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Numeron teema on psykoosin hoito kognitiivisen psykoterapian avulla. Vaikka kaikista psykoterapi-
asuuntauksista on näyttöä psykoosin hoidossa, kognitiivisesta on eniten ja ainoana niiden potilaiden 
auttamisessa, joiden toimintakyky on erittäin heikko. Tuoreen tutkimuksen mukaan konkreettisten 
tavoitteiden ja niitä estävien uskomusten rajattu työstäminen kognitiivisen psykoterapian keinoin 
paransi pitkälle kroonistuneiden potilaiden elämää huomattavasti, erityisesti tahdottomuuden lievit-
tymisen kautta (Grant, Huh, Perivoliotis, Stolar, & Beck, 2012). Aiemmin tätä potilasryhmää on tyy-
pillisesti pidetty niin taantunena, että keskeiset keinot heidän auttamiseensa ovat olleet lääkehoito, 
harvajaksoinen seuranta ja läheisten jaksamista tukevat interventiot. 

Johdantoartikkelissa Heli Määttä ja Seppo Anttonen antavat päivitetyn katsauksen nykyiseen ym-
märrykseen psykoosista ja sen hoidosta kognitiivisella psykoterapialla: hoidon peruskivi on huolellisen 
käsitteellistämisen tukema lisääntynyt ymmärrys psykoottisista kokemuksista sekä potilaan elämän-
historian kannalta, että normaalien kokemusten äärimuotona. Interventiot rakentavat tämän ymmär-
ryksen päälle, ja se jo itsessään auttaa muuttamaan pelottaville oireille annettua merkitystä. Risto Val-
jakka antaa lyhytkatsauksen perustason tiedonkäsittelypuutteisiin, jotka vahvistavat harhaluuloja ja 
hidastavat psykoterapian etenemistä. Virpi Kinnunen käsittelee artikkelissaan uskonnollisten koke-
musten ja harhojen välistä eroa. Yksilön maailmankuvan ja arvojärjestelmän todenperäisyyden arvioi-
minen on aina arkaluontoista ja monimutkaistaa terapiasuhteen vuorovaikutusta. Artikkeli käsittelee 
uskonnollisia harhaluuloja, mutta yhtä hyvin kyse voisi olla poliittisesta tai seksuaalisesta identitee-
tistä: missä kohtaa valtavirrasta poikkeava tapa selittää todellisuutta nähdään psykoottisena, milloin 
tarvitaan hoitoa? Lopuksi Seppo Anttosen artikkeli pureutuu tarkemmin psykoottisille kokemuksille 
annetun merkityksen muuttumiseen psykoterapiassa: mikä muuttuu yksilötasolla ja miten?

Lehden tässä numerossa on ensimmäistä kertaa samaan aikaan kaikkia artikkelityyppejä: katsaus, 
lyhytartikkeli ja kaksi tapausselosteeseen perustuvaa artikkelia. Lyhytartikkeleja ei ole pyynnöistä 
huolimatta julkaistu aiemmin, vaikka muutama edellisen päätoimittajan Juhani Tiuraniemen pää-
kirjoituksista käytännössä olisi voinut olla myös sillä nimikkeellä.  Lyhytartikkeleiden tarkoitukse-
na on tuoda esiin jokin tieteelliseen tutkimukseen perustuva näkökulma, jolla kirjoittaja ajattelee 
olevan merkitystä psykoterapeuttisen hoidon kannalta. Merkitys voi tulla siitä että näkökulma aut-
taa terapeuttia ymmärtämään tiettyjä potilaitaan, tiettyä menetelmää tai tekniikkaa paremmin, 
auttaa asettamaan hoidolle tavoitteita tai muuta vastaavaa. Lyhytartikkeli voi olla katsaus, rapor-
toida kirjoittajan yksittäisen tutkimustuloksen tai esitellä tiettyä arviointi- tai hoitomenetelmää.

Psykoosi ja kognitiivinen psykoterapia
Risto Valjakka
päätoimittaja
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Lääkehoito on psykoosin käytetyin hoito-
muoto, mutta monien potilaiden oireet jat-
kuvat huolimatta lääkityksestä. Krooniset 
aistiharhat ja harhaluulot lisäävät heidän 
psyykkistä ahdinkoaan ja usein heikentä-
vät heidän toimintakykyään. Lääkehoidon 
hyödyn rajallisuus on luonut psykososiaalis-
ten hoitomuotojen kehittämiselle ilmeisen 
tarpeen. Psykososiaalisella vaikuttamisella 
pyritään rakentamaan sosiaalista tukea ja 
vahvistamaan stressinsietokykyä, jolla voi-
daan välillisesti vaikuttaa myös psykoosin 
taustalla olevaan biologiseen haavoittuvuu-

teen (Mueser, Deavers, Penn & Cassisi, 2013). 
Toimintakyvyn kohentaminen tarkoittaa esi-
merkiksi sellaisten uusien taitojen oppimista, 
jotka joko suoraan tai epäsuorasti vähentävät 
oireita tai kognitiivisia puutoksia. 

Psykoosin kognitiivisen terapian tavoitteena 
on opettaa potilasta tunnistamaan ja havain-
noimaan ajatuksiaan ja oletuksiaan tietyissä 
tilanteissa sekä arvioimaan ja korjaamaan nii-
tä objektiivisen ulkoisen todistusaineiston ja 
tosiasiallisten olosuhteiden valossa (Hagen & 
Turkington, 2011). Potilaan henkilökohtaista 

Kognitiivinen psykoterapia 
psykoosin hoidossa

Heli Määttä ja Seppo Anttonen

Kognitiivinen psykoterapia psykoottisten häiriöiden hoidossa (CBTp) on vakiinnutta-
nut asemaansa viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Aluksi painopisteenä oli 
pitkäaikaispotilaiden lääkehoidolla lievittymättömien oireiden hoito, mutta erityi-
sesti kuluneen vuosikymmenen aikana hoitomuoto on saanut yhä uusia muotoja ja 

käyttökohteita. Kognitiivisen psykoterapian psykoosikäsitys painottaa psykoottisten 
kokemusten jatkumoluonnetta ja yleisyyttä normaaliväestössä. Terapiatyöskente-
lyn kannalta tämä tarkoittaa sitä, että painopiste ei ole välttämättä oireissa sinänsä 
vaan yksilön noille kokemuksille antamissa merkityksissä (Tai & Turkington, 2009). 

Menetelmien vaikuttavuudesta on kertynyt runsaasti näyttöä.  Artikkelissa esitellään 
CBTp:n perusteiden lisäksi ajankohtaista näyttötutkimusta ja kehitteillä olevia inno-

vaatioita. 
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toimijuutta tuetaan niin hoidon, sen tavoit-
teiden ja hoitotulosten määrittelyssä kuin 
yksilöllisten hallintataitojen kehittämisessä 
(Mueser ym., 2013). Tavoitteena on vähentää 
psykoottisten oireiden vakavuutta ja lievit-
tää niiden aiheuttamaa haittaa toimintaky-
vylle. Terapian kulku voidaan jakaa erilaisia 
terapeuttisia prosesseja sisältäviin vaihei-
siin, jotka ovat toistensa kanssa sisäkkäisiä. 
Terapian ensimmäinen tehtävä on potilaan 
sitouttaminen ja terapeuttisen allianssin 
luominen. Seuraavassa vaiheessa normaalis-
tetaan oireita ja annetaan potilaan yksilölli-
siin oireisiin mukautettua psykoedukaatiota. 
Tähän prosessiin limittyy arviointi- ja tie-
donkeruuvaihe. Saadun tiedon pohjalta laa-
dittava, yksilöllinen käsitteellistäminen luo 
pohjaa hoitosuunnitelmalle ja terapeuttisten 
interventioiden valinnalle. Hoidon viimeinen 
vaihe on uusiutumisen ehkäisy ja toipuminen 
(Hagen & Turkington, 2011).

Kognitiivinen malli painottaa, että käyttäyty-
misemme ja tunteemme määräytyvät pitkälti 
siitä käsin, miten jäsennämme kokemuksi-
amme kognitiivisella tasolla. Oletus on, että 
kun kognitio ymmärretään, myös tunteet ja 
käyttäytyminen käyvät järkeen (Dudley & 
Turkington, 2011). Tässä mielessä normaalis-
taminen on sisäänrakennettu kaikkeen kog-
nitiiviseen psykoterapiaan, mutta psykoosin 
hoidossa se on nostettu terapian keskiöön ja 
on yksi menestyksellisen terapian tärkeim-
piä osia (Hoaas, Eidsbø Lindholm, Berge & 
Haagen, 2011). Keskeistä on psykoottisten 
oireiden näkeminen osana normaaliuden jat-
kumoa eli normaalikokemusten äärimuoto-
na (Anttonen, 2004; Kuipers, Garety, Fowler, 
Freeman, Dunn & Bebbington, 2006). Tutki-
mustulokset ovat osoittaneet, että potilaiden 

kuvaamat kokemukset (paranoia, äänien kuu-
leminen) ovat yleisiä myös normaaliväestös-
sä (Kuipers ym., 2006). Kliinisen ja ei-kliinisen 
ryhmän kokemusten välillä ei ole ratkaisevaa 
laadullista eroa, vaan ero on pikemminkin 
kokemusten laajuudessa ja ahdistavuudessa.

yHteiStyöSuHteen erityiSpiirteitä

Kognitiivisen psykoterapian tutkivan yhteis-
työn luonne terapiasuhteessa (Beck, Rush, 
Shaw & Emery, 1979; Kuusinen, 2008) pätee 
myös psykoottisista häiriöistä kärsivien hen-
kilöiden kohdalla. Hyvä terapeuttinen allians-
si liittyy hyviin hoidollisiin tuloksiin, mistä 
on selkeä tutkimusnäyttö myös psykoottisten 
häiriöiden osalta (Hoaas, Lindholm, Berge & 
Hagen, 2011). Toisaalta terapiassa tarjottu 
mahdollisuus tutkia ja vaikuttaa ongelmiin ja 
oireisiin sekä tässä onnistuminen varhaisessa 
vaiheessa auttavat vahvasti potilaan sitoutu-
mista terapiaan (Dunn, 2002). 

