei
nuku, jos ei ole hereillä, en varmasti nuku.
IR5ei
T: Tuota, olikos se Tompalla se hätäännys
tuossa aamulla?
Ä: No voi olla, mutta mistä me tiedetään, mitä
sen päässä liikkuu. Y3ei
T: No, jos noin ulospäin nauhalta?
Ä: Olihan se sellainen rauhallinen, mutta se on
voinut ajatella, että tässä on pärjättävä yksinään. Äiti vaan nukkuu. Y3ei

Aamun keskustelun neljännen jakson äidin
itsereflektioiden ja lapsen toiminnan kuvausten lukumäärät ja niiden jakautumisen pro-

sentit MAS-tasoilla ilmenevät taulukosta 4.
Äiti pystyi toistuvasti kuvaamaan ajatuksiensa (IR3) tai tunteidensa (IR4) ja yöllisen
varuillaan olemisen välisiä yhteyksiä. Välillä äiti ei osannut tai halunnutkaan tunnistaa
ajatuksiaan (IR3ei) eikä tunnetilaansa (IR4ei).
Sekä omaa että lapsensa käyttäytymistä äiti
edelleen kuvasi vaihtoehdottomina ja automaattisina (IR5ei ja Y5ei). Kuitenkin äidin
puheenvuoroihin ilmaantui tiedostamista
tarpeesta vahtia ja kontrolloida lastaan (IR5).
Perusluonteisella tasolla äiti havaitsi lapsen
autonomisena (Y2). Kuitenkin hän käsitti lapsen toiminnan automaattisena (Y1ei), lapsen
aikomukset irrationaalisina (Y5ei). Hänen oli
vaikea tulkita lapsen ajattelutoimintoja (Y3ei).

TAulukko 4. vAnheMMAn puheenvuoroJen Määrä (n=25) iTSereflekTion (ir) TASoillA
JA lApSen Mielen yMMärTäMiSen (y) TASoillA MAS-MiTTAriSTollA ArvioiTunA pSykoTerApeuTTiSen keSkuSTelun nelJänneSSä JAkSoSSA.
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Viides jakso: loppukeskustelu

T: Joo. Ja mitä sä sanot Marille?

Äiti luki hoidon tavoitelomakkeesta ääneen:

Ä: En mä halua nukkua, kun en tiedä mitä tapahtuu. IR5

Ä: ”Vanhemmat luopuvat kontrollista ja varuillaan olemisesta.” No, äiti tosiaan luopu. IR1

T: Enkä halua edes ajatella, mitä täällä vois tapahtua. Mä en pysty ajattelemaan sitä. Niin sä
ainakin mulle sanoit.

T: Sie pystyit tekemään sen, mitä me pidetään
tärkeänä. Se ei ole sulle ihan mitenkään okei.
Nythän se on varmasti niin, sen kanssa pitää
ikään kuin elellä. Katsoo, mitä sille tapahtuu,
että voisitko sie sitten jonakin päivänä, ennen
kun Tomppa on eskarilainen; voisit sie olla
ikään kuin okei.

Ä: Mie jatkan Tompan unen valvomista. IR5
T: Sen henkisen hädänhän sä pystyit niinku
ajattelemaan, että Tomppa kokis.
Ä: En haluu ajatella, että lapselle sattuis jotain
pahaa ja varsinkin sä oisit ite ryssinyt sen silleen, et nukut vaan. IR3

Ä. Mie nukun seuraavan kerran, kun se on 18,
se on intissä. Voi ei. IR5

T: Tämä on loppusanat. Tähän meidän pitää
leikata. Sie saavutit tavoitteen, joka on niiku
työntekijöiden mielestä ihan ku jess. Okei, mä
en nuku ennen kuin Tomppa on tyttöystävän
hoivissa. Meijän pitää panna tähän poikki.

T: Joku muu huolehtii hänestä vähän niin kuin
mie tänä aamuna. Meijän pitää tähän jättää
kesken tää työ, eiks vaan?
Ä: Mä luulen kyllä, että Mari (yöhoitaja) pitää
mulle saarnan. Y5

Ä: Tyttöystävä, joka jatkaa Tompan unien valvomista. Mielummin sellainen tyttöystävä,
jonka olen ite valinnut, että se valvoo. Se vaan

T: Mitä se Mari sanoo?
Ä: Hyvä sä nukuit, ei oo mitään tapahtunut.
Nuku vaan. Y7

jatkaa sitä Tompan unen valvomista. IR5

Taulukossa 5 esitetään viimeisen aamun lop-

TAulukko 5. vAnheMMAn puheenvuoroJen Määrä (n=7) iTSereflekTion (ir) TASoillA
JA ToiSen Mielen yMMärTäMiSen (y) TASoillA pSykoTerApeuTTiSeSSA loppukeSkuSTeluSSA
MAS-MiTTAriSTollA ArvioiTunA
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pukeskustelun äidin itsereflektioiden ja toisen
mielentoiminnan ymmärtämisen lukumäärät
ja niiden jakautumisen prosentit MAS-tasoilla
Äidin itsereflektiot onnistuivat perusluonteisella tasolla (IR1), ajatusten tunnistamisessa
ja erittelyssä (IR3) sekä mielen representaatioluonteen ymmärtämisessä (IR5). Hän siis
alkoi tunnistaa univaikeuksien ja valvomisen
taustalla olevia pelkojaan sekä tunnistaa tarvettaan kontrolloida lastaan.

Vanhemman reflektiivisen kyvyn muuttuminen hoitojakson aikana
Tutkimuksen kolmas tulos vastaa kysymykseen, miten vanhemman reflektiivinen kyky
yöaikaisen vuorovaikutushoidon aikana
muuttui. Koska isä ei työnsä vuoksi voinut
osallistua toisen viikon aamukeskusteluihin,
on reflektiokyvyn muutosta hoidon aikana
analysoitu vain äidin osalta.

Vanhemman reflektiivisen kyvyn muutosta
tarkasteleva tulos jakautuu kahteen osaan:
Ensiksi on tarkasteltu itsereflektioiden ja
toisen mielen ymmärtämisen onnistumisten
ja epäonnistumisten suhteellisten osuuksien vaihtelua. Toiseksi on esitetty yhteenveto epäonnistuneiden itsereflektioiden ja
lapsen mielen ymmärtämisen sisällöistä ja
tarkasteltu sisältöä hoidon lopputuloksen
kannalta. Reflektiivisen kyvyn muutosta on
havainnollistettu esittämällä vanhempien
puheenvuorojen itsereflektioiden ja toisen
mielen ymmärtämisen onnistumisen ja epäonnistumisen suhteelliset osuudet yöhoidon
ensimmäisen aamuna ja viimeisen aamun
psykoterapeuttisen keskustelun viidessä peräkkäisessä jaksossa (Kuva 1).
Ensimmäisen aamun keskustelu vanhempien kanssa kohdistui lapsen unihäiriötä ylläpitävän vanhempien yölliseen toiminnan
reflektointiin ja yöllisessä toiminnassa ta-

kuvA 1. vAnheMMAn iTSereflekTion JA ToiSen Mielen yMMärTäMiSen onniSTuMiSen JA epäonniSTuMiSen SuhTeelliSeT oSuuDeT hoiDon enSiMMäiSen AAMun pSykoTerApeuTTiSeSSA keSkuSTeluSSA JA viiMeiSen AAMun pSykoTerApeuTTiSen keSkuSTelun viiDeSSä peräkkäiSeSSä JAkSoSSA.
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voiteltaviin muutoksiin. Viimeisen aamun
psykoterapeuttisen keskustelussa äiti ja terapeutti yhdessä tutkivat äidin mielen toiminnan ja vuorovaikutuskäyttäytymisen yhteyksiä. Terapeutti kannatteli äitiä ja hänen
tunnekokemustaan, äidin viriävää ahdistusta
ja hätää. Terapeutti helpotti reflektiivistä tutkimista tuomalla yhdessä katsottavaksi kuvanauhan samalta aamulta, jolloin äiti yllättäen
vaipui syvään uneen, vaikka lapsi heräsi. Terapeutti kysymyksillään ohjasi äitiä kuvaamaa omaa unenaikaista toimintaansa. Terapeutti ohjasi äitiä kuvaamaan tunteitaan ja
jäljittämään ajatuksiaan. Tuloksissa keskustelu on jaettu viiteen jaksoon, jotka etenevät
kohti äidin pelkojen, uskomusten ja kontrollipyrkimyksen tunnistamista.
Tutkimuksen kolmantena tuloksena esitetään,
että yöaikaisen vuorovaikutushoidon aikana
vanhempien reflektiivinen kyky näyttäytyy
muuttuvana ja herkkänä tilannetekijöille:
1. Hoidon tavoitteiden määrittelyyn tähtäävässä ensimmäisen aamun keskustelussa äidin onnistuneiden itsereflektioiden
osuus oli suuri (kuva 1). Puheenvuoroissaan molemmat vanhemmat kuvasivat
erityisesti ajatustensa ja käyttäytymisensä välisiä syyseuraussuhteita.
2. Viimeisenä aamuna heti herättyään ja
kuvanauhaa ensimmäistä kertaa katsoessaan äiti tunnistaa oman pelästyneen tunnetilansa (6. aamun 1. ja 2. jakso kuvassa
1). Kuitenkin epäonnistumisen osuus on
suuri, sillä hän ei ymmärrä oman tai lapsensa käyttäytymisen syitä tai yhteyttä
mielentoimintoihin.