On kuitenkin aiheellista huomioida, minkä 
merkityksen esimerkiksi terapeutin empaat-
tisuus saa potilaan näkökulmasta. Gilbert 
(2007) kuvaa, kuinka jotkut paranoidiset 
potilaat voivat pelästyä tullessaan empaat-
tisesti ymmärretyksi, jos he uskovat, että 
ymmärrystä voidaan käyttää heitä vastaan. 
Terapeutin lämpö voi olla ongelmallista, kos-
ka siihen sisältyvä läheisyys voidaan kokea 
uhkaavana (Gilbert, 2007). 

Psykoottisiin sisältöihin suhtautumisessa 
Kingdon ja Turkington (2005) korostavat, että 
terapeutin tulee olla sekä ei-konfrontoiva 
että ei-liittoutuva suhteessa harhaluuloihin. 
Konfrontointi yleensä vahvistaa potilaan va-
kuuttuneisuutta harhaluulojen todenmukai-
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suudesta. Liittoutuminen harhaluulon kans-
sa aktiivisesti tai passiivisesti (antamalla sen 
mennä ohi keskustelussa ilman huomiota tai 
tutkivaa asennetta) edistää harhaluulon juur-
tumista (Kingdon & Turkington, 2005).  

Mahdollisuudet toimivan terapiasuhteen luo-
miseen psykoosipotilaan kanssa ovat hyvät.
Evans-Jones, Peters ja Barker (2009) tutkivat 
terapiasuhdetta 24:ssä CBTp-terapiassa koke-
mattomilla terapeuteilla. Loppupäätelmä oli, 
että kokematonkin terapeutti voi kehittää 
hyvän terapeuttisen suhteen psykoosista kär-
sivien potilaiden kanssa jo varhain terapiassa 
(muutaman tapaamisen aikana) huolimatta 
potilaan oireiden vakavuudesta, kognitiivi-
sen oivaltamisen ja uskomusten joustavuu-
den puutteesta sekä potilaan sairastamisen 
kestosta (Evans-Jones, Peters & Barker, 2009). 

Kognitiivisen psykoositerapian kouluttaminen 
voi vaikuttaa myönteisesti terapiasuhteeseen. 
McLeod, Deane ja Hogbin (2002) selvittivät 
asenteiden ja empatian muutosta tutkimuk-
sessa, jossa  joukko mielenterveysammattilai-
sia kävi kolmen päivän koulutuksen aistihar-
hojen ja harhaluulojen hoitamisesta CBTp:lla. 
Tuloksena oli muun muassa, että osallistujilla 
ilmeni merkittävää kasvua havaitussa empa-
tiassa suhteessa aistiharhoihin ja harhaluu-
loihin. Koulutus lisäsi myös henkilökunnan 
tunnetta soveltuvuudesta, työhön liittyvää it-
searvostusta ja odotuksia työtyytyväisyydestä 
(McLeod, Deane & Hogbin, 2002).

pSyKooSin KognitiiVinen MAlli jA  
KäSitteelliStäMinen

Terapiaa ohjaa psykoosin kognitiivinen mal-
li, josta myös yksilöllinen käsitteellistäminen 

johdetaan. Mallien vaikutusvaltaisimpiin ke-
hittäjiin kuuluvat Philippa Garety työtove-
reineen ja Anthony Morrison (Steel, 2008). 
Keskeistä psykoosin kehittymisessä on sekä 
yksilön biopsykososiaalinen haavoittuvuus 
että laukaisevat elämäntapahtumat (Gare-
ty, Kuipers, Fowler, Freeman & Bebbington, 
2001). Malleille yhteistä on oletus siitä, että 
oudon kokemuksen kehittymisessä psykoot-
tiseksi ratkaisevaa on kokemuksen tulkinta. 
Psykoottinen kokemuksesta tulee silloin, kun 
epätavanomainen kokemus tulkitaan kieltei-
seksi, uhkaavaksi ja ulkoiseksi, ja kun tulkin-
nasta seuraa ylivalppautta ja turvakäyttäy-
tymistä. Esimerkiksi päätelmä, että äänien 
kuuleminen aiheutuu unen puutteesta, joh-
taa erilaiseen lopputulokseen kuin tulkinta, 
että kyseessä on ilkein aikein puhuva paho-
laisen ääni (Steel, 2008). 

Frenchin ja Morrisonin (2008) mukaan psy-
koottiset oireet alkavat usein silloin, kun ih-
misen kyky tuottaa ja arvioida vaihtoehtoi-
sia selityksiä epämääräisille, ulkoisille (joku 
katsoo henkilöä oudosti) tai sisäisille (esim. 
hyvin epätavallinen ajatus tai havaintokoke-
mus), tapahtumille on heikentynyt. Tähän ky-
kyyn vaikuttavat sekä ulkoiset tekijät (kuten 
se, voiko henkilö puhua jonkun kanssa selvi-
telläkseen mitä on tapahtunut) että kognitii-
viset taidot (kuten kognitiivinen joustavuus 
ja ongelmanratkaisutaidot). Jos kyky tuot-
taa vaihtoehtoisia selityksiä on heikentynyt, 
stressaantunut ja psykoosille altis henkilö voi 
tehdä alkuperäisestä laukaisevasta tekijästä 
psykoottisen väärintulkinnan. 

Psykoosin kehittymiseen ja ylläpysymiseen 
myötävaikuttavat psykoosialttiille henkilöil-
le tyypilliset tiedonkäsittelyn piirteet. Näitä 
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ovat päättelyn vinoumat, kuten hätiköityjen 
johtopäätösten tekeminen (jumping to con-
clusions), ulkoistava attribuutio sekä puutteet 
sosiaalisten tilanteiden ja toisten aikomusten 
ymmärtämisessä (Garety ym., 2001). Attri-
buutiolla tarkoitetaan yksilön tapaa selittää 
tapahtumien syitä; ulkoistavassa attribuuti-
ossa syy nähdään itsen ulkopuolella. Vaino-
harhaluuloista kärsivillä tällaiseen attribuu-
tioon on tavanomaista enemmän taipumusta 
erityisesti heidän selittäessään negatiivisia 
tai ei-toivottuja tapahtumia ja tunteita (Kin-
derman & Benn, 2002). Lisäksi ongelmanrat-
kaisua voivat värittää puutteet uskomusten 
joustavuudessa (dikotominen ajattelutyyli) ja 
valmiudessa harkita vaihtoehtoja sekä taipu-
mus luottaa liikaa omiin uskomuksiin. Myös 
nämä voivat ylläpitää harhaluuloisia usko-
muksia (Garety ym, 2001).

Psykoottiset häiriöt ovat heterogeeninen 
joukko tiloja. Häiriön taustalla olevien ja 
sitä ylläpitävien, moninaisten biologisten, 
psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden ym-
märtämiseksi psykoosin terapiassa korostuu 
yksilöllinen käsitteellistäminen. Se voidaan 
määritellä ”hypoteesiksi potilaan psykologis-
ten, interpersoonallisten ja käyttäytymisen 
ongelmien syistä sekä niitä laukaisevista ja 
ylläpitävistä tekijöistä” (Eells, 1997, viitattu 
lähteessä Chadwick, Williams & Mackenzie, 
2003, s. 671). Tavoitteena on selittää sitä, mi-
ten potilas tulkitsee tapahtumia, mikä vaiku-
tus tällä on hänen mielialaansa ja miksi hän 
on taipuvainen tulkitsemaan tapahtumia 
tällä tavalla (Brabban & Turkington, 2002). 
Käsitteellistämisen tulisi sisältää kuvaus poti-
laan oireista tai pääongelmista, tärkeimmistä 
kognitioista, tunteista, käyttäytymisestä ja 
uskomuksista (Haddock & Tarrier, 1998). Se 

perustuu kognitiiviseen malliin, tehdään yh-
teistyössä ja yhdistää arviointivaiheessa koo-
tun tiedon (Morrison, 1998).

Käsitteellistämistä täydennetään ja muoka-
taan terapian kuluessa (Haddock & Tarrier, 
1998; French & Morrison, 2008). Yksinker-
tainen stressi-haavoittuvuusmallia mukai-
leva käsitteellistäminen voi luoda perustaa 
myöhemmälle, monimutkaisemmalle käsit-
teellistämiselle (Kinderman & Lobban, 2000). 
Joidenkin henkilöiden kohdalla perususko-
mukset voivat olla oleellinen haitallisia tul-
kintoja ylläpitävä tekijä tai merkittävä uu-
siutumiseen vaikuttava haavoittuvuustekijä 
(French & Morrison, 2008). Tällöin voi olla 
tarpeen liittää käsitteellistämiseen syvem-
män tason ymmärrystä. Negatiiviset usko-
mukset voivat määrittää myös harhaluulojen 
sisältöä: usein on ilmeistä, että harhaluulojen 
sisältö heijastaa huolenaiheita, joita henki-
löllä on itsestään (kuten ”olen paha”) ja siitä, 
kuinka muut havaitsevat hänet (kuten ”muut 
ovat vihamielisiä”) (Brabban & Turkington, 
2002). Käsitteellistäminen piirtää suuntavii-
vat positiiviselle muutokselle ja toimii myös 
sen mittarina. Terapian edetessä käsitteellis-
tämiseen on hyödyllistä palata, koska siten 
potilas voi arvioida mallin sisältämiä mahdol-
lisia aukkoja ja epäsopivuuksia. Tämä proses-
si auttaa potilasta hienosäätämään käsitteel-
listämistä ja voi lisätä muutosmotivaatiota 
(Haddock & Tarrier, 1998). Tarjotessaan uu-
den, vaihtoehtoisen selityksen oireille käsit-
teellistäminen saattaa vähitellen korvata po-
tilaan aiemmat, mahdollisesti harhaluuloiset 
selitykset (Morrison, 1998).

Terapiaa ja sen menetelmävalikoimaa rää-
tälöidään yksilöllisen käsitteellistämisen 
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ohjaamana, potilaan tarpeista käsin (Fow-
ler, Garety & Kuipers, 1995). On tärkeää, että 
käsitteellistäminen esitetään työoletuksena 
eikä lopullisena selontekona. Psykoosipoti-
laalle käsitteellistäminen selityksenä koke-
muksilleen edustaa usein virkistävää vaihte-
lua, koska he ovat tottuneempia kuulemaan 
ammattilaisten suusta ”sinulla on sairaus” 
-tyyppisiä perusteluja (Haddock & Tarrier, 
1998). Eräiden tutkimusten mukaan psykoo-
sipotilaiden emotionaaliset reaktiot käsitteel-
listämisen jakamiseen vaihtelevat eivätkä ole 
pelkästään myönteisiä (Chadwick ym., 2003; 
Pain, Chadwick & Abba, 2008). Brabbanin ja 
Turkingtonin (2002) mukaan terapeutin on 
hyvä pohtia, millä tasolla käsitteellistäminen 
voidaan jakaa potilaan kanssa. Päätökseen 
vaikuttavat potilaan kyky ymmärtää esitetyt 
perusteet ja yksimielisyys mallin kanssa. Mi-
käli käsitteellistäminen sisältää skeemoja, tu-
lee lisäksi huomioida, kuinka hyvin potilaan 
minän vahvuus kestää psyykkistä ahdinkoa, 
joka usein liittyy skeematason työskentelyyn. 

Käsitteellistämisellä voi olla arvaamattoman 
suuri terapeuttinen voima. Esimerkiksi so-
siaalisesti herkkä potilas, jonka oli vaikea 
tunnistaa omien automaattisten ajatustensa 
osuutta vuorovaikutustilanteiden tulkinnas-
sa, ja joka voittopuolisesti liittää kielteiset 
kokemuksensa muihin ihmisiin, näki onnis-
tuneen käsitteellistämisen jälkeen tilanteet 
uudessa valossa. Vasta silloin hän saattoi 
puhua ajatuksistaan uskomuksina eikä väis-
tämättöminä ulkoisina tapahtumina; sen si-
jaan, että toiset tosiasiallisesti esimerkiksi 
vihaisivat häntä, hänellä itsellään voisi olla 
herkkyyttä ajatella näin. Tämä avasi tietä 
vaihtoehtoisuudelle suhteessa hänen koke-
muksilleen antamiinsa merkityksiin.  

norMAAliStAMinen työtApAnA

Kingdonin ja Turkington (2005) mukaan 
CBTp –hoito perustuu paljon siihen hoitami-
sen filosofiaan, että psykoottisia sairauksia 
kokevat eivät ole erilaisia ihmisiä kuin muut 
tai me itse, vaikka heillä olisi sellaisia koke-
muksia, joita meillä ei ole ollut. Kokemusten 
erilaisuus voi olla enemmän määrällinen 
kuin laadullinen seikka (Kingdon & Turking-
ton, 2005). Jos normaalistavaa näkökulmaa 
potilaan oireisiin ei saavuteta, se pitää yllä 
käsitystä niiden outoudesta sekä potilaan 
että ammattilaisen näkökulmasta (Morrison, 
Renton, Dunn, Williams, & Bentall, 2004). 
Normaalistamisen perusteluja ovat psykoot-
tisten ilmiöiden yleisyys väestössä, niiden 
pohjautuminen normaaleihin psykologisiin 
prosesseihin kuten merkityksen antamiseen 
epätavallisille kokemuksille ja valikoivaan 
havainnointiin ja oireiden jatkumoluonne 
suhteessa niinsanottuihin normaali-ilmiöihin 
(Tai & Turkington, 2009). 

Outojen oireiden ja kokemusten ymmärtä-
misen lisäksi normaalistamisella pyritään 
vähentämään potilaan ahdistusta ja rauhoit-
tumiseen. Ymmärtämistä tuetaan jäsentä-
mällä oireiden kehittyminen ja käyttämällä 
kognitiivisia malleja (Kingdon & Turkington, 
2005; Dudley & Turkington, 2011). Normaa-
listaminen ja ymmärrettävyyden lisääntymi-
nen antavat potilaalle toivoa ja vähentävät 
stigmatisoitumista (Tai & Turkington, 2009). 
Stigmatisoituminen näyttää olevan keskei-
nen syy ensipsykoosin jälkeisen sosiaalisen 
ahdistuneisuuden pysymiseen ja lisäänty-
miseen (Birchwood, Trower, Brunet, Gilbert, 
Iqbal & Jackson, 2006). Tämä korostaa nor-
maalistamisen merkitystä sosiaalisen eris-
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täytyneisyyden ja sairaan identiteetin syn-
tymisen ehkäisemisessä. Normaalistaminen 
mahdollistaa samanlaisuuden ja joukkoon 
kuulumisen kokemuksia, jotka ehkäisevät lei-
mautumista poikkeavaksi (Anttonen, 2011). 
Normaalistaminen ei kuitenkaan tarkoita 
kärsimystä tuottavien kokemusten vähätte-
lyä eikä niiden väittämistä terveyden tai hy-
vinvoinnin merkeiksi (Dudley & Turkington, 
2011). 

terApiAMenetelMät

Normaalistamisen auttaa usein työstämään 
haitallisia uskomuksia psyykkisestä sairastu-
misesta ja sairaudesta vähemmän ahdistusta 
herättäviksi. Ongelmana ei pidetä oireita si-
nänsä, vaan niille annettuja, usein ahdistavia 
ja oireilua vahvistavia ja ylläpitäviä merki-
tyksiä. Lisäksi terapiassa pyritään hakemaan 
ymmärrystä sille, millä tavoin potilaan aiem-
mat kokemukset, asenteet ja perususkomuk-
set vaikuttavat potilaan oireistaan tekemiin 
tulkintoihin (Dunn, 2002). Harhaluulot näh-
dään uskomuksina, jotka edustavat potilaan 
pyrkimystä merkityksen etsimiseen henki-
lökohtaisen maailmansa sisällä. Yleensä har-
haluuloista on löydettävissä liittymäkohtia 
potilaan elämäntilanteeseen (Brabban & Tur-
kington, 2002). 

Ymmärrettävyyden lisääntyminen usein hel-
pottaa myös oireiden hyväksymistä, mikä luo 
pohjaa vaihtoehtoisuuden löytymiselle suh-
teessa psykoottisiin kokemuksiin. Psykoo-
sin terapiassa käsitteellistäminen nouseekin 
keskeiseen asemaan, ei pelkästään potilaan 
tilannetta jäsentävänä ja interventioita oh-
jaavana, vaan myös itsenäisenä terapeuttise-

na menetelmänä. Potilasta autetaan tarkas-
telemaan ajattelu- ja päättelyketjujaan mm. 
sokraattisen kyselyn keinoin (Renton, 2002). 
Terapeutti tutkii yhdessä potilaan kanssa, 
millaiselle todistusaineistolle tämä perustaa 
harhaluuloisen uskomuksensa. Perusteita ja 
epäjohdonmukaisuuksia pyritään hellävaro-
en kyseenalaistamaan. Tärkeää on, ettei po-
tilaan uskomuksia konfrontoida liian karke-
asti, mutta ei toisaalta myöskään harhaluuloa 
epäsuorasti tai suoraan tukevalla tavalla.

Uskomuksen paikkansapitävyyttä voidaan 
testata myös käytännön kokeiden avulla. 
Tämä tarkoittaa sellaisen toiminnan suunnit-
telua ja toteuttamista, jonka avulla uskomus 
voidaan osoittaa joko päteväksi tai pätemät-
tömäksi (Anttonen, 2008). Eräs potilas, joka 
uskoi toisen voivan lukea hänen ajatuksiaan, 
laati itselleen kokeen testaamaan uskomuk-
sen paikkansapitävyyttä. Koeasetelma piti si-
sällään, että hän tällaisten ajatusten ilmaan-
tuessa aloittaa keskustelun kyseisen henkilön 
kanssa. Mikäli keskustelunavaukseen vastat-
taisiin, se merkitsisi potilaalle, ettei ajatusten 
lukeminen ole todennäköistä, koska toinen 
katsoo tarpeelliseksi käyttää keskustelua 
kommunikoinnin välineenä. Realiteetin tes-
taamisen/käyttäytymiskokeen tavoitteena 
on saavuttaa muutos kognitioissa.  Automaat-
tisten ajatusten työstäminen voi nostaa työs-
kentelyn kohteeksi myös syvemmän tason 
uskomuksia, joihin voidaan käyttää tavan-
omaisia kognitiivisia tekniikoita. 