3. Kuvanauhaa toisella kerralla katsoessaan (6. aamun 3. jakso kuvassa 1) äidin
onnistumisen osuus perusluonteisessa
itsereflektiossa ja lapsen mielen ymmärtämisessä lisääntyi aikaisempaan jaksoon
verrattuna. Kuitenkin oman toiminnan
syyseuraussuhteiden selittäminen oli irrationaalista ja vaihtoehdotonta, joten
korkeamman tason itsereflektioiden epäonnistumisten osuus oli suuri.
4. Neljännessä jaksossa fokusoidaan äidin
hätääntymiseen oman nukahtamisensa
vuoksi. Terapeutin säätelyn tuella äiti alkaa tunnistaa hätääntymisensä taustalla
vaikuttavia uskomuksia. Lapsen toiminnan ja mielen ymmärtäminen ovat äidille
edelleen vaikeita. Onnistumista ja epäonnistumista on lähes yhtä paljon (6. aamun
4. jakso kuvassa 1).
5. Loppukeskustelussa äidin itsereflektio ja
toisen mielen ymmärtäminen onnistuvat
pääosaltaan (6. aamun 5. jakso kuvassa 1)
ja puheenvuoroihin ilmaantuu huumoria.
Hän alkaa tunnistaa tarvettaan kontrolliin ja muutoksen mahdollisuutta siinä.
Kolmannen tuloksen yhteydessä esitetään
yhteenveto äidin epäonnistuneiden itsereflektioiden ja lapsen toiminnan kuvauksista
hoitojakson viimeisenä aamuna. Tulos kuvastaa muutosta äidin reflektiivisessä kyvyssä,
koska tunteiden tiedostaminen ja tunteiden
yhteys häiriintyneeseen yöuneen eivät tulleet esille ennen hoitojaksoa tai vielä hoitojakson ensimmäisen aamun keskusteluissa.
Tunteiden viriäminen tuotti uudenlaista itsereflektiota, jotka MAS-mittaristolla analysoituina osoittautuivat itsereflektioiden epäon-
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nistumiseksi ja toisen mielen ymmärtämisen
puutteiksi. Äidin pelon tunteet virisivät lähes
paniikkiin, koska hän oli nukahtanut, vaikka
lapsi heräsi. Syvästä unesta heräämisen jälkeisessä tilassa äiti hyvin spontaanisti ilmaisi
säikähtämistään, jopa kauhuaan nukahtamisen vuoksi. Kuvanauhan katsominen, terapeutin kysymykset ja tunnesäätely auttoivat
äitiä yhä tietoisemmin tutkimaan kauhuaan
ja etsimään sanoja pelottaville mielikuvilleen. Sanoitetut mielikuvat johdattivat sekä
äidin että terapeutin ymmärtämään syitä
sille, miksi äiti valvoi ja vahti lapsen unta ja
kärsi itse unettomuudesta. Öisin lapsi oli seurannut äidin tunnetilaa, minkä vuoksi lapsenkin uni oli pinnallista ja rauhatonta, ja uneen
palaaminen vaikeaa.

erottamaan menneiden kokemusten tunnemuistot nykyhetken kokemuksista. Tunnetyöskentelyn onnistuminen viimeisenä aamuna vähensi äidin tarvetta kontrollointiin.
Vanhemmat arvioivat kahden kuukauden
seurannassa univaikeuden poistuneen. Toistaiseksi hoitotulos näyttää pysyneen.

Äidin sanoiksi kuvaamat kauhumielikuvat
piirsivät esille vaarallisen maailman, missä
voi lapselle tapahtua ihan mitä tahansa:

Hoitomallissa tärkeä periaate on, että hoidon lopputulos ja hoidon tavoitteet asetetaan
perhekohtaisesti yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien kuvaamat ongelmat ja hoidon ennakoidut tavoitteet kirjataan ja niiden
toteutumista arvioidaan aamun psykoterapeuttisessa osuudessa ja kotikäynneillä hoidon seuranta-aikana. Vaikka perhekohtaisen
tavoitteiden asettelun menetelmää (Kiresuk
ym., 1994) ei tutkimusraportissa tarkemmin
esitellä, ensimmäisen aamun keskustelu koskee lomakkeen täydentämistä. Keskustelu on
esimerkkinä siitä, kuinka perheen yöllisten
ongelmien kuvausten avulla hoidon tavoitteita ja ennakoituja lopputuloksia muotoillaan.
Tutkimuksen ensimmäinen tutkimustulos oli,
että hoidon tavoitteisiin fokusoiminen aktivoi vanhempien reflektiokykyä ja nosti vanhempien itsereflektioiden tasoa.

Lapsi jätetään yksinäisyyteen ja yksin pärjäämään. Lapsi voi vaurioitua, tuhoutua ja
kuolla. Lapsi on arvaamaton, mieltä vailla ja
itsetuhoinen. Maailma on vaarallinen ja lapsi on arvaamaton, eikä äiti voi antaa itselleen
lupaa nukkua. Lapsen itkuun heräävä äiti joutuu kauhun valtaan, koska itku on merkkinä
siitä, että äiti on epäonnistunut torjumaan
lasta uhkaavat vaarat. Nukkuva äiti on hylännyt lapsen. Jos jotakin pahaa tapahtuu, äiti on
syyllinen.
Tämän kauhumielikuvan tavoittaminen oli
työntekijöille erittäin tärkeää. Hoidon jälkeisillä yöhoitajan kotikäynneillä tämä mielikuva voitiin palauttaa äidin mieleen ja äiti pystyi
yhdistämään sen lapsuuden kokemuksiinsa.
Kotikäyntityöskentely puolestaan auttoi äitiä

pohDinTA
Tutkimus kohdistui muutokseen vanhemman
reflektiivisessä kyvyssä, vanhemman kyvyssä
ymmärtää ja muuttaa omaa yöaikaista vuorovaikutustoimintaansa ja erityisesti sen ongelmallista puolta, joka osaltaan tuottaa ja
ylläpitää vauvan ja vanhempien unien pinnallisuutta, tiheää heräilyä ja vaikeutta nukahtaa.

Tapaustutkimus toi esille, kuinka hoitomallin
avulla voidaan tuottaa muutos vanhemman
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reflektiivisessä kyvyssä. Tutkimushenkilönä olleen äidin tapauksessa kysymys ei ollut
pelkästään unen puutteesta heikentyneen
mentalisaatiokyvyn palautumisesta (Pajulo
ym., 2012), vaan muutos tapahtui yöaikaisen käyttäytymisen ja emotionaalisen säätelyn muutoksena ja kognitiivisena uudelleen
muotoiluna (Kärnä & Multanen, 2014, 30–32).
Viimeisenä aamuna äiti pystyi tavoittamaan
omaa yöllistä kontrollointiaan motivoivat pelot ja kauhut. Äiti pystyi yöhoidon jälkeisellä
kotikäynnillä liittämään pelkojensa syntyhistorian osaksi omaa kehityshistoriaansa ja elämäntarinaansa.
Metacognitive Assessment Scale -menetelmän, MAS-mttariston, (Carcione ym., 2000)
avulla onnistuttiin osoittamaan, kuinka
vanhemman itsereflektioissa tapahtui muutoksia hoitojakson aikana. Muutos ei siis
ollut lineaarinen matalalta tasolta korkealle metakognition tasolle. Hoidon alussa,
ensimmäisen aamun keskustelussa, molempien vanhempien itsereflektiot onnistuivat yöllisen vuorovaikutuskäyttäytymisen
syyseuraussuhteiden kuvaamisessa korkealla metakognition tasolla. Hoidon lopussa,
viimeisenä aamuna, äidin yritykset kuvata
sanoilla välittöminä virinneitä tunteitaan
asettuivat metakognition matalille tasoille
tai epäonnistuivat kokonaan.
Vaikka MAS-mittariston käyttäminen analyysin välineenä auttaa tunnistamaan hoitomallin kognitiivis-konstruktivistista luonnetta ja potilaan muutosta, menetelmän
käsitteet sisältävät ongelmallisen diskurssin:
Arviointimittari tuottaa potilaalle puutteellisen ja epäonnistuvan ihmisen subjektipositioita. Kognitiivis-konstruktivistisessa tera-

piassa keskeinen muutosprosessi tapahtuu
aidon ja välittömän kokemisen ja tunnetyöskentelyn avulla. Välittömän kokemisen ja
tunnetyöskentelyn puheenvuorot asettuvat
väistämättä matalalle ja puutteelliselle metakognitiiviselle tasolle. MAS-mittaristo törmää semanttiseen ongelmaan: Silloin, kun
tunnetyöskentely terapiasuhteessa onnistuu
korkealla tasolla, MAS-analyysi tuottaa metakognitiivisesti matalatasoisen ja puutteellisen potilaan.
Vauvaperheen yöaikainen vuorovaikutushoito vauvan unihäiriöissä on hoitomalli, joka
avautuu tarkasteltavaksi monenlaisiin teoriaperusteluihin ja tutkimussuuntiin. Tämä tutkimus sitoutui kognitiivisen psykoterapian
viitekehykseen. Tutkija-psykoterapeutti tutki omaa työtään: kognitiivisen psykoterapian
soveltamista pienen lapsen ja vanhemman
välisen varhaisen vuorovaikutuksen hoidossa. Psykoterapeuttisten menetelmänsä, keskeisten käsitteidensä ja tutkimusmittarin
(MAS) puolesta tutkimus paikantuu kognitiivisen psykoterapian piirissä kognitiivis-konstruktivistiseen ajatteluun.
Raportoitu tapaustutkimus ja hoitomallista
tehty pro gradu –tutkimus (Kärnä & Multanen, 2014) osoittivat, että vauvaperheiden
unihäiriön yöaikaiselle vuorovaikutushoidolle on ominaista sen kaltainen psykoterapeuttinen muutos, joka Toskalan ja Hartikaisen
(2005, 121-123) mukaan tapahtuu välittömän
kokemisen ja välittömän merkitysten antamisen rajalla. Siten MAS-tasojen vaihtelu
tässä aineistossa on johdonmukainen kognitiivis-konstruktivistisen
psykoterapian
muutosmallin kanssa. Muutoksessa syntyvät
välittömien tunnekokemusten, tunteiden
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observointien, kognitiivisten reflektointien
ja kielellisten kuvauksien väliset yhteydet.
Kognitiot ja emootiot ovat kaksi erilaista tietämisen muotoa ja muutoksessa ne tapahtuvat ikään kuin sisäkkäin ja toisiinsa kiertyen
(Toskala & Hartikainen 2005, 121-123). Yöhoidon alussa vanhemmat tarkastelivat ongelmallista toimintaansa kognitioiden avulla,
mutta keskeinen muutostyöskentely tehtiin
emotionaalisen kokemisen piirissä.
Tutkimukseen osallistuneen perheen hoidossa emotionaalista kokemista ja sen reflektointia tapahtui koko hoitojakson ajan,
vaikka tutkimusasetelman puitteissa tämä
voitiin dokumentoida ja analysoida tarkimmin hoidon viimeisen aamun työskentelyn
osalta. Selkeyden vuoksi tutkimusasetelmassa yöhoito jaettiin sairaanhoitajan yöaikaiseen työskentelyyn ja psykoterapeutin
aamuaikaiseen osuuteen. Käytännön työssä
roolit ja työnjako ovat joustavia ja toisiaan
täydentäviä. Käyttäytymisen muutoksen rinnalla sairaanhoitaja tekee yöaikaan syvätason
tunnetyötä. Hän kannattelee vanhemman
pelkoja ja hätää sekä auttaa vanhempaa tunteiden tunnistamisessa ja säätelyssä. Yölliset
tunnekokemukset on usein reflektoitava välittömästi yöaikaisissa keskusteluissa, jotta
vanhempi pystyy rauhoittumaan ja palaamaan uneen.
Yöhoidossa keskeinen käyttäytymisen ja
tunnesäätelyn muutos tapahtuu niin, että
rauhoittumisen ja rentoutumisen saavuttanut vanhempi on itse valmis nukahtamaan
ja nukkumaan syvemmin. Vanhemman tunnetilaa peilaava vauva seuraa vanhemman
tunnetilaa ja vauva oppii nukahtamisen ja
nukkumisen vanhemman kanssa yhdessä.