Kuten muussakin kognitiivisessa terapiassa, 
myös psykoosin hoidossa funktionaalinen 
analyysi on avuksi tapahtumien ja usko-
musten välisten suhteiden selventämisessä. 
Usein nämä sekoittuvat keskenään ilman että 
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henkilö tulee ajatelleeksi laukaisevan tapah-
tuman sekä toiminnallisten ja emotionaa-
listen seurausten välissä olevaa uskomusta 
(Kingdon & Turkington, 2005). Ajatus-tunne-
käyttäytyminen -kehien tunnistaminen voi 
auttaa potilasta ymmärtämään, että tapah-
tuman tulkinta ennemminkin kuin tapahtu-
ma sinänsä määrittää hänen käyttäytymis- ja 
tunnereaktioitaan (French & Morrison, 2008). 
Tämä voi mahdollistaa myös toimintaky-
kyä paremmin tukevien selviytymiskeinojen 
käyttöönoton aiempien, ongelmallisten toi-
mintamallien sijaan. 

Selviytymiskeinojen vahvistaminen kuu-
luu kiinteästi kognitiiviseen terapiaan. 
Psykoosioireiden hoitoon selviytymisstra-
tegian vahvistamista on kehitetty omana, sys-
temaattisena menetelmänään (Tarrier, 2008). 
Lähestymistapa perustuu havaintoon, että 
potilaat käyttävät luontaisesti tiettyjä selviy-
tymiskeinoja oireita hallitakseen. Se korostaa 
normaaleja ja yleisiä prosesseja, joita ihmiset 
käyttävät selviytyäkseen vastoinkäymisissä. 
Interventio perustuu yksityiskohtaiseen ar-
vioon. Oireet, niitä edeltäneet tekijät, niiden 
seuraukset ja mahdolliset selviytymiskei-
not tutkitaan tarkkaan oireiden seurannan 
ja haastattelun avulla. Potilasta opetetaan 
käyttämään järjestelmällisesti sopivia sel-
viytymiskeinoja vastauksena psykoottisten 
oireiden ilmaantumiseen. Selviytymisstrate-
giat voivat olla toiminnallisia, kognitiivisiin 
prosesseihin liittyviä tai pyrkiä muuntamaan 
aistiärsykekuormaa tai kehollista tilaa. Spesi-
feihin menetelmiin kuuluvat mm. huomion 
siirtäminen, huomion kaventaminen sekä it-
sensä kannustaminen ja sisäinen dialogi. Yli-
oppiminen ja rooliharjoitukset ovat keskeisiä 
keinoja taitojen harjoittelussa. Oppiminen ta-

pahtuu ulkoisen sanallistamisen kautta, jota 
asteittain vähennetään, kunnes kohteena 
oleva prosessi on sisäistetty (Tarrier, 2008).

Haitalliseen äänien kuulemiseen (kuulohallu-
sinaatiot) kohdennettu hoito sisältää tiedon 
antamisen ja normaalistamisen ohella sel-
viytymiskeinojen käyttöön ohjaamisen. Eri-
tyisesti erilaiset tavat muokata äänien kuule-
miseen ja niiden sisältöön liittyviä haitallisia 
uskomuksia ovat keskeisiä hoitomenetelmiä 
(Beck, Rector, Stolar & Grant, 2009). Myös 
hyvin konkreettiset selviytymiskeinot voivat 
olla tarpeen vaikeissa tilanteissa. Esimerkiksi 
potilas kuuli hyvin ahdistavia ja käskeviä ää-
niä, mikä johti hallitsemattomaan aggressii-
viseen käyttäytymiseen. Sairaanhoitaja opet-
ti potilaan äänien alkaessa aluksi laskemaan 
sormiaan ääneen samalla niitä vuoronperään 
nostaen; sitten laskemaan samalla tavalla 
varpaitaan ja lopuksi liittämään tähän lasten-
laulun mukaisen leikin ja laulun. Tämä auttoi 
selviytymään erityisen hankalista tilanteista. 

Negatiiviset oireet (vähentynyt tunteiden ja 
kielellinen ilmaisu, tahtoelämän muutokset, 
kyvyttömyys kokea mielihyvää, sosiaalinen 
vetäytyminen, tarkkaavaisuuden puutteet) 
nähdään usein vaikeasti muutettavina. King-
donin ja Turkingtonin (2005) mukaan psykolo-
gisilla interventioilla on kuitenkin osoitettua 
vaikutusta. Oireiden biologiseen puoleen kes-
kittymistä on kritisoitu liian kapeana lähes-
tymistapana ja psykologinen puoli onkin saa-
nut yhä enemmän huomiota kirjallisuudessa. 
Grant ja Beck (2009) korostavat, että oireiden 
taustalla nähdään usein suoriutumiseen liit-
tyviä, kielteisiä ja yliyleistyneitä, itseä lan-
nistavia uskomuksia (defeatist performance 
attitudes). Muutosta kohdennetaan potilaan 
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kielteisiin uskomuksiin kyvyistään ja poti-
lasta autetaan näkemään toimintojen myön-
teisiä seurauksia, mikä voi tuottaa motivoi-
via ajatuksia. Terapeutti toimii tavoitteiden 
asettamisen, motivoinnin ja tavoitteellisen 
toiminnan mahdollistajana (Stolar & Grant, 
2011). Terapeuttisena työkaluna potilaan 
aktivoimisessa voidaan käyttää esimerkiksi 
toimintojen aikatauluttamista, jota vahvis-
tetaan toiminnan hallinnan ja sen tuottaman 
mielihyvän asteikkoarvioinnilla. Toiminnan 
vaiheita voidaan pilkkoa osatehtäviin (Beck 
ym., 2009), ja terapeutin tulee antaa välitöntä 
palautetta pienimmästäkin edistysaskeleesta. 
Mitä konkreettisempi suunnitelma ja välittö-
mämpi tulos, sitä parempi. 

Psykoosiin liittyvät ajatushäiriöt voivat toisi-
naan hankaloittaa potilaan kielellistä viestin-
tää ja ymmärretyksi tulemista. Kingdonin ja 
Turkingtonin (2005) mukaan emotionaalises-
ti merkittävät aiheet usein pahentavat ajatus-
häiriöitä, ja tästä syystä on tärkeää tarkkailla 
potilaan sanatonta viestintää. Ajatushäiriöitä 
voi lievittää muun muassa käyttämällä yksin-
kertaisia kysymyksiä, selventämällä uudis-
sanoja, ammattikieltä ja vertauskuvia, tarjo-
amalla mahdollisia vaihtoehtoisia sanoja ja 
keskittymällä tiettyihin teemoihin (Kingdon 
ja Turkington, 2005). 

tuloKSelliSuuS

Kognitiivisen psykoterapian tuloksellisuus 
psykoosien hoidossa on jatkuvan tutkimuk-
sen kohteena. Koosteena kertyneistä tut-
kimustuloksista Tai ja Turkington (2009) 
toteavat, että satunnaistetut kontrolloidut 
tutkimukset ovat osoittaneet kohtalaisen vai-

kutuksen (effect size)  positiivisiin ja nega-
tiivisiin oireisiin terapian loppuvaiheessa ja 
että vaikutus on säilynyt ajan myötä. Lisäksi 
on näyttöä, että tulokset ovat pysyneet myös 
kliinisissä olosuhteissa tehdyissä tutkimuk-
sissa ja että ne ovat kustannustehokkaita (Tai 
& Turkigton, 2009). 

Laajassa meta-analyysissään (34 tutkimusta) 
Wykes, Steel, Everitt ja Tarrier  (2008) saa-
vat saman päätuloksen kuin muutkin meta-
analyysit: CBTp:llä on hyödyllinen vaikutus 
positiivisiin oireisiin. Lisäksi havaittiin mer-
kittävä vaikutus negatiivisin oireisiin (23 tut-
kimusta), toimintakykyyn (15 tutkimusta), 
mielialaan (13 tutkimusta) ja sosiaaliseen ah-
distuneisuuteen (2 tutkimusta).

Grant, Huh, Perivoliotis, Stolar, ja Beck (2012) 
tutkivat psykososiaaliseen toimintakykyyn 
ja negatiivisiin oireisiin skitsofreniapotilailla 
kohdennettua kognitiivista terapiaa. Terapia 
tähtäsi ensisijaisesti tuloksiin toimintakyvys-
sä, oli toipumissuuntautunutta ja huomioi 
neurokognitiiviset ja taitopuutteet. Keskeis-
tä oli työskentely motivaation ja tavoitteel-
lisuuden kanssa erityisesti työstämällä niitä 
haittaavia uskomuksia. Positiivisten oireiden 
kanssa työskenneltiin kognitiivisen terapian 
periaatteiden mukaan samalla kun tarkkaa-
vaisuus, toiminnanohjaus ja sosiaaliset tai-
dot olivat myös terapian kohteita.  Terapia 
sisälsi keskimäärin 50,5 istuntoa (vaihteluväli 
16-81).  Potilaiden toimintakyky parani  CT-
ryhmässä merkittävästi ja enemmän kuin 
tavanomaista hoitoa (ST) saaneiden ryhmäs-
sä. Alkumittauksesta 18 kuukauden kuluttua 
kognitiivista terapiaa saanut ryhmä (CT) sai 
paremmat tulokset tahdottomuuden (avoliti-
on-apathy) kohdalla verrattuna tavanomais-
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ta hoitoa saaneeseen ryhmään. Merkittäviä 
ryhmäeroja ei ollut muissa negatiivissa oi-
reissa (tunteiden latistuminen, puheen köyh-
tyminen, anhedonia – asosiaalisuus). Lisäksi 
CT-ryhmän positiiviset oireet vähenivät mer-
kitsevästi ja tavanomaisen hoidon ryhmässä 
ne eivät vähentyneet (Grant ym., 2012).