Sairaanhoitaja kannattelee vanhemman tunteita silloin, kun vauva itkee. Hyvin usein
vauvan unihäiriö ja vanhempien unenpuute
kiertyvät sen ympärille, että vauvan itkua on
pyritty aktiivisesti estämään.
Vauvan itkulla on tunnetusti kommunikaatioluonteensa, ja vauvan tarpeita tai kipua kommunikoiva itku täytyy tunnistaa ja siihen vastata. Paradoksaalisesti yöhoidossa on tarpeen
antaa lupa vauvojen itkeä ja vanhempien luopua itkemisen estämisestä. Emotionaalinen
muutos ja kognitiivinen uudelleenmuotoilu
koskevat useimmiten juuri suhdetta vauvan
itkuun (Kärnä & Multanen, 2014).
Yöhoitojaksoilta kertyneet havainnot vauvojen itkuista ovat tuottaneet uudenlaista
kokemustietoa vauvojen itkuista. Itkemisen
estäminen ja itkun estyminen näyttävät kertyvän jännitykseksi vauvan mieleen ja vartaloon. Yöhoitojaksolla on toistuvasti tehty
seuraavan kaltainen havainto vauvan hyvälaatuisesta itkemisestä: Kun vauva saa tarvitsemansa ajan itkeä ja samalla liikkua omassa
vuoteessaan, hän saa luvan kokea oman epämukavan tunteensa ja tuntemuksensa niiden
viriämisestä rauhoittumiseen. Salliva suhtautuminen vauvan tarpeeseen itkeä näyttää
helpottavan vauvan nukahtamista sekä syventävän ja yhtenäistävän vauvan nukkumista. Yöhoito ei siis kuitenkaan ole huudatustai pistäytymisunikoulu (Keski-Rahkonen
& Nalbantoglu, 2011). Vanhempi on läsnä
vauvalle, kun vauva rentoutuu hyvää tekevän
itkun ja liikkumisen avulla ja kun vauva etsii omaa uniasentoaan ja omaa tietään uniin.
Vanhemman toiminta on siis mentalisoitua ja
vauvaa peilaavaa (Pajulo & Pyykkönen, 2011).
Vanhemman oman rauhallisuus on tärkeä
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vastaus untaan etsivälle vauvalle.
Nukahtamiseen liittyvä ja unenaikaisena
esiintyvä vauvojen ja pienten lasten itku vaikuttaa olevan luonteeltaan hyvänlaatuista.
Itkeminen näyttää tasapainottavan ja poistavan vauvan psykofyysisiä jännitystiloja. Erityisesti tällaista itkua on vauvoilla, jotka ovat
aktiivisessa liikkumisen opettelun vaiheessa.
Liikkumaan oppivilla vauvoilla itkeskelyyn
näyttää liittyvän raajojen ja vartalon voimakkaita liikkeitä. Sekä liikkumisen ja itkeskelyn salliminen vaikuttaa tärkeältä vauvan
rentoutumiseksi ja oman hyvän uniasennon
löytämiseksi. Tärkeäksi jatkotutkimuksen aiheeksi nouseekin sekä kulttuuriset että luonnontieteelliset näkökulmat vauvojen itkujen
ymmärtämiseksi.
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Kyvyn kohdata uhmakas lapsi
tukeminen vuorovaikutusohjauksella
Jochen Knoll

Tämän työn tarkoituksena on kuvata yhden
lapsen tapauksen avulla, miten lapsen uhmakkuutta ja käytöshäiriötä voidaan hoitaa
vanhempainohjauksen avulla. Lasten uhmakkuus- ja käytöshäiriöt kuuluvat yleisimpiin
lasten mielenterveystyössä tavattaviin pulmiin. Lapset saattavat olla uhmakkaita, käyttäytyä vihaisesti, ajautua riitoihin tai hakea
huomiota.
Uhmakkuus aiheuttaa erityisesti huolta silloin, kun ongelmat vaikuttavat lapsen toimintakykyyn perheessä, koulussa tai muussa
sosiaalisessa ympäristössä. Ongelmat kuormittavat perheitä ja uuvuttavat vanhempia.

Vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä on
kielteinen. Uhmakkuusongelmaan liittyy monesti myös muita ongelmia, kuten ahdistuneisuus tai tarkkaavaisuushäiriö. Usein perheessä on myös muita kuormittavia tekijöitä,
kuten ihmissuhdevaikeuksia ja terveydellisiä
tai taloudellisia huolia, jotka tekevät hoidosta haastavaa. Toisaalta uhmakkuus vaikuttaa
perheen ihmissuhteisiin ja vanhempien jaksamiseen. Uhmakkuusongelmat ovat monesti
hyvin sitkeitä ja pitkäkestoisia. Perheen hätä
ja avun tarve voi olla suuri.
Vaikka ongelma on erittäin yleinen, kliiniset
käytännöt uhmakkuuden hoidossa ovat hyvin
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kirjavat ja perustuvat usein enemmän totuttuihin toimintatapoihin kuin tieteelliseen tutkimukseen. Käytetyt hoitomenetelmät eivät
ole välttämättä juuri uhmakkuus- tai käytösongelmiin kehitettyjä. Uhmakkuus- ja käytöshäiriöiden hoidossa käytetään esim. perhekeskusteluja tai lasten yksilöterapioita, kuten
psykoterapiaa tai toimintaterapiaa. Nämä perinteiset toimintatavat eivät kuitenkaan ole
aina riittävän vaikuttavia. Kliinisessä arjessa
ei ole vielä riittävästi tehokkaita hoitotapoja
uhmakkuus- ja käytöshäiriöiden hoitoon.
Psykologisessa ja psykoterapeuttisessa kirjallisuudessa suositellaan uhmakkuus- ja
käytöshäiriöihin kohdennettua menetelmää,
vanhempainohjausta (Kazdin, 2005). Vanhempainohjaus (parent management training) on
väliintulo, jossa vanhemmille opetetaan sosiaalisen oppimisen tekniikoita, jotta he pystyisivät muuttamaan lapsen käyttäytymistä.
Vanhempainohjaus perustuu pitkälti käyttäytymisterapeuttisiin menetelmiin. Vanhempainohjausta pidetään ensisijaisena ja vaikuttavana hoitomuotona. Vanhempainohjauksen
vaikutus on teoreettisesti selitettävissä, sen
vaikuttavuutta on tutkittu ja ohjauksen toteuttaminen on kuvailtu tarkasti käsikirjoissa,
joten työskentely on varmalla pohjalla. Valitettavasti kliinisen arjen ja tieteellisen tutkimuksen välillä on kuilu. On olemassa selvä
tieteellisesti toimivaksi todettu toimintatapa,
vanhempainohjaus, joka kuitenkin valitettavasti siirtyy hyvin hitaasti kliiniseen arkeen.
Tässä työssä käydään ensin läpi vanhempainohjauksen perusperiaatteet ja yleisesti käytetyt menetelmät. Sen jälkeen esitellään sellaisia
vanhempainohjausmalleja, joissa vanhemmat
harjoittelevat vanhemmuuden taitojaan tera-

peutin suorassa ohjauksessa, jolloin terapeutti
seuraa vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta
ja antaa suoraa palautetta. Ohjauksen toteuttamista kuvaillaan tapausesimerkin avulla.
Hoitoprosessia dokumentoidaan eri mittareilla ja arvioidaan sovelluksen vaikuttavuutta
sekä pohditaan sen käyttöön liittyviä seikkoja.

vAnheMpAinohJAuS
Uhmakkuus voi olla vakava pulma, joka vaikuttaa lapsen kehitykseen ja on riskitekijä
pitkäaikaiselle kehittymiselle. Varhainen
puuttuminen on tärkeää, jotta saataisiin syrjäytymiseen johtava polku mahdollisimman
varhain poikki ja rakennettaisiin pohja lapsen
myönteiselle kehittymiselle. Tutkimustietoa
lasten mielenterveyshäiriöihin vaikuttavista terapiamenetelmistä on nykyään tarjolla
paljon. Ideaalitilanteessa tutkimustieto toimii punaisena lankana hoidon suunnittelussa.
Ammattimaisessa terapiassa terapiatutkimustieto on keskeistä, kun suunnitellaan sopivaa
hoitomuotoa. Yleisiin lasten mielenterveysongelmiin, kuten ahdistushäiriöihin ja käyttäytymisongelmiin, on olemassa jo selkeitä
vaikuttaviksi osoittautuneita hoitomalleja.
Uhmakkuus- ja käytösongelmissa vanhempainohjaus on selvästi tuloksellinen lähestymistapa (Roth & Fonagy, 2005).
Vanhempainohjauksella on pitkät perinteet
käytöspulmien hoidossa. Käytösongelmien
vanhempainohjauksen teoreettisia periaatteita on kehitetty Pattersonin (1982) työryhmässä. Perheen sisäiset käytöspulmat liittyvät
pakottamiseen perustuvaan vuorovaikutukseen (coercive interactions). Käsite viittaa
tapahtumaketjuun, joka lisää vihamielisen
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ja aggressiivisen käytöksen määrää ja laatua.
Tapahtumaketju voi saada alkunsa esimerkiksi ristiriitatilanteessa, jossa lapsi ei tee jotain
tehtävää ja tilanne voimistuu ensin verbaalisella tasolla (huutaminen) ja siirtyy fyysiselle
tasolle (esim. kiinni pitäminen tai tuuppaaminen). Jompikumpi osapuolista antaa tässä vaiheessa periksi. Toisen henkilön aversiivinen
käytös (esim. lapsen) lopettaa toisen henkilön
aversiivisen käytöksen. Tässä vaiheessa astuu
voimaan negatiivinen vahvistaminen, mikä
tarkoittaa sitä, että lapsen aversiivinen käytös todennäköisesti lisääntyy jatkossa. Lapsen
häiriökäyttäytyminen vahvistuu vanhempien
aversiivisen käytöksen loppumisella. Sama
prosessi voi tapahtua myös toisinpäin, kun
lapsi antaa periksi vanhemman aversiivisen
käytökselle. Lapsen ja vanhemman aggressiivinen käytös lisääntyvät ajan myötä. Molemmat ovat negatiivisen vahvistamisen ansassa.