Van der Gaag, Stant, Wolters  Buskers ja Wiers-
ma (2011) tekivät kustannustehokkuustutki-
muksen luonnollisissa olosuhteissa pitkäai-
kaisilla skitsofreniaspektrin potilailla, joilla 
oli epäonnistumisia lääkehoidon suhteen. 
CBT:n käyttö potilailla lisäsi hoidon kustan-
nuksia. CBT-ryhmällä oli 18 kuukauden tut-
kimusaikana 183  normaalitoiminnan tasoista 
päivää, kun vastaavia päiviä oli tavanomai-
sen hoidon (TAU) ryhmässä 106. Normaalin 
toiminnan päivä saavutettiin huomattavasti 
pienemmällä taloudellisella panoksella sil-
loin, kun potilas ei ollut ollut sairaalahoidossa 
kolmeen kuukauteen ennen CBT:n alkamista 
(van der Gaag ym., 2011). Wykes ym. (2008) 
huomauttavat, että mielenterveyspalveluissa 
halpojen ja tehottomien hoitomuotojen ei tu-
lisi olla vaihtoehto käyttökelpoisille ja tehok-
kaille, mutta kalliimmille hoitomuodoille.

Garety, Fowler, Freeman, Bebbington, Dunn & 
Kuipers (2008) tutkivat satunnaistetussa kont-
rolloidussa monikeskustutkimuksessa CBT:n 
ja perheintervention vaikutusta psykoosin 
uusiutumiseen. Vaikka CBT oli suunnattu uu-
siutumisen ehkäisemiseen potilailla, joiden 
psykoosi oli lähiaikoina uusiutunut, ei CBT:llä 
ollut uusiutumista  ehkäisevää vaikutusta (ku-
ten ei perheinterventiollakaan). Sen sijaan 
CBT:lla oli depressiota vähentävä vaikutus ja 
niillä henkilöillä, joilla oli läheisiä CBT mer-
kittävästi vähensi harhaluuloista johtuvaa 

stressiä ja paransi sosiaalista toimintakykyä 
(Garety ym., 2008). Kirjoittajat arvelevat, että 
CBT ei vaikuttanut keskeisiin muutosta välit-
täviin tekijöihin, kuten ydinuskomuksiin tai 
päättelyyn, jolloin terapia ei ollut riittävän te-
hokasta muuttamaan psykoottisten oireiden 
pysymistä ja toistumista. Tutkijat ehdottavat, 
että jatkossa CBTp:ta tulisi kehittää siten, että 
se kohdistuisi parantamaan keskeisiä kogni-
tiivisia ja emotionaalisia prosesseja, joita on 
esitetty haittaavia oireita ja uusiutumista ku-
vaavissa malleissa (Garety ym., 2008).

Tuoreessa meta-analyysissä Stafford, Jackson, 
Mayo-Wilson, Morrison ja Kendall (2013) sel-
vittivät psykoosiin siirtymisen ehkäisemistä 
psykoosiriskissä olevilla henkilöillä. Analyy-
si sisälsi 11 tutkimusta (1246 koehenkilöä) ja 
kattoi psykologisia, farmakologisia ja ravin-
nollisia interventioita. Aikarajatun, kohden-
netun CBT:n vaikutukselle psykoosiin siirty-
misen ehkäisyssä saatiin kohtalainen näyttö. 
Integroidulla psykoterapialla (aikarajattomat 
terapiat, taitoharjoittelu, kognitiivinen reme-
diaatio, perheinterventiot) vastaava vaikutus 
oli alhaisesta hyvin alhaiseen ja omega-3 ras-
vahapoilla (ravinnolliset interventiot) hyvin 
alhainen näyttö. Analyysissä ei löydetty näyt-
töä, että antipsykoottiset lääkkeet ehkäisisivät 
psykoosiin siirtymistä tai psykoosin viiväs-
tymistä (Stafford ym, 2013). Varhaisen psy-
koosin hoitoon liittyvässä systemaattisessa 
katsauksessa Bird, Premkumar, Kendall, Whit-
tington, Mitchell ja Kuipers (2010) selvittävät 
varhaisen intervention palvelujen, CBT:n ja 
perheintervention vaikuttavuutta. Tuloksena 
oli, että palvelut ylipäänsä vähensivät sairaa-
lahoidon aloittamisia, psykoosin uusiutumisia 
oireiden vaikeusastetta ja paransivat pääsyä 
ja sitoutumista hoitoon. Yksinään käytettyinä 
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perheinterventio vähensi uusiutumista ja sai-
raalahoidon aloittamisia ja CBT vähensi oirei-
den vaikeusastetta ja sillä oli vähän vaikutusta 
uusiutumiseen ja sairaalahoidon aloittamisien 
määrään (Bird ym., 2010).

uuSiA innoVAAtioitA

Perinteisen kognitiivisen teorian ulkopuo-
lelta vaikutteita saaneista niinsanotuista 
kolmannen aallon hoitomuodoista on am-
mennettu myös psykoosin terapeuttiseen 
hoitoon. Menetelmien soveltaminen psykoo-
seihin on vasta orastamassa ja lisää tutkittua 
tietoa tarvitaan (Tai & Turkington, 2009). 
Tällaisia uudempia suuntauksia ovat muun 
muassa metakognitiivinen terapia (MCT) ja 
mindfulnessia eli tietoista läsnäoloa hyödyn-
tävät hyväksymis- ja omistautumisterapia 
(HOT) ja myötätuntokeskeinen terapia (CFT 
ja CMT, Compassionate Mind Training). 

Yhteistä tietoiseen läsnäoloon pohjautuvissa 
lähestymistavoissa on meditaatiomenetel-
mien soveltaminen (Tai & Turkington, 2009). 
Ajatellaan, että avaintekijöitä ihmisen kärsi-
myksessä ovat muun muassa selkeän tietoi-
suuden puuttuminen omista kokemuksista, 
vaikeiden kokemuksien välttely ja tuomit-
seva suhtautuminen omiin tuntemuksiin tai 
minään (van der Valk, van de Waerdt, Mei-
jer, van der Hout & de Haan, 2013). Potilasta 
rohkaistaan kohdentamaan tarkkaavaisuu-
tensa aistiharhojen tai vaikeiden muistojen 
ja ajatusten kaltaisiin kokemuksiin, olivatpa 
nämä miten epämiellyttäviä tahansa, jotta 
hän oppisi uusia tapoja suhtautua niihin (Tai 
& Turkington, 2009). Menetelmän sisältämää 
meditaatiota voidaan muokata vastaamaan 

psykoosia luonnehtiviin haavoittuvuuksiin: 
esimerkiksi vältetään pitkiä hiljaisuuksia, 
jotka voivat tuottaa sisäisiä havaintovääristy-
miä (van der Valk ym., 2013). Mindfulnessin 
käytöstä psykoosin hoidossa on julkaistu ta-
paustutkimuksia. Sen avulla on pystytty vä-
hentämään harhaluulon tärkeitä dimensioita: 
vakuuttuneisuutta, ahdistavuutta, vaivaa-
vuutta ja merkitsevyyttä (Ellett, 2013) sekä 
ääniharhojen ahdistavuutta ja vakuuttunei-
suutta niistä (Newman Taylor, 2009).

Hyväksymis- ja omistautumisterapia painot-
taa yksilön arvoja ja rohkaisee elämään nii-
den mukaan. Sen avulla voidaan harjoitella 
uusia strategioita suhteessa psykoottisiin 
kokemuksiin, esimerkiksi kognitiivista etään-
nyttämistä (uskomuksiin suhtautuminen hy-
poteettisina väittäminä eikä faktoina) ja hy-
väksyntää (Tai & Turkington, 2009). 

Myötätuntokeskeinen terapia ja harjoittelu 
kehitettiin alun perin henkilöille, jotka ovat 
itsekriittisiä ja kokevat korostuneesti häpeää 
(Gilbert & Procter, 2006). Lähestymistavan 
mukaan häpeä ja itsekritiikki voivat toimia 
sisäisinä, vihamielisinä signaaleina, virittäen 
alistuvia ja negatiivisia affektiivisia reagoin-
titapoja, jotka ylläpitävät psykiatrisia häi-
riöitä (Gilbert, 2005, viitattu lähteessä Tai & 
Turkington, 2009). Myötätuntoisen suhtau-
tumisen kehittäminen suhteessa omaan kär-
simykseen ja tarpeisiin on lähestymistavan 
pääperiaatteita. Mayhew’n ja Gilbertin (2008) 
tapaustutkimusten sarja valaisee CMT:n mah-
dollisia hyötyjä paranoidisten, ääniä kuulevi-
en potilaiden hoidossa. Tuloksena oli mm., 
että potilaiden vihamieliset äänet muuttuivat 
rauhoittavammiksi sekä vähemmän vainoa-
viksi ja pahantahtoisiksi. 
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Metakognitiivisen terapian (MCT) näkökul-
masta psyykkiset häiriöt ovat tulosta tietyis-
tä ajattelun tyyleistä ja tavoista, joilla ihmi-
set kontrolloivat ajatuksiaan (metakognitiot) 
(Tai & Turkington, 2009). Lähestymistapa 
kohdentuu metakognitiivisiin prosesseihin, 
joiden ajatellaan olevan häiriöiden taustalla: 
huoleen ja märehtimiseen (ruminaatio), tark-
kaavuuden fokusoitumiseen uhkaan ja nega-
tiiviseen informaatioon sekä ajatusten tukah-
duttamiseen ja välttelemiseen. Tutkimustieto 
vahvistaa oletusta, että huoli voi olla para-
noidisten harhaluulojen osatekijänä. Tästä 
löydöksestä Foster, Startup, Potts ja Freeman 
(2010) muotoilivat tutkimuskysymyksen, voi-
taisiinko huoleen vaikuttamalla saada aikaan 
muutosta myös vainoamisharhaluuloissa. 
Tulosten mukaan lyhyt, huoleen kohdistuva 
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Attention Training (ATT) on metakognitiivi-
sen terapian puitteissa kehitetty menetelmä, 
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Tällä lyhytkatsauksella on kaksi tarkoitusta. 
Ensimmäinen on pohtia psykoosiin liittyvää 
kahden kognitiivisen perusprosessin häi-
riintymistä, ja toinen esitellä yksinkertainen 
kyselylomake jonka avulla voidaan karkeasti 
arvioida ajatusprosessin häiriintymisen as-
tetta. Keskityn tässä harhaluuloihin, vaikka 
psykooseihin usein liittyy myös harha-aisti-
muksia. Elämää rajoittavia harha-aistimuksia 
harvemmin esiintyy ilman harhaluuloja, jos 
kyse on psykoosisairaudesta eikä ”puhtaasta” 
traumasta, tai kasvaimen, myrkytystilan tai 
päävamman kaltaisesta orgaanisesta syystä. 

Myönteiset tai lohduttavat harha-aistimuk-
set, kuten tuoreilla leskillä yleinen ääniharha 
puolison puheesta, puolestaan eivät kaipaa 
hoitoa. 

Kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta 
pohjimmainen kysymys harhaluuloista on, 
että miksi potilaat jatkavat niihin uskomis-
ta, vaikka ne ovat niin epätodennäköisiä ja 
ympäristöstä tulee jatkuvasti niiden vastais-
ta palautetta? Pintapuoliset selitykset kuten 
neurokemian häiriintyminen, dissosiaatio 
traumatapahtumasta selviämiseksi, alkeelli-

Hätäiset johtopäätökset 
ja haavoittava varmuus

Risto Valjakka

Monet psykoottiset potilaat jatkavat harhaluuloihinsa uskomista lääkityksestä ja 
psykoterapiasta huolimatta tai kehittävät uusia, vaikka hoidot olisivat monella muulla 

tavalla tuloksellisia. Tässä artikkelissa pohditaan sitä, miksi taipumus harhaisten 
tulkintojen tekemiseen muuttuu usein hitaammin kuin tapa suhtautua psykoottisiin 
kokemuksiin, itseen ja ympäristöön tai suojautumiskeinot ahdistukselta. Yksi selitys 
voi olla kahden tiedonkäsittelyn perusprosessin häiriintyminen niin, että ihminen 
sekä muodostaa taipumuksen hätäisten johtopäätöksen tekemiseen, että on varma 

niiden todenperäisyydestä liian vähin perustein. Pieni 30 potilaan määrällinen aineis-
to vaikuttaa tukevan tulkintaa. Artikkelissa myös esitellään Beckin todellisuusarvioky-

sely (BCIS) ja kirjoittajan siitä tekemä lyhennelmä.
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set suojautumiskeinot ahdistukselta tai erit-
täin jäykät uskomukset eivät auta ymmärtä-
mään sitä, miksi harhaluulot pysyvät tai uusia 
syntyy huolimatta onnistuneesta hoidosta. 
Taipumuksen harhaiseen ajatteluun pitäi-
si hävitä tai ainakin dramaattisesti lievittyä, 
kun neuroleptit salpaavat dopamiiniresepto-
reita, minuuden osat ovat tulleet lähemmäksi 
toisiaan, ja käytössä on kypsempiä defenssejä 
sekä vaihtoehtoisia tulkintoja. Näin ei kuiten-
kaan käytännön työssä useinkaan ole, vaan 
jokin perustavaa laatua oleva haavoittuvuus 
pysyy. Tutkimusnäyttöä on ainakin kahdesta 
ajattelun perusprosessista, joiden häiriinty-
minen vaikuttaa liittyvän suoraan harhaluu-
lojen säilymiseen ja vahvistumiseen: taipu-
mus hätäisten johtopäätösten tekemiseen ja 
varmuus liian vähäisin perustein näiden tul-
kintojen todenmukaisuudesta.

HätäiSet joHtopäätöKSet

Hätäisillä johtopäätöksillä tarkoitetaan pää-
telmien tekemistä nopeasti ja riittämät-
tömään tietoon perustuen. Tätä päätök-
sentekotyyliä on tutkittu kokeellisesti ns 
lasihelmikokeen (beads task) avulla (Phillips 
& Edwards, 1966). Alkuperäisessä versiossa 
koehenkilölle näytetään ensin kahta purkkia, 
joista kummassakin on sata värillistä lasihel-
meä. Toisessa purkissa on 85 tietynväristä 
helmeä ja 15 toisen värissä, ja toisessa purkis-
sa päinvastoin. Purkit siirretään pois koehen-
kilön näkyviltä, jonka jälkeen toisesta purkis-
ta nostetaan sattumanvaraisesti yksi helmi 
kerrallaan koehenkilön nähtäväksi. Koe päät-
tyy, kun tämä sanoo olevansa varma siitä, 
kummasta purkista on kyse. Psykoottisten 
potilaiden taipumusta hätäisiin johtopäätök-

siin on tutkittu helmikokeen avulla 80-luvun 
lopulta saakka, ja tulokset osoittavat tällaista 
taipumusta aktiivisista harhaluuloista kärsi-
villä (esim. Menon, Pomarol-Clotet, McKenna 
& McCarthy, 2006; Garety, Freeman, Jolley et 
al, 2005), korkeassa psykoosiriskissä olevilla 
(Broome, Johns, Valli et al., 2007). People with 
an At Risk Mental State jump to conclusions. 
British Journal of Psychiatry, 191, s38-s42.) 
ja erilaisissa harhaluuloasteikoissa korkeita 
pisteitä saavilla (esim. Colbert & Peters, 2002; 
Moritz & Woodward, 2005; Warman & Martin, 
2006).

Psykoottisilla potilailla tämä taipumus hä-
täisiin johtopäätöksiin näkyy muun muassa 
tunneperäisenä päättelynä ja katastrofiajat-
teluna (Beck, Rector, Neil, Stolar & Grant, 
2009, s. 74; s. 83). Tunneperäinen päättely 
on tiedonkäsittelyn vääristymä, jossa ihmi-
nen esimerkiksi uskoo muiden suhtautuvan 
häneen kielteisesti sillä perusteella, että hä-
nestä tuntuu etteivät muut pidä hänestä. 
Katastrofiajattelussa mahdollinen kielteinen 
lopputulos koetaan varmana. Lisäksi on vah-
vaa näyttöä siitä, että vainoharhaiset potilaat 
selittävät kielteisiä tapahtumia liiallisesti it-
sensä ulkopuolisilla, muiden ihmisten tarkoi-
tukselliseen toimintaan liittyvillä syillä. Tämä 
taipumus näkyy kokeellisissa tutkimuksissa 
(Garety & Freeman, 1999), omaelämänkerral-
lisissa muistoissa (Bentall, Kaney & Dewey, 
1991) ja lyhytkestoisissa sanamuistitehtävis-
sä (Bentall, Kaney & Bowen-Jones, 1995).

Ero normaalin, neuroottisen ja psykoottisen 
yksilön tekemien hätäisten johtopäätösten 
välillä on lähinnä mittakaavassa. Normaali 
yksilö saattaa uskoa vähään todistusaines-
toon perustuen, että naapurit puhuvat hänes-
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i tä pahaa; psykoottinen että naapurit yrittävät 
myrkyttää hänet. Ei-psykoottisesta sosiaali-
sesta ahdistuksesta kärsivä yksilö saattaa aja-
tella vähin perustein, että muut tuntuvat tui-
jottavan väheksyvästi; vastaava psykoottinen 
ajatus olisi, että muut tuijottavat ja haluavat 
minulle pahaa. 

liiAllinen VArMuuS

Pelkkä taipumus hätäisiin johtopäätöksiin 
ei itsessään johda harhaluuloihin. Ihmiset 
melko automaattisesti peilaavat ajatuksiaan 
tiedossaan olevia faktoja vasten ja tekevät 
karkean arvion siitä tarvitseeko tämän aja-
tuksen todenperäisyyttä varsinaisesti ajatel-
la vai ei. Pelkät hätäiset johtopäätökset eivät 
synnytä haavoittavia uskomuksia, tunteita 
tai toimintaa, jos tämä realiteettia vasten tar-
kistava prosessi seuloo ne onnistuneesti (Gil-
bert & Gill, 2000). Sen sijaan silloin kun yksilö 
on varma uskomustensa todenperäisyydestä 
liian vähäisen informaation perusteella, tar-
kistaminen epäonnistuu säännönmukaisesti 
ja erittäin epätodennäköisetkin asiat tuntu-
vat tosilta. Tämän todennäköisyyttä lisäävät 
kognitiivinen tai emotionaalinen kuormitus 
(Gilbert & Gill, 2000) ja varmistusharha (Beck 
et al, 2009, s. 87). Varmistusharhalla tarkoite-
taan sitä, että ihmisen oletukset suuntaavat 
tarkkaavaisuutta näitä oletuksia vahvistaviin 
asioihin, mikä vahvistaa niitä entisestään. 
Mitä uhkaavammista asioista on kyse, sitä 
enemmän huomio suuntautuu niihin. 