Käytösongelmien
vanhempainohjauksessa
tavoitteena on negatiivisen vahvistamisen
ansan purkaminen. Vanhempia opastetaan
seuraamaan lapsensa käytöstä tarkasti, esim.
pitämällä päiväkirjaa lapsensa käytöksestä.
He oppivat vahvistamaan lapsensa positiivista
käytöstä kehumalla, kannustamalla, palkitsemalla tai kehittämällä palkkiojärjestelmiä.
Vanhemmat antavat lieviä seuraamuksia, kun
lapsi käyttäytyy ei-toivotulla tavalla.

•

Vahvistetaan positiivista käyttäytymistä
myönteisellä huomiolla.

•

Pyritään vähentämään häiriökäyttäytymisen vahvistamista sillä, että se jätetään
huomiotta.

•

Lisätään vanhempien käyttäytymisen
johdonmukaisuutta, mikä tekee vanhemmasta lapselle ennustettavamman.

Vaikka vanhempainohjauksen periaatteiden
toimivuudesta on näyttöä, on niiden käyttöön
ottaminen kliiniseen arkeen haastavaa. Ohjelmissa periaatteita on monesti lähinnä sovellettu. Suomessa on käytössä erilaisia ryhmäohjelmia, jotka perustuvat vanhempainohjauksen
periaatteisiin, kuten perhekoulu (Laakso ym.,
2007), ihmeelliset vuodet (Webster-Stratton,
2010) tai vanhempana vahvemmaksi (Tasola
& Lajunen, 1997). Brittiläinen National Institute for Health and Care Excellence NICE (2013)
suositteleekin ensisijaisesti ryhmänmuotoista
vanhempainohjausta uhmakkuushäiriön hoitoon. Vain silloin, kun ryhmää ei ole saattavilla tai monimutkaisissa tapauksissa suositellaan yksilöllistä hoitoa. Ryhmissä käytettäviä
vanhempien oppaita voidaan käydä läpi myös
yksittäisten perheiden kanssa, jolloin perheen
yksiölliset tarpeet voidaan huomioida paremmin. Näissä tapauksissa kuitenkin keskustelun
pitäminen fokusoituna sosiaalisen oppimisen
tekniikkoihin on osoittautunut hankalaksi.
Keskustelu saattaa helposti kääntyä perheen
ajankohtaisiin asioihin. Yksilöllisestä työskentelystä hyötyy, kun käytetään siihen kehitettyjä toimintatapoja.

•

Häiriökäyttäytymistä seuraa johdonmukaisesti ennalta sovitut seuraamukset.

On olemassa ainakin kaksi laajemmin tutkittuja malliohjelmaa, jotka on kehitetty nimen-

Vanhempainohjauksessa yritetään saada
koersiivinen noidankehä poikki ja rakentaa
pohjaa myönteiselle vuorovaikutukselle. Käytössä on erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja, mutta suurin osa perustuu seuraaviin
periaatteisiin (Kazdin, 2005):
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omaan työskentelyyn yksittäisen perheen ja
yksittäisen lapsen kanssa. Ne toimivat malliohjelmina ja soveltuvat perheille, joiden
lapsi on alle 8-vuotta vanha (Steiner & Remsing, 2007). Ensimmäinen ohjelma on Helping
the non-compliant child HNC (McMahon &
Forehand, 2003) ja toinen Parent-Child Interaction Therapy PCIT (McNeil & HembreeKigin, 2010). Molemmat vanhempainohjauksen ohjelmat nojautuvat Constance Hanfin
kaksivaiheiseen menetelmään, jotka hänen
oppilaansa ovat kuvanneet. Hanf itse on julkaissut hyvin vähän (Reitman & McMahon,
2013). Ohjelmissa havainnoidaan myös vanhempien ja lapsen vuorovaikutusta ja seurataan sen kehittymistä tarkoilla mittareilla.
Ohjelman edistymistä arvioidaan näillä mittareilla. Molemmille ohjelmille, Helping the
noncmpliant child (HNC) ja Parent-Child interaction therapy (PCIT), on olemassa omat
käsikirjansa, omat vuorovaikutuksen seurantamenetelmänsä ja omat monisteet vanhemmille. Molemmat tarjoavat myös kehittäjiltä
tukea ohjelmien käyttöön ottamiseen.
Malliohjelmat voidaan toteuttaa sellaisenaan.
Niihin voi kouluttautua ja PCIT-ohjelman
käyttöön voi jopa saada lisenssin. HNC:tä ja
PCIT:tä voidaan käyttää myös malliohjelmina,
joiden pohjalta rakennetaan oma tapa tehdä
vanhempainohjausta, kuitenkin kyseisten
mallien periaatteiden mukaisesti. Gordon ja
Schroeder (2002) kuvailevat esimerkin, kuinka
he toteuttivat vanhempainohjauksen omalla
klinikallaan. He nojautuvat Hanfin malliin ja
huomioivat myös mm. McMahonin ja Forehandin (2003) ja McNeil ja Hembree-Kiginin
(2010) jatkokehittelyt. Sain Gordon ja Schroederin (2002) mallista myös ajatuksen kehittää omaa tapaa tehdä vuorovaikutusohjausta.

Tässä lopputyössä vuorovaikutusohjaus on
vanhempainohjausta, jossa vanhempi harjoittelee sosiaalisen oppimisen tekniikoita yhdessä lapsen kanssa terapeutin ohjauksessa.

Vanhempainohjausmallit
Olen soveltanut HNC- ja PCIT-menetelmien
lähestymistapoja käytösongelmien hoitoprosesseissa ja saanut toimintatavasta myönteisiä kokemuksia. Kuvailen tässä nyt lyhyesti
molempia menetelmiä ja pohdin menetelmien eroja ja yhtäläisyyksiä.
PCIT-ohjelma (McNeil & Hembree-Kiginin,
2010) lähtee ajatuksesta, että vanhemmille
opetetaan ensin perinteisen leikkiterapian
taitoja. Vanhemmat vahvistavat taitojen avulla lapsen myönteistä käyttäytymistä, jolloin
kielteinen käyttäytyminen vähenee. Ohjelmassa opetetaan vanhempia myös toimimaan
johdonmukaisesti. Vanhemmat oppivat taitoja ensin didaktisessa opetuksessa ilman lasta
ja harjoittelevat sitten taitoja lapsen kanssa.
PCIT-ohjelmassa terapeutin suora palaute
on erityisen tärkeää. PCIT-ohjelma koostuu
kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa
(Child-Directed Interaction) tuetaan vanhemman ja lapsen myönteistä vuorovaikutusta,
lapsen leikkitaitoja ja lapsen turvallisuuden
tunteita vanhempansa seurassa. Toisessa
vaiheessa (Parent-Directed Interaction) vanhempi oppii paremmin asettamaan rajoja ottamalla suoraa kontaktia, tekemään selkeitä
pyyntöjä ja asettamaan johdonmukaisia seuraamuksia. Jos kaksi vanhempaa osallistuu
ohjelmaan, molemmat harjoittelevat vuorottelen lapsensa kanssa. PCIT-ohjelmassa ei ole
aikarajaa, vaan harjoittelua jatketaan, kunnes
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vanhemmat oppivat leikkiterapian taitoja.
PCIT-menetelmää suositellaan ensisijaisesti
2 – 6-vuotiaille lapsille. Vanhemmille lapsille
tehdään muutoksia ohjelmaan.
HNC-ohjelmassa (McMahon & Forehand,
2003) vanhemmat oppivat taitoja, jotka auttavat heitä vahvistamaan lapsen myönteistä
käyttäytymistä huomioimalla ja palkitsemalla sekä vähentämään ongelmakäytöstä jättämällä se huomiotta. Ohjelmaan kuuluvat
myös sopivat seuraamukset pyyntöjen noudattamisesta ja pyynnöistä kieltäytymisestä.
Taitoja opetetaan vanhemmille aktiivisesti
selittämällä, rooliharjoituksilla sekä harjoittelemalla kotona ja vastaanotolla. Taitojen
kehittymistä seurataan ja seuraavaan taitoon siirrytään, kun edellinen taito on opittu. Myös HNC-ohjelma koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa (differential
attention) vanhempi oppii lisäämään positiivista huomiota ja jättämään huomiotta pientä häiriökäyttäytymistä. Pyritään lisäämään
vanhemman ja lapsen myönteistä vuorovaikutusta ja katkaisemaan koersiivista kehää.
Toisessa vaiheessa (compliance training)
vanhempi oppii ottamaan suoran kontaktin
lapseen ja tekemään selkeitä pyyntöjä. Vanhempi antaa lapselle riittävästi aikaa noudattaa pyyntöjä. Vanhempi oppii myös vastaamaan sopivasti pyyntöjen noudattamiseen
ja pyynnöistä kieltäytymiseen. Vanhempien
kanssa kehitetään myös pysyviä sääntöjä ja
toimintatapoja kodin ulkopuolelle. HNC:tä
suositellaan 3 – 8-vuotiaille lapsille.
HNC- ja PCIT-ohjelmat, ovat monella tavalla
samankaltaisia. Molemmat koostuvat kahdesta vaiheesta, joista ensimmäisessä pyritään
vahvistamaan myönteistä vuorovaikutusta ja