Aaron Beckin tutkimusryhmä on kehittänyt 
kyselylomakkeen, jonka avulla arvioidaan 
yksilön kykyä tunnistaa, arvioida ja kokeilla 
ajatusvirheitään (Beck, Baruch, Balter, Steer, 

& Warman, 2004). Kysely koostuu viidestä-
toista väittämästä, joita arvioidaan nelipor-
taisella Likert-asteikolla niin, että Täysin eri 
mieltä saa arvon 0 ja Täysin samaa mieltä ar-
von 3). Väittämistä koostuu kaksi asteikkoa: 
Reflektiivisyys (0-27 pistettä) ja Varmuus 
(0-18 pistettä). Kokonaispistemäärä saadaan 
vähentämällä varmuusasteikon pistemäärä 
reflektiivisyysasteikon pistemäärästä. Kysely 
erottelee psykoosipotilaat muista psykiatri-
sista potilaista (Beck ym, 2004; Colis, Steer & 
Beck, 2006) ja erityisesti Varmuus-asteikko 
korreloi voimakkaasti taipumuksen tehdä 
hätäisiä johtopäätöksiä kanssa (Warman, 
Lysaker, & Martin, 2007). Harhaluuloiset po-
tilaat toisaalta joutuvat punnitsemaan ko-
kemuksiaan muita enemmän, ja saavat siten 
korkeampia pisteitä reflektiivisyysasteikol-
la mutta ovat siitä huolimatta varmoja liian 
heikoin perustein (Buchy, Malla, Joober, & 
Lepage, 2009). Tämä liittynee ennemmin kog-
nitiiviseen perusprosessiin kuin aktiiviseen 
harhaisuuteen, koska myös samansuuntai-
nen tulos saatiin harhaluuloalttiilla yliopisto-
opiskelijoilla (Warman & Martin, 2006). 

Käänsin tämän Beck Cognitive Insight Scalen 
(BCIS) vuonna 2010 päiväosastopotilaiden 
hoidon tavoitteiden yksilöllistämisen tueksi. 
Otsikoin sen Beckin todellisuusarviokyselyk-
si kömpelöltä ja leimaavalta tuntuneen suo-
ran ”kognitiivinen sairaudentuntokysely” 
- käännöksen sijaan.  Kolmekymmentä poti-
lasta täytti kyselyn osana osastolle tullessaan 
osana alkuarviota. Heistä kahdellatoista (ikä 
M=35.2, SD=8.0 vuotta; naisia 58%) oli hoidon 
loppuessa psykoosidiagnoosi tai vahvistama-
ton mutta vahva epäily psykoosiproblematii-
kasta, kymmenellä mieliala- tai ahdistunei-
suushäiriö (ikä M=28.0, SD=11.1 vuotta; naisia 
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70%) ja kahdeksalla persoonallisuushäiriö 
(ikä M=28.9, SD=10.6 vuotta; naisia 78%). Psy-
koottisten potilaiden BCIS-pistemäärissä ei 
ollut merkitsevää eroa muihin potilaisiin (t 
(28) = 0.56, p = .58), joten sen käytöstä alkuar-
vion osana luovuttiin. 

Tein kuitenkin kyselystä psykologisia yk-
silötutkimuksia varten lyhennelmän, josta 
poistin ne väittämät jotka vaikuttivat käsit-
televän suoraviivaisesti sairaudentuntoa tai 
joiden keskiarvoissa ei ollut minkäänlaista 
eroa psykoottisten ja ei-psykoottisten välil-
lä. Lyhennelmässä on seitsemän väittämää, 
joista kolme liittyy reflektiivisyyteen ja neljä 
perusteettomaan varmuuteen. Käytän täs-
tä lyhennelmästä jatkossa nimitystä BCIS-S. 

Taulukossa 1 esitellään tunnusluvut kum-
mastakin kyselyversiosta, ja niistä molemmat 
ovat tämän artikkelin liitteenä. 

BCIS-S:n kokonaispisteiden keskiarvot olivat 
psykoottisten ryhmällä merkitsevästi kor-
keammat kuin mieliala- ja ahdistuneisuus-
häiriöisillä (t (28) = 2.31, p < .05), erot ref-
lektiivisyysasteikossa (t (28) = 1.82, p = .08) 
ja varmuusasteikossa (t (28) = -1.90, p = .07) 
jäivät hieman tilastollisesti merkitsevästä. 
Lyhytversion kokonaispistemäärän avulla 
voitiin ennustaa oikein 70% potilaista sijoit-
tumisen joko psykoottisiin tai ei-psykootti-
siin (B = -.40, p < .05), ja regressiomalli sopi 
aineistoon mutta sen selitysaste jäi matalaksi 
(p < .05, R2 = .22). 

tAuluKKo 1: BecKin todelliSuuSArVioKySelyn ASteiKKojen KeSKiArVot jA -HAjonnAt eri 
potilASryHMillä

Psykoottinen Persoonallisuus-
häiriö

Mielialahäiriö

M
(SD)

M
(SD)

M
(SD)

BCIS kokonaispistemääräa 6.84
(6.2)

7.63
(5.5)

8.20
(2.7)

BCIS reflektiivisyys (R) 15.7
(3.9)

15.50
(4.1)

15.50
(2.2)

BCIS varmuus (V) 8.8
(3.2)

7.88
(2.5)

7.30
(1.6)

BCIS-S kokonaispistemääräa -0.33
(3.2)

1.25
(2.3)

2.10
(1.1)

BCIS-S reflektiivisyys (R) 4.83
(2.0)

5.75
(1.6)

6.20
(1.4)

BCIS-S varmuus (V) 5.17
(1.6)

4.50
(1.9)

4.10
(0.9)

a Kokonaispistemäärä = R-V
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Reflektiivisyyden eli joustavan ajattelun 
puutteet ja varmuus liian vähäisin perus-
tein ovat olennaisia harhaluuloja vahvista-
via ja säilyttäviltä tekijöitä. Ne ovat ilmiönä 
perustavampaa laatua ja syvempää tasoa 
kuin esimerkiksi uskomusten jäykkyys tai 
mustavalkoisuus, alkeelliset keinot suojau-
tua vainoahdistukselta tai traumanjälkeinen 
dissosiaatio, koska ne vaikuttavat jokaiseen 
uskomukseen, suojakeinoon tai dissosioituun 
psyyken osaan. Hätäiset johtopäätökset ovat 
keskeisiä harhaisten tulkintojen synnylle, 
mutta joustavan ajattelun puute ja varmuus 
heppoisin perustein pitävät niitä yllä.

Koska kyse on psyyken perusprosesseista, 
kukin voi hahmottaa ne itselleen luontevan 
käsitejärjestelmän kautta. Esimerkiksi omal-
le kliiniselle työlleni keskeisen merkitysor-
ganisaatioteorian (Guidano, 1991) kielellä 
BCIS-kyselyn mittaama reflektiivisyys vastaisi 
psyyken prosessiulottuvuuksista joustavuut-
ta, eli kykyä kykyyn sisällyttää eksplisiittiseen 
minäkuvaan laajaa kirjoa kokemuksia ja BCIS-
kyselyn mittaama hätäinen varmuus puoles-
taan integraatiokykyä, eli kokemusta itsestä 
jatkuvana tunnekokemusten vaihtelusta huo-
limatta ja kykyä sietää ristiriitaa implisiittisen 
ja eksplisiittisen minäkuvan välillä. Guidano 
(1987, s. 117 & s. 211) katsoi, että keskeinen ero 
psykoottisen ja neuroottistasoisen häiriön vä-
lillä on puutteellinen integraatiokyky, joka saa 
psykoottisen yksilön selittämään sisäisiä koke-
muksiaan ulkopuolisilla tekijöillä. Nähdäkseni 
tämän ulkoistamustaipumuksen lisäksi tärkeä 
harhaluuloja säilyttävä tekijä on puutteellinen 
joustavuus, eli haluttomuus pohtia vaihtoeh-
toisia selityksiä omille johtopäätöksille.

Tässä pienessä aineistossa haavoittavimmalta 
vaikutti ajattelun jäykkyyden yhdistyminen 
varmuuteen omista tulkinnoista heppoisin 
perustein, ennemmin kuin voimakas jompi 
kumpi taipumus. Niiden samanaikaisen puut-
teen voimakkuus oli melko lineaarisessa yh-
teydessä häiriön vaikeusasteeseen. Suurem-
malla aineistolla kuva olisi todennäköisesti 
ollut vivahteikkaampi ja selkeämpi, mutta 
mielestäni tässä suunta on selvä ja vastaa 
Beckin ryhmineen (2004) tuloksia. 

Miksi lyhennelmästä pois jättämäni väittä-
mät, jotka olivat amerikkalaisessa aineistossa 
olivat olleet erottelukykyisiä, eivät suomalai-
silla potilailla enää olleet? Syynä voi olla alku-
peräisen kyselyn heikkous, kieliasu, liian pieni 
vastaajamäärä tai potilaisiin liittyvät tekijät. 
Alkuperäisen BCIS:n vahvuuksista ja heikko-
uksista ei löydy eriteltyä tietoa. Kieliasu tun-
tuu epätodennäköiseltä, koska väittämien 
muotoilu oli tarkistutettu kahdella psykolo-
gilla ja yhdellä journalistilla, eikä takaisin-
käännös muuttanut olennaisesti väittämien 
merkityksiä. Lisäksi kolmenkymmenen po-
tilaan aineistossa satunnaisvaihtelu alkaa jo 
siinä määrin tasoittua, ettei yksittäisillä väit-
tämillä pitäisi enää olla ainakaan negatiivisia 
korrelaatioita pääasteikkoihin. Vahvin toden-
näköisyys siis on potilaisiin liittyvät tekijät. 

Aineiston psykoottisista potilaista valtaosa 
oli juuri siirtynyt päiväosastolle suljetulta 
psykiatriselta osastolta. Moni on todennäköi-
sesti halunnut korostaa hyvää ymmärrystään 
psykoottisten kokemustensa tunnistamises-
ta sekä päiväsairaalan henkilökunnalle, että 
itselleen. Juuri niiden väittämien, jotka viit-
tasivat muita väittämiä suoremmin psykoot-
tisiin kokemuksiin, erottelukyky oli tässä ai-
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neistossa heikko. Sen sijaan reflektiivisyyttä 
ja varmuutta yleisemmällä tasolla käsitelleet 
väittämät säilyttivät erottelukykynsä. Oma 
vaikutelmani on, että potilaat päättelivät 
näiden väittämien mittaavan niinsanottua 
sairaudentuntoa, ja joko halusivat antaa vai-
kutelmaa psykoottisten oireiden lieventymi-
sestä, tai kokivat niiden aidosti lieventyneen. 
Siksi uskoisin, että lyhytversio antaa toden-
mukaisemman kuvan tällaisten potilaiden 
reflektiivisyydestä ja varmuudesta, eli kog-
nitiivisten perusprosessien puutteista tasos-
ta jotka eivät kohennu lääkityksellä samaan 
tahtiin harhojen, harhaluulojen tai muiden 
suorien psykoosioireiden kanssa.