toisessa opetetaan vanhemmille johdonmukaisempaa rajojen asettamista. Molemmissa
ohjelmissa opetetaan taitoja ensin didaktisesti, jonka jälkeen harjoitellaan terapeutin ohjauksessa. Terapeutti antaa suoraa palautetta
ja yrittää vahvistaa vanhemman toimintatapoja. Molempien ohjelmien välillä on kuitenkin myös eroja. Eroja on mm. ajan käytössä.
PCIT:ssä suositaan viikoittaisia käyntejä ja
käynnit kestävät noin 60 min. HNC suosii taas
interventiojakson tiivistämistä ja käyntejä on
kaksi kertaa viikossa ja ne kestävät 75-90 min.
PCIT:ssä didaktinen opetus ja harjoitteleminen tapahtuvat selvästi eri käynneillä. Lapsi
ei ole mukana didaktisilla käynneillä, mutta
on harjoittelukäynneillä. HNC:ssä lapsi taas
leikkii osittain yksin didaktisen opetuksen
aikana ja didaktinen opetus ja harjoittelu voivat tapahtua samalla käynnillä. PCIT:n ensimmäiseen vaiheeseen on myös lisätty perinteisen leikkiterapian elementtejä. Vanhemmat
eivät opi pelkästään myönteisen taitojen vahvistamista, vaan myös heijastavaa kuuntelua
(reflect).
Tässä työssä tavoitteena oli kokeilla vanhempainohjausta lastenpsykiatrian poliklinikan
työmuotona sekä arvioida sen toimivuutta.
Menetelmää oli kokeiltu jo muutaman perheen kanssa aiemmin ja suullinen palaute oli
ollut pitkälti hyvää. Tässä lopputyössä kuvattiin vuorovaikutusohjauksen prosessia asiakastapauksen avulla. Kuvattiin, kuinka prosessi eteni konkreettisesti ja myös asiakkaan
palaute otettiin huomioon. Suullinen palaute
ei kuitenkaan anna vielä tarkkaa tietoa siitä,
onko tilanteen helpottuminen todellinen vai
vaan koettu. Hoitoprosessin aikana seurattiin
äidin toimintaa vuorovaikutuksessa lapsen
kanssa ja sen muuttumista. Myös käyttäyty-
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misen pulmia seurattiin hoidon aikana.
Tutkimustehtäväni olivat:
1. Kuvata, miten vanhempainohjaus viedään
käytäntöön yksitäistapauksen kautta.
2. Tarkastella, kuinka vanhemmanohjauksen
eteneminen näkyy äidin toiminnassa lapsen kanssa.
3. Tarkastella, kuinka lapsen oireet muuttuvat terapian aikana.

TuTkiMuSAineiSTo JA
-MeneTelMäT
Asiakas
Asiakastapauksena oli traumatisoitunut lapsi,
jolla oli myös käyttäytymisen pulmia. Hoidon
alkuvaiheessa lapsi ei ollut vielä valmis ottamaan traumaan liittyviä asioita käsittelyyn,
joten keskityttiin vanhempainohjaukseen.
Tutkimushetkellä Ville oli 8-vuotias ensimmäisen luokan oppilas. Hän on äitinsä 1/2
lapsi. Villen vanhemmat erosivat, kun Ville oli
noin 2-vuotias. Villen isä kuoli tapaturmaisesti pojan ollessa 5-vuotias. Tapahtumahetkellä
poika oli ollut yksin isän luona. Ville asuu kolmistaan äitinsä ja pikkuveljensä kanssa. Perheellä on ollut paljon muuttoja, Ville oli ollut
mm. seitsemässä eri päiväkodissa.
Äidillä oli huolta vuorovaikutuksestaan Villen kanssa. Äiti koki, että Villen oli vaikea
nähdä häntä auktoriteettina. Konflikteja tuli
päivittäin, näissä tilanteissa Ville jäi jankkaamaan ja haukkui äitiä. Hän ei kuitenkaan käy-

nyt fyysisesti äitiin käsiksi. Arjesta äiti kertoi,
että esim. ruokailut tapahtuivat olohuoneessa. Äiti kertoi, että näin oli tullut tavaksi ja
tätä on ollut myöhemmin hankala muuttaa.
Ville oli hyvin valikoiva syömisten suhteen,
ja äiti pyrki tekemään Villelle mieleisiä ruokia. Äiti kertoi, että ennakoinnilla hän pyrki estämään konflikteja, mutta tästä ei ollut
riittävästi apua. Äiti totesi, että niinä päivinä,
jolloin pystyi keskittymään enemmän Villeen, konflikteja syntyi vähemmän. Ville oli
normaaliluokassa ja koulussa meni hyvin. Äiti
kertoi, että muita kodin ulkopuolisia aikuisia
Ville uskoi melko hyvin, mm. naapurin tutut
aikuiset kuvasivat Villeä kohteliaaksi ja hyväkäytöksiseksi pojaksi. Äidin mukaan äidin
äiti ja tämän mies kuitenkin antoivat Villelle
monessa asiassa periksi, eikä Ville heitäkään
juuri uskonut.
Ville oli käynyt pikkulapsipsykologilla 3-vuotiaasta lähtien itsetunto- ja sosiaalisten pulmien
vuoksi. Aloite oli tullut päiväkodilta. Toimintaterapeutti oli tutkinut Villeä aistiyliherkkyyden vuoksi ja todennut Villellä kosketus-yliherkkyyttä. Isän kuoleman jälkeen oli alkanut
perheneuvolatyöskentely. Ville oli käynyt kriisiterapia-ajoilla perheneuvolassa, jossa myös
äidillä oli ollut omia psykologin tapaamisia.
Perheneuvolassa oli aloitettu perhetyö tukemaan äidin ja Villen vuorovaikutusta.
Käsitteellistäminen perustui traumaperäiseen stressiin ja perheen vuorovaikutuksen
pulmiin. Ville oli traumatisoitunut mm. isän
tapaturmaisen kuoleman takia. Tämän takia
Ville ei pystynyt olemaan yksin, vaan haki
koko ajan äidin huomiota. Hän halusi varmistaa, että kaikki on kunnossa. Jatkuva huomion hakeminen esti äitiä toimittamasta päi-
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vittäisiä asioita. Äidin tehdessä asioita, joissa
hän ei voinut keskittyä Villeen, Ville pakotti
äitiä kiinnittämään huomiota itseensä käyttäytymällä huonosti.
Terapian alkuvaiheessa Ville oli hyvin levoton, koska hän ei halunnut keskustella isän
kuolemaan liittyvistä asioista. Traumaperäiseen stressiin kuuluu tällainen välttämiskäyttäytyminen. Oireiden perusteella arvioituna Villellä oli myös selvä uhmakkuushäiriö.
Hänellä oli myös vaikeuksia liikkua yksin ulkona, mikä viittasi myös ahdistusongelmin.
Ville ei ollut kuitenkaan halukas puhumaan
omista kokemuksistaan ulkopuolisen kanssa.
Ajatuksena oli äidin vuorovaikutustaitojen
lisääminen ennen varsinaista yksilöpsykoterapiaa. Vuorovaikutusohjaus vähentää ahdistusoireita ja helpottaa traumaperäisiä stressioireita (esim. Pearl, 2008).

Hoidon sisältö
Tässä työssä tarkoituksena oli kokeilla malliohjelmaksi kutsuttua vanhempainohjausmallia kliinisessä arjessa. PCIT ja HNC valittiin koska ne ovat osoittautuneet tehokkaiksi
pienten lasten kanssa työskentelyssä yksittäisten perheiden kanssa (Steiner & Remsing,
2007). PCIT- ja HNC-ohjelmissa vanhemmat
ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen
lapsen kanssa. Molemmissa malleissa terapeutti seuraa vanhemman ja lapsen leikkiä
peililasien kautta ja antaa neuvoja ja kannustusta radiopuhelimen kautta vanhemmalle
korvakuulokkeen välityksellä. Tässä hoidossa
ei kuitenkaan ollut käytettävissä peilihuonetta, joten harjoittelemisen piti tapahtua enemmän rooliharjoitusten ja keskustelun kautta.

Molemmat mallit PCIT ja HNC perustuvat
korvakuulokkeiden käyttöön, mutta eivät
pidä niiden käyttöä välttämättömänä, joten
molemmissa on mietitty myös vaihtoehtoisia
opettamis- ja harjoittelutapoja. HNC-ohjelmassa (McMahon & Forehandin, 2003) on kuitenkin mietitty tarkemmin didaktisia askeleita, joiden kautta uusi taito opetetaan. Uuden
taidon opettaminen aloitetaan kertomalla ja
keskustelemalla. Terapeutti demonstroi taidon, jonka jälkeen vanhempi harjoittelee sitä
terapeutin kanssa. Kun vanhempi on ymmärtänyt taidon, taito opetetaan myös lapselle.
Ensin vanhempi ja terapeutti selittävät taidon lapselle, lapsi kertaa taitoa omin sanon,
jonka jälkeen sitä kokeillaan roolileikissä. Sen
jälkeen vanhempi harjoittelee taitoa lapsen
kanssa vastaanotolla ja myöhemmin myös
kotona. Vanhempi saa kotiin vielä monisteen,
jossa taito on selitetty. Pitkälti olen toiminut
kyseisen opettamismallin mukaan.
Puuttuva peilihuone vaikutti myös muihin
sisällöllisiin ratkaisuihin. PCIT-ohjelmassa
opetetaan ensimmäisen vaiheen alussa kolme taitoa kerrallaan. Vanhemmat tutustuvat
”kehumiseen”, ”heijastavaan kuunteluun”
ja ”kuvailemiseen”. Peililasien ja korvakuulokkeiden puuttumisen vuoksi on kuitenkin
vaikeaa harjoitella 3 taitoa kerrallaan, joten
nojauduttiin HNC -malliin, jossa opetetaan
taito kerrallaan. ”Heijastava kuuntelu” jätettiin kokonaan pois, koska yritettiin keskittyä
hoidon olennaisiin tekijöihin.
Toimin terapeuttina yhdessä perheterapeutin kanssa. Hoito toteutettiin ensisijaisesti perhehoitotilassa, jossa oli olohuone, jonka
vieressä oli leikkihuone. Leikkihuoneessa oli
legoja, autoja, piirustusvälineitä ja myös mui-
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ta leluja. Olohuoneen sisustuksena oli sohvaryhmä ja ruokapöytä, jonka äärellä yleensä
keskusteltiin. Välillä terapia toteutui myös
toimintaterapiahuoneessa, jossa palloleikit
olivat mahdollisia.
Vanhemman keskustelut tapahtuivat olohuoneessa ja leikkitilanteet viereisessä leikkihuoneessa. Käynti alkoi aina vanhemman
ja lapsen yhteisellä leikkihetkellä, jota observoitiin. Katsottiin, miten vanhempi käyttää
kullakin hetkellä omaksuttavia taitoja. Alkuleikin jälkeen lapsi jatkoi yksin leikkiä ja
vanhempi tuli toiseen huoneeseen keskustelemaan alkuleikistä. Keskustelussa pohdittiin
hyvin sujuneita asioita sekä myös alkuleikissä
ilmenneitä haasteita. Jatkettiin keskustelua
kotitehtävistä ja yritettiin ratkaista mahdollisia kotona ilmenneitä pulmia. Kun alkuleikki ja kotitehtävä oli käyty läpi, jatkettiin
kullakin hetkellä työn alla olevalla taidolla.
Esiteltiin taitoa ja harjoiteltiin sitä rooliharjoituksessa. Didaktisen opettelun ja harjoittelun jälkeen äiti lähti taas leikkimään ja harjoittelemaan vanhemmuuden taitoja lapsen
kanssa. Leikkihetki keskeytettiin aina välillä
aikuisen keskustelua varten, jolloin pohdittiin leikkihetken ilmiöitä. Lopuksi vanhempi
sai vielä kotitehtävän.
Ensimmäisessä vaiheessa äitiä ohjattiin käyttämään ”leikkiterapeuttisia” menetelmiä
lapsen kanssa. Vanhemman tehtävä oli antaa
lapsen johtaa leikkihetkeä. Tavoitteena oli
myönteisten yhteisten hetkien löytäminen.
Tässä vaiheessa vanhemman ja lapsen myönteistä vuorovaikutusta rakennettiin tai vahvistettiin. Äiti oppi välttämään kehotuksia, kysymyksiä tai arvostelua ja käyttämään niiden
sijasta enimmäkseen myönteisiä tapoja olla

vuorovaikutuksessa. Tällaisia olivat lapsen
toiminnan kuvaileminen ja palkitseminen kehumalla. Äiti harjoitteli käyttämään kyseisiä
taitoja tietoisesti. Samalla hän oppi jättämään
johdonmukaisesti huomiotta pieniä käytöspulmia. Jos leikkihetkessä tuli vakavampia
käytöspulmia, leikki lopetettiin kesken.
Johdonmukaisen vuorovaikutuksen avulla
äiti oppi vaikuttamaan lapsen käyttäytymiseen. Sopivaa käyttäytymistä, kuten rauhallinen puhe tai leikki, vahvistettiin, mikä lisäsi
kyseistä käyttäytymistä. Sopimaton käyttäytyminen, kuten huutaminen, kitiseminen tai
lelujen heittäminen, jätettiin huomiotta, niin
kauan kun se oli vaaratonta, jotta lapsi ei saisi huomiota kielteisestä käyttäytymisestä.
Leikkihetkeä harjoiteltiin niin kauan, kunnes
äiti saavutti etukäteen sovitut kriteerit. Äidin
piti ensin tuottaa 10 lapsen käyttäytymistä
kuvailevaa lausetta viiden minuutin aikana.
Sen jälkeen seuraava tavoite oli kehuminen,
jolloin äidin piti tuottaa 10 kehuja sisältävää
lausetta viiden minuutin aikana.
Kun äiti oli saavuttanut ensimmäisen vaiheen
tavoitteet, jatkettiin toiseen vaiheeseen. Äiti
oppi antamaan tehokkaita ohjeita. Toinen
vaihe oli aikuisjohtoinen. Äiti ja Ville tiesivät,
mitä tapahtuu sen seurauksena, noudattaako
lapsi vanhemman antamaa ohjetta. Ohjeen
noudattaminen palkittiin kehulla. Ohjeen
noudattamatta jättäminen aiheutti varoituksen ja sen jälkeen tarkasti määritellyn aikalisämenettelyn. Aikalisämenettelyä ei kuitenkaan harjoiteltu sen sujuvaan onnistumiseen
asti, koska tilanne kotona vaikutti äidin ja terapeuttien mielestä jo riittävän hyvältä.
Hoidon arviointimenetelmät
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Tunne-elämän ja käyttäytymispulmat arvioitiin äidin täyttämällä CBCL -kyselylomakkeella (Child Behavior Checklist). CBCL on vanhempien täyttämä lomake. Lomakkeessa on
118 väittämää, joita vanhempi arvioi kuuden
viimeksi kuluneen kuukauden osalta. Väittämien paikkansapitävyyttä arvioidaan kolmiportaisella asteikolla (0 = ei totta, 1 = joskus
tai jossain määrin totta, 2 = täysin tai usein
totta). Menetelmä mittaa mm. 8 oireyhtymää,
kuten ahdistunut/masentunut, vetäytynyt/
masentunut, somaattisia oireita, ajattelun ongelmia, tarkkaavaisuuden ongelmia, sääntöjen rikkomista, aggressiivista käyttäytymistä,
muita ongelmia. CBCL -pistemäärät voidaan
luokitella normaaleihin, raja-arvioihin ja kliinisiin arvoihin (Achenbach & Rescorla, 2001).
Tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmat
arvioitiin myös äidin täyttämällä vahvuuksien ja vaikeuksien kyselylomakkeella SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire). SDQ
sisältää 25 kysymystä, joiden paikkansapitävyyttä vanhempi, opettaja tai yli 11-vuotias
lapsi arvioivat viimeksi kuluneen kuukauden
osalta. Arvioinneissa käytetään kolmiportaista asteikkoa (0 = ei päde, 1 = pätee jonkin
verran ja 2 = pätee varmasti). Väittämät on
jaettu viiteen osa-alueeseen, tarkkaavaisuustarkkaamattomuus, tunne-elämän ongelmat,
käytöshäiriön oireet, kaverisuhteen ongelmat ja prososiaalinen käyttäytyminen. SDQ
-pistemäärät voidaan luokitella normaaleihin, raja-arvoihin ja poikkeaviin arvoihin
(Goodman, 2011).
Kyselylomakkeet kuten CBCL ja SDQ ovat
hyvin työläitä täyttää, joten ne eivät sovellu
viikoittaiseen seurantaan. Tämän ongelman
ratkaisemiseksi on kehitetty lyhyempiä lo-

makkeita. WACB-N (Weekly Assessment of
Child Behavior – Negative) on menetelmä,
jossa on enää vain 9 käyttäytymiseen liittyvää
kysymystä. Vastaukset kuvastavat asteikolla
0 – 9 ongelman vahvuutta. Sen lisäksi vanhemmat arvioivat, tarvitaanko kyseiseen asiaan muutosta, esim. ”keskeyttää muita tai hakee huomiota” (Forte, Boys & Timmer, 2012).
Käyttäytymisen observointi: Luotettavan kuvan vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksesta saa seuraamalla, miten molemmat toimivat
yhdessä. Lapsen leikkihetken aikana observoitiin aina ensimmäiset 5 minuuttia. Silloin
laskettiin kehujen ja kuvailemisen lukumäärää. Tavoitteena oli 10 kehua viiden minuutin aikana sekä alle 3 kysymystä, ohjetta tai
negatiivista kommenttia. Sen saavuttamisen
jälkeen seuraavien käyntien tavoite oli saada
10 kehua.
Vanhemman leikkihetken aikana tavoitteena
oli, että vanhemmat antavat selkeitä ohjeita.
Kun lapsi toimii ohjeiden mukaan, vanhemmat muistavat antaa positiivista huomiota.
Tavoitteena oli myös sellaisten ohjeiden antaminen, jotka ovat konkreetteja ja lapsen
helposti hahmotettavissa. Tärkeää tässä on,
että ohjeistusta ei ketjuteta vaikeaksi käskyjen sarjaksi esim. ”siivoa keittiö ja vie roskat
ja tee läksyt”, vaan pilkotaan tehtävät pieneksi esim. ”laita lasi tiskikoneeseen”. Yhtä
epäselvä ja helposti erimielisyyksiin johtava
käsky on ”syö nätisti” -tyyppinen käsky, kun
parempi olisi ohjeistaa lapsi syömään haarukalla. Tämän takana on ajatus, että käskyjen
ja ohjeiden on oltava lapselle siinä muodossa,
että lapsi voi ne toteuttaa. Näin lapselle mahdollistuu tilaisuus saada kehuja.
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TulokSeT
Terapiakäynnit toteutuivat noin kerran viikossa ja kestivät tunnin. Yleensä pyrittiin
järjestämään hoito kerran viikossa, mutta
lomien ja muiden esteiden vuoksi oli välillä
myös pidempiä taukoja hoidon kuluessa. Pisin tauko hoitokäyntien välissä oli 11 viikkoa,
mikä johtui kesälomista. Yhteensä oli 20 hoitokäyntiä 9 kuukauden aikana.
Jo heti ensimmäisellä istunnolla äiti ymmärsi
kuvailemisen periaatteen hyvin ja lähti hyvin
kuvailemaan Villen toimintaa (Kuva 1).
Ville leikki legoilla ja äiti seurasi hänen toimintaa kuvailemalla. Ville reagoi kuvailemiseen odottamattomalla tavalla. Hän kielsi
äitiä kuvailemasta. Neljässä minuutissa oli
jo tullut 16 kuvailua, mutta leikkihetki piti
keskeyttää Villen vihastumisen vuoksi. Äiti
säikähti Villen reaktiota ja kuvaileminen oli
sen jälkeen vaikeaa. Ville ilmoitti heti toisella
istunnolla, että hänen leikkiään ei saa kuvailla. Äiti yritti hallita ja ohjata Villen toimintaa

kysymyksillä (5 kysymystä). Kuvailua tuli vähemmän (4 kuvailua), vaikka Ville suhtautui
näihin kuvailuihin myönteisesti.
Kolmannella tapaamisella Ville piirsi taululle
ja äiti kuvaili sitä hyvin. Äiti pystyi jo paremmin luottamaan lapsen kykyyn keksiä itse
järkevää toimintaa. Luottamuksen kautta hän
pystyi vähentämään aktiivista ohjausta (2 kysymystä ja 1 ohje). Äiti pystyi seuramaan lapsen omia oivalluksia ja havainnoimaan niitä.
Tämä muutos näkyi kuvailemisen lisääntymisessä (8 kuvailua). Leikkihetken aikana Ville
suuttui kuitenkin, kun äiti yritti houkutella
häntä leikkimään jotain muuta, kun Ville tutki ”lääkärin laukku” -lelua. Sen jälkeen Ville
ei halunnut enää olla yhteistyössä. Neljännellä tapaamisella Ville halusi siirtyä taululle
kesken leikin. Äiti ei halunnut lähteä taululle,
jolloin tuli ristiriita, joka keskeytti leikkihetken. Äiti yritti ratkaista ristiriidan hallitsemalla Villen käytöstä ohjeilla ja kysymyksillä.
Ristiriidan selvittelyn jälkeen kuvaileminen
sujui hyvin. Viidennellä käynnillä Ville oli
sisäistänyt sen, että hän väittää vastaan, kun

kuvA 1. kuvAileMiSen lukuMäärä eri iSTunnoiSSA. vAAkA-AkSelillA enSiMMäiSen vAiheen
iSTunnoT. pySTyAkSelillA kuvAileMiSen lukuMäärä.
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äiti alkoi kuvailla. Tämän seurauksena äiti kuvaili hyvin varovaisesti eikä enää osallistunut
niin aktiivisesti Ville leikkiin.
Vaikka Ville suhtautui heti alusta kielteisesti
äidin kuvailuun vastaanotolla, sujuivat kotitehtävät paremmin. Äiti harjoitteli leikkihetkeä Villen kanssa kotona ja Ville nauti leikkihetkistä. Äiti leikki kotona legoilla Villen
kanssa, mikä onnistui hyvin. Myös oireissa tapahtui nopeaa lieventymistä WACB-N:lla arvioituna (ks. Kuva 4). WACB-N otettiin käyttöön toisella tapaamisella ja pistemäärä laski
toisen tapaamisen 45:stä 36:teen neljännellä
tapaamisella. Myös viidennellä tapaamisella
tilanne vaikutti edelleen paremmalta kuin terapian alussa (39 pistettä).
Kuudes tapaaminen oli kuuden viikon tauon
jälkeen joululoman ja sairastumisten takia.
Siitä huolimatta tapahtui selvää kohentumista Villen leikissä vastaanotolla. Ville hyväksyi
hyvin äidin kuvailun, vaikka äiti olikin vielä
varovainen. Seitsemällä tapaamisella äiti saavutti kuvailemisen tavoitteet.

Kahdeksannella tapaamisella otettiin kehuminen mukaan leikkihetkeen, koska kuvaileminen oli onnistunut tavoitteiden mukaisesti
edellisellä kerralla (Kuva 2). Kehuminen onnistui heti hyvin.
Yhdeksännellä tapaamisella harjoiteltiin kehumisen ja kuvailemisen lisäämistä. Ville
leikki mukavasti, mutta hänen oli edelleen
vaikea ottaa kehuja vastaan. Mietittiin myös
äidin kanssa, miten hän toivoi Villen toimivan leikkihetkessä. Rauhallista leikkiä oli
hyvä vahvistaa kehumalla ja kuvailemalla.
Mietittiin myös, mitä käyttäytymistä kannattaa sammuttaa jättämällä se huomiotta. Käytösongelmissa tapahtui koko ajan helpotusta
WACB-N-lomakkeella arvioituna (27 pistettä). Myös kotiharjoittelu onnistui hyvin.
Yhdeksännen tapaamisen jälkeen oli kolmen
viikon tauko lomien ja sairastumisten vuoksi.
Tauon aikana käytösongelmia tuli jonkin verran takaisin WACB-N-lomakkeella arvioituna
(35 pistettä). Tapaamiskerroilla kymmenestä
kahteentoista harjoiteltiin edelleen kehumis-

kuvA 2. kehuMiSen lukuMäärä eri iSTunnoiSSA. vAAkA-AkSelillA
lillA kehuJen lukuMäärä.
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kuvA 3. kySyMySTen, ohJeiDen JA kielToJen lukuMäärä eri iSTunnoiSSA.
ta. Kehumisen määrä nousikin tavoitteeseen.
Mietittiin myös äidin kanssa, kuinka hän voisi
kotona vahvistaa lapsen positiivista käyttäytymistä kehumalla. Sen lisäksi äiti panosti negatiivisen käyttäytymisen sammuttamiseen
jättämällä sen huomiotta. Hankalat tilanteet
liittyivät sisarusten välisiin riitoihin ja Villen
hermostumisiin.
Vuorovaikutusohjauksessa ensimmäinen lapsijohtoinen terapiavaihe lopetetaan, kun vanhempi on saavuttanut observoinnissa tavoitteet kuvailemisessa, kehumisessa ja huomiotta
jättämisessä (McMahon & Forehand, 2003).
Kolmannellatoista tapaamiskerralla aloitettiin toinen aikuisjohtoinen terapiavaihe. Äiti
harjoitteli selkeiden ohjeiden antamista lapselle sekä ohjeiden noudattamisen vahvistamista (Kuva 3).
Ville ei suostunut toimimaan äidin ohjeiden
mukaan, vaan vetäytyi leikeistä. Neljännellätoista tapaamiskerralla ohjeiden mukaan
toimiminen sujui jo paremmin ja Ville toimi

jo hyvin ohjeiden mukaan. Viidennellätoista tapaamiskerralla harjoiteltiin varoitusten
antamista, johon Ville suhtautui nihkeästi
ja lopetti leikit. Kuudennellatoista kerralla keskusteltiin jäähystä, mutta sitä ei vielä
otettu käyttöön. Kuudennentoista tapaamisen jälkeen tuli viikon tauko, koska äidillä oli
opiskelun loppumisen ja uuden työn aloittamiseen liittyvää stressiä. Käytösongelmissa
tilanne oli edelleen helpottunut (WACB-N:ssä
21 pistettä).
Seitsemännellätoista tapaamiskerralla aikuisjohtoinen leikki onnistui hyvin. Äiti antoi
ohjeita ja Ville toimi myös leikissä äidin ohjeiden mukaisesti. Ville kieltäytyi vain lopussa siivoamisesta, jolloin äiti varoitti jäähyllä
ja myös toteutti jäähyn. Ville ei kuitenkaan
suostunut jäämään jäähylle, joten sovittu
etuuden menetys tuli käyttöön. Äiti epäsi häneltä tabletin käytön siltä päivältä.
Kahdeksannellatoista ja yhdeksännellätoista
tapaamisella äiti antoi onnistuneesti selkeitä
ohjeita. Ville toimi hyvin ohjeiden mukaisesti
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ja äiti kehui hyvin, kun Ville toimi ohjeiden
mukaisesti. Ville oli hyväntuulinen ja leikkihetket sujuivat hyvin. Äiti oli jonkin verran
varovainen ohjeiden antamisessa. Suurimpana huolena oli myös Villen eroahdistus ja
pohdittiin, kuinka voitaisiin kannustaa Villeä
pelkonsa voittamissa. Äiti arkaili jäähyn jämäkkää käyttöön ottamista eivätkä työntekijätkään tässä vaiheessa panostaneet asiaan,
koska tilanne näytti hyvältä myös WACB-Nlomakkeella arvioituna (22 pistettä).
Kahdeskymmenes tapaaminen oli kesäloman
jälkeen. Tauko oli kestänyt vajaat kaksi kuukautta. Ville ei siinä vaiheessa enää suostunut
osallistumaan vuorovaikutusleikkiin. Ohjelma oli melkein käyty läpi, ainoastaan jäähyä
ei saatu toimimaan. Tässä vaiheessa ei koettu
enää tarvetta intensiivisen työskentelyn uudestaan käynnistämiseen, joten lopetettiin
vuorovaikutusohjaus. WACB-N-lomakkeella
arvioituna (28 pistettä) tilanne oli edelleen
kohtuullisen hyvä (Kuva 4).
Kaksi viikkoa viimeisen tapaamiskerran jälkeen vuorovaikutusohjauksen päättymisestä
pidettiin hoitoneuvottelu, jossa keskusteltiin

myös äidin vuorovaikutusohjaukseen liittyvistä kokemuksista. Äiti oli jännittänyt alussa jaksoa, mutta hän oli kokonaisuudessaan
tyytyväinen työskentelyyn. Kuvailu oli jäänyt
arjessa käyttöön ja erityisesti huomiotta jättämisestä on ollut äidin mielestä apua. Aikalisä ei toiminut eikä aikalisää otettu käyttöön.
Äiti oli kokenut vuorovaikutusohjausjakson
myönteisenä. Perheessä oli äidin mukaan tapahtunut myönteistä kehitystä ja arki toimi
kokonaisuudessa hyvin. Tästä huolimatta äidin mieleen oli jäänyt huolta Ville peloista ja
takertuvaisuudesta.
Hoidon eteneminen arvioitiin hoitoneuvottelun yhteydessä myös CBCL- ja SDQ –lomakkeilla (TAULUKKO 1). CBCL -lomakkeella arvioituna sosiaaliset vaikeudet laskivat
kliiniseltä alueelta normaalialueelle ja tarkkaavuuden ongelmat paranivat raja-alueelta
normaalille alueelle. Myös aggressiivisessa
käyttäytymisessä tapahtui kohentumista,
mutta tulos oli edelleen poikkeavalla alueella.
Sääntöjä rikkovassa käyttäytymisessä tapahtui pientä oireiden lisääntymistä, mutta tulos
jäi edelleen normaalialueelle.

kuvA 4. oireeT wAcB-n -loMAkkeellA ArvioiTunA.
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Taulukossa ** = poikkeava pistemäärä; * = raja-arvo.

TAulukko 1. oireeT ennen hoiToA JA hoiDon Jälkeen cBcl- JA SDQ -kySelyloMAkkeillA
ArvioiTunA.
SDQ -lomakkeella arvioituna kokonaispistemäärässä tapahtui selkeää laskua, mutta
pisteet olivat edelleen poikkeavalla alueella. Toverisuhdeongelmissa poikkeava tulos
oli loppupalaverissa normaali ja myös toverisuhteissa tapahtui kehitystä kliinisesti poikkeavasta pistemäärästä raja-arvoon.
Hyperaktiivisuusongelmissa tulos oli ennen
vuorovaikutusohjausta poikkeavalla alueella,
mutta hoidon jälkeen raja-alueella. Käytösongelmissa oli lievää laskua, mutta tulos jäi
edelleen poikkeavalle alueelle.
Äiti pystyi osallistumaan hyvin vuorovaiku-

tusohjauskäynteihin. Myös kotitehtävät onnistuivat hyvin. Koulun lomat ja sairastumiset perheessä sekä työntekijöissä aiheuttivat
kuitenkin taukoja, joiden jälkeen kerrattiin
taas aiemmin harjoiteltuja asioita.

Seuranta
Vuorovaikutusohjausjakson jälkeen Villellä
ja äidillä oli 6 kuukautta epäsäännöllisiä omia
tukikäyntejä. Äiti käsitteli tukikäynneillä Villeä ja omaa taustaansa. Villen kanssa käsiteltiin tunteita, mutta myös leikittiin ja pelattiin.
Puoli vuotta vuorovaikutusohjausjakson jäl-
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keen äiti koki, että hänen mielestä heillä meni
paremmin. Kuitenkin äidin töiden alkaminen
muutti perheen tilannetta, ja äiti koki itsensä
väsyneeksi. Äiti oli väsynyt Villen käyttäytymispulmiin, jotka olivat taas palautuneet.

pohDinTA
Tässä työssä kuvaillaan vanhempainohjauksen toteuttamista yhden lapsen ja hänen äitinsä kanssa. Vanhempainohjaus toteutettiin
HNC-mallin mukaan, jossa vanhempi harjoittelee erilaisia vanhemmuuden taitoja lapsen
kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa vuorovaikutus on lapsilähtöistä, jolloin aikuinen seuraa ja vahvistaa lapsen hyvää käytöstä. Tapaus oli haastavaa, koska Villen oli vaikea ottaa
myönteistä palautetta vastaan. Hoitojakson
edetessä Ville oppi kuitenkin paremmin ottamaan myönteistä palautetta vastaan. Villen vastustuksesta jäi kuitenkin jonkinlainen
varovaisuus äidin toimintaan, mikä vaikeutti
positiivisen vahvistamisen lisäämistä. Toisessa vaiheessa vanhemman tulisi johtaa tilannetta omilla ohjeillaan ja antaa positiivista
palautetta ohjeiden noudattamisesta. Nämä
onnistuivat myös hyvin, vaikka siinäkin näkyi
äidin arkuus lisätä ohjeiden määrää. Aikalisän
käyttöön ottamiseen äiti ei halunnut lähteä.
Aikalisä olisi lisännyt ainakin väliaikaisesti
kielteistä vuorovaikutusta.
Villen vaikeudet ottaa kehuja ja kuvailua
vastaan ovat tyypillisiä vähän vanhemmille
lapsille. McNeil ja Hembree-Kigin (2010, 204
- 208) kuvailevat, mitä muutoksia he tekevät
7 - 10-vuotaiden vuorovaikutusohjauksessa.
Pienemmät lapset nauttivat, kun vanhemmat
seuraavat heidän toimintaansa tiiviisti kuvailemalla. Isommat lapset saattavat kokea liian

tiiviin kuvailun tunkeilevana ja liioiteltuna.
Isommat lapset ovat taas kiinnostuneita vanhempien ongelmaratkaisuista, mielipiteistä
ja kiinnostuksista, joten sellaista kannattaa
lisätä kuvailuun. Vanhemmat lapset saattavat
myös torjua kehuja. Vanhempi saattaa sanoa,
että lapsi on piirtänyt hienon kuvan, mutta
lapsi vain suuttuu kehusta: ”En ole”. Vanhempia kannustetaan siitä huolimatta jatkamaan
kehumista, koska mielessään lapsi saattaa ottaa kehun vastaan. Villen vuorovaikutusohjauksessa kiinnitettiin ehkä liian vähän huomiota hänen ikäänsä ja sen tuomiin vaatimuksiin.
Tässä tutkimuksessa tapaamisten tiheys oli
käynti viikossa ja käynti kesti noin 60 minuuttia. Tällaista käyntitiheyttä käytetään yleensä
PCIT-hoitomallissa (McNeil & Hembree-Kigin
2010). HNC-hoitomallissa suositellaan kahta
75 – 90 minuutin tapaamista viikossa, koska
pidemmät käynnit mahdollistavat intensiivisemmän opettamisen ja harjoittelemisen.
Tiheämmät käynnit varmistavat myös, että
opittuja taitoja pidetään tehokkaammin yllä
(McMahon & Forehand, 2003). Mahdollisesti
tiiviimpi työskentely olisi saattanut tässäkin
tapauksessa johtaa nopeammin lopputuloksiin. Vaikeuksista huolimatta äiti kuitenkin
saavutti kaikki ensimmäisen vaiheen tavoitteet sitkeällä toiminnallaan.
Toisessa vaiheessa äiti omaksui selkeiden
ohjeiden antamisen. Sen sijaan aikalisää ei
saatu toimimaan, vaan vuorovaikutusohjaus
lopetettiin ennenaikaisesti. Aikalisässä on kaikista menetelmistä suurin riski, sillä sen toteuttaminen aiheuttaa kovia ristiriitoja, joten
aikalisä on menetelmänä vanhemmille ja terapeutille erityisen stressaavaa. Ristiriidat kuuluvat kuitenkin joka tapauksessa perheen ar-
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keen, joten myös ristiriitatilanteita olisi hyvä
työstää terapiassa eikä pelkästään myönteistä
vuorovaikutusta. Tämän takia aikalisän käyttö tulisi ottaa mukaan terapiaan, vaikka se
saattaisi tuntua vanhemmista ja terapeutista
epämiellyttävältä sen haastavuuden takia.
Viikoittaisessa seurannassa terapian aikana oireet laskivat selvästi äidin arvioimana.
Viikoittainen arviointi tapahtui lyhyellä kyselylomakkeella, jonka äiti täytti. Hoitoneuvottelujen yhteydessä äiti täytti laajat kyselylomakkeet, SDQ:n ja CBCL:n. Myös laajojen
kyselylomakkeiden valossa tapahtui oireiden
laskua, mutta tulokset olivat selvästi vaatimattomampia. Sen lisäksi laajassa arvioinnissa koheneminen tapahtui sosiaalisessa
toimintakyvyssä ja tarkkaavaisuudessa, mikä
ei ollut hoidon ensisijaisena tavoitteena. Tulokset eivät kuitenkaan tulleet yllätyksenä,
koska vanhempainohjaus on myös hoitokeino tarkkaavaisuushäiriössä ja voi tuottaa helpotusta myös ahdistus- ja mielialapulmiin,
kuten jo käsitteellistämisessä pohdittiin.
Käyttäytymisessä myönteinen kehitys oli
CBCL- ja SDQ-lomakkeilla arvioituna vaatimattomampaa. Kuinka tulosten ristiriita voidaan
selittää? Viikoittaisessa arvioinnissa käytösoireet laskivat, kun taas laajassa arvioinnissa
ennen hoitoa ja hoidon jälkeen tapahtui vain
pientä edistymistä. Yksi syy saattaisi olla, että
laajat arvioinnit tehtiin eri aikaan, pari viikkoa
ennen hoitoa ja sitten pari viikkoa hoidon jälkeen, jolloin tilanne oli jo huonontunut. Toinen syy saattoi olla se, että viikoittaisessa arvioinnissa (WACB) oireiden määrää seurataan
seitsemänportaisella asteikolla. Pitkissä laajaalaisissa arvioinneissa (CBCL ja SDQ) oireiden kartoitukseen käytetään kolmiportaista

asteikkoa. Viikoittaisessa mittarissa voi ehkä
helpommin nähdä tilanteen kohentumista,
vaikka ongelma edelleen on läsnä. Laajoissa
mittareissa tulokset näkyvät selkeämmin, kun
ongelmat poistuvat kokonaan, mikä Villen
kohdalla ei kuitenkaan toteutunut. Suusanallisessa palautteessa ja WACB-N:ssä tapahtui
siis selvää edistymistä, mutta ongelmat eivät
olleet vielä poistuneet kokonaan.
Tässä hoidossa WACB -lomaketta käytettiin
vain oireiden seurantaan. Timmer, Fortes,
Boys ja Urquiza (2015) ehdottavat kuitenkin
WACB-lomakkeen käyttöä myös vanhemman
huomion ohjaamiseen tarkoitettuna välineenä. WACB-N-lomakkeella seurataan negatiivista käyttäytymistä. Sen rinnalla on olemassa myös WACB-P-lomake, jolla voi seurata
positiivisen käyttäytymisen määrää. WACBP- lomakkeen käyttöä suositellaan ensimmäisessä hoitovaiheessa, koska se tukee vanhempia huomaamaan positiivista käyttäytymistä.
Toisessa vaiheessa, kun vanhempi puuttuu
lapsen ongelmalliseen käyttäytymiseen, suositellaan WACB-N-lomakkeen käyttöä. Lomake auttaa vanhempaa kiinnittämään huomionsa pulmalliseen käyttäytymiseen, joka
vaatii muuttumista. WACB-lomakkeen käyttöä interventiona olisi jatkossa hyvä kokeilla.
Seurannassa, puoli vuotta hoitojakson jälkeen
Villen tilanne oli taas huonontunut. Äiti kertoi, että arjesta oli tullut taas suoriutumista
ja että Villen kanssa oli ollut hankalaa. Nixon,
Sweeney, Erickson ja Touyz (2004) seurasivat
PCIT-hoidon tuloksia 2 vuoden ajan ja havainnoi tulosten säilymistä seuranta-aikana. Villen
tapauksessa käytösongelmat olivat taas palaneet, mikä saattoi johtua siitä, ettei ohjelmaa
viety aivan loppuun saakka, koska aikalisää ei
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otettu käyttöön. Toinen syy saattoi olla äidin
elämäntilanteen muuttuminen. Terapian aikana äiti oli opiskelija. Seuranta-aikana äiti lähti
työelämään, joten hänellä oli vähemmän voimavaroja myönteiseen vuorovaikutukseen.
Kuvatussa terapiaprosessissa tuli selvästi
haasteita vastaan, kun Ville suhtautui välillä
kielteisesti myönteiseen huomioon. Vaikeiden tilanteiden yli päästiin myös äidin sitkeyden avulla. Villen tapauksessa myönteinen vuorovaikutus vaikutti häneen selvästi
myönteisesti, kun sitä oli arjessa mukana.
Äidin stressin myötä myönteinen vuorovaikutus väheni ja samalla käytösongelmia tuli
takaisin. Käytösongelmat voivat olla hyvinkin sitkeitä pulmia (Kazdin & Weisz, 1999).
Vanhempainohjaus on lupaava menetelmä.
Välillä voi tulla hyviä tuloksia, välillä tulokset
ovat positiivisia, mutta vaatimattomia. Joskus
taas ei tapahdu laisinkaan edistymistä. Menetelmän opettelu on kuitenkin pitkäaikainen
prosessi terapeutillekin. Menetelmään voi tutustua käsikirjan avulla, mutta potilailta oppii
aina uusia asioita. Jatkossa pidän tärkeänä,
että yritetään viedä koko ohjelma läpi, myös
aikalisä, vaikka se saattaa tuntua terapeutista
ja asiakkaasta vaikealta. Olisi mielenkiintoista
kerätä kokemuksia myös siitä, jos ohjelmaan
tehtäisiin muutoksia ja arvioitaisiin niiden
vaikutusta tuloksellisuuteen. Käyntien pituus
ja tiheys saattaisi vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti vanhemmat omaksuvat uusia taitoja.
Vanhempia voitaisiin myös kannustaa vielä
enemmän reflektoimaan omaa käyttäytymistään, omaa kokemustaan sekä myös lapsen
kokemusta. Kokonaisuudessaan vuorovaikutusohjaus on toimiva menetelmä, joka ansaitsee laajempaa käyttöä myös Suomessa.
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