Taipumuksen hätäisiin johtopäätöksiin, ajat-
telun jäykkyyden ja liian herkän varmuu-
den hahmottaminen keskeisiksi harhaluulo-
ja vahvistaviksi tekijöiksi avaa kiinnostavia 
näkökulman psykoosin käytännön hoitoon. 
Vakiintuneet hoitomuodot varmasti lisäävät 
reflektiivisyyttä ja lievittävät liiallista var-
muutta ikään kuin oheistuotteena. Neuro-
leptilääkitys, keholliset itsen rauhoittamisen 
keinot ja normalisointi vähentävät psyyk-
kistä kokonaiskuormitusta, jolloin potilaalla 
on enemmän resursseja oletustensa tarkis-
tamiseen. Uskomusten työstäminen opettaa 
ottamaan vaihtoehtoisia näkökulmia, jolloin 
reflektiivisyys lisääntyy. Neurokognitiivis-
ten vaikeuksien kuntouttamiseen tähtäävään 
kognitiiviseen remediaatioon liittyvä toi-
minnanohjauksen ja työmuistin harjoittami-
nen parantanee kyvyn tarkistaa toiminnan 
tuloksia ohella myös kykyä tarkistaa omia 
uskomuksia, työmuistin kohentuminen taas 
mahdollistaa useamman faktan pitämisen 
mielessa samaan aikaan. Koska mikään näis-
tä ei vaikuta suoraan liialliseen varmuuteen 

tai hätäisiin johtopäätöksiin, nämä syvemmät 
kognitiiviset puutokset lievittyvät yksittäisiä 
vaikeuksia hitaammin. Lievittyminen vaatii 
paljon toistoja ja negatiivisten oireiden hel-
pottumista siinä määrin, että potilas laajen-
taa elinpiiriään asuntonsa ulkopuolelle ja saa 
siten itsestään ja ympäristöstään uudenlaista 
tietoa. Tämä mahdollistaa asteittain integraa-
tiokyvyn voimistumisen ja aiempaa sallivam-
man suhtautumisen niihin puoliin itsessä, 
jotka aiemmin ovat tuntuneet niin vierailta 
että ne on pitänyt sulkea oman kokemusmaa-
ilman ulkopuolelle.
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Beckin todellisuusarviokysely, lyhytversio (BCIS-S)

Nimi  ___________________________________     Ikä  _____          Päiväys  ____ ____ ____

Alla olevat väittämät kuvaavat sitä, miten ihmiset ajattelevat ja tuntevat. Lue jokainen 
väittämä huolellisesti. Merkitse väittämän viereiseen sarakkeeseen, kuinka hyvin se 
mielestäsi sopii ajatuksiisi kuluneen kuukauden aikana.

Täysin 
eri

mieltä

Hieman 
samaa 
mieltä

Paljon 
samaa 
mieltä

Täysin 
samaa 
mieltä

1. Olen joskus ymmärtänyt väärin sen, miten muut 
suhtautuvat minuun. 0 1 2 3

2. Olen tehnyt hätiköityjä johtopäätöksiä. 0 1 2 3

3. Vaikka tunnen vahvasti olevani oikeassa, voin silti olla 
väärässä. 0 1 2 3

4. Jos jokin tuntuu oikealta, se myös on totta. 0 1 2 3

5. Ihmiset ovat yleensä väärässä, kun he ovat kanssani eri 
mieltä. 0 1 2 3

6. En voi luottaa muiden mielipiteisiin kokemuksistani. 0 1 2 3

7. Voin aina luottaa arviointikykyyni. 0 1 2 3

Beck Cognitive Insight Scale - lyhytversio. Aaron T. Beck ja Debbie Warman 2004. Kääntänyt Risto Valjakka 2010 ja 
lyhentänyt 2011.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Työntekijä täyttää)

Reflektiivisyys (R) _______ 1+2+3
Varmuus (V) _______ 4+5+6+7

BCIS-S -pistemäärä _______ (R) – (V)

BCIS-S  kokonais- -12 – -4 = erittäin heikko
pistemäärän -3 – 0 = tavallista heikompi
suuntaa-antavat 1 – 4 = tavallinen
kuvaukset. 5 – 9 = tavallista vahvempi
Perustuu 30 potilaan 
vastauksiin.
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Beckin todellisuusarviokysely (BCIS)

Nimi  ___________________________________     Ikä  _____          Päiväys  ____ ____ ____

Alla olevat väittämät kuvaavat sitä, miten ihmiset ajattelevat ja tuntevat. Lue jokainen 
väittämä huolellisesti. Merkitse väittämän viereiseen sarakkeeseen, kuinka hyvin se 
mielestäsi sopii ajatuksiisi kuluneen kuukauden aikana.

Täysin 
eri

mieltä

Hieman 
samaa 
mieltä

Paljon 
samaa 
mieltä

Täysin 
samaa 
mieltä

1. Olen joskus ymmärtänyt väärin sen, miten muut 
suhtautuvat minuun. 0 1 2 3

2. Tulkinnat, joita teen kokemuksistani, ovat varmasti 
oikeita.

0 1 2 3

3. Muut ihmiset voivat ymmärtää paremmin kuin minä, 
mistä epätavalliset kokemukseni johtuvat. 0 1 2 3

4. Olen tehnyt hätiköityjä johtopäätöksiä. 0 1 2 3

5. Jotkut hyvin todellisilta tuntuneet kokemukseni ovat 
saattaneetkin johtua mielikuvituksestani. 0 1 2 3

6. Osa varmana pitämistäni käsityksistä ovat 
osoittautuneet virheellisiksi.

0 1 2 3

7. Jos jokin tuntuu oikealta, se myös on totta. 0 1 2 3

8. Vaikka tunnen vahvasti olevani oikeassa, voin silti olla 
väärässä.

0 1 2 3

9. Tiedän paremmin kuin kukaan, mitä ongelmia minulla 
on. 0 1 2 3

10. Ihmiset ovat yleensä väärässä, kun he ovat kanssani eri 
mieltä.

0 1 2 3

11. En voi luottaa muiden mielipiteisiin kokemuksistani. 0 1 2 3

12. Jos joku huomauttaa uskomusteni virheellisyydestä, 
olen valmis harkitsemaan pitävätkö ne paikkansa.

0 1 2 3

13. Voin aina luottaa arviointikykyyni. 0 1 2 3

14. Yleensä ihmisten käyttäytymiselle on enemmän kuin 
yksi mahdollinen selitys.

0 1 2 3

15. Epätavalliset kokemukseni voivat johtua siitä, että olen 
järkyttynyt, stressaantunut tai poissa tolaltani. 0 1 2 3

Beck Cognitive Insight Scale. Aaron T. Beck ja Debbie Warman 2004. Kääntänyt Risto Valjakka 2010.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Työntekijä täyttää)

Reflektiivisyys (R) _______ 1+3+4+5+6+8+12+14+15
Varmuus (V) _______ 2+7+9+10+11+13

BCIS-pistemäärä _______ (R) – (V)
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Uskonnollisten harhaluulojen hoito 
kognitiivisessa psykoterapiassa

Virpi Kinnunen

Tässä artikkelissa tarkastellaan uskonnollisten harhaluulojen hoitamista Beckin, 
Rectorin, Stolarin ja Grantin (2009) kognitiivisen mallin pohjalta. Potilaan uskonnol-

lisuus on psykoterapiassa usein monenlaisia tunteita herättävä ja vaikeaksikin koettu 
asia. Artikkelin tarkoituksena on antaa lisää työvälineitä potilaan uskonnollisuuden 
kohtaamiseen ja työstämiseen terapiasuhteessa. Keskeisinä kysymyksinä ovat mistä 

tunnistaa uskonnollisen harhaluulon, mitkä ovat uskonnollisten harhaluulojen terapi-
an pääpiirteet ja mitä erityispiirteitä terapiaan liittyy. 

Käsittelen tässä artikkelissa uskonnollisten 
harhaluulojen työstämistä kognitiivisessa 
terapiassa. Mielenkiinto aihepiiriä kohtaan 
nousi käytännön työstä, ja tämä artikke-
li perustuu psykoterapiakoulutusta varten 
tekemääni lopputyöhön. Työskentelen kog-
nitiivisena terapeuttina oikeuspsykiatri-
sessa sairaalassa skitsofreniaa sairastaville 
potilaille, joilla on usein uskontoon liittyvää 
psykoottista oireilua. Olen toiselta koulutuk-
seltani uskontotieteilijä ja kiinnostunut us-
konnoista ja uskonnollisista ilmiöistä. Toivon 
löytäväni uutta näkökulmaa ja käytännön 

välineitä psykoterapiatyöhön sekä haasteelli-
seksi koetun aihepiirin työstämiseen. 

Artikkelin keskeiset käsitteet ovat harhaluu-
lot, hallusinaatiot sekä uskonto. Harhaluulot 
eli deluusiot ovat psykoottisen oireilun ydin. 
Ne ovat DSM-IV:n mukaan jäykkiä ja usein hi-
taasti muuttuvia uskomuksia, jotka ahdistavat 
henkilöä tai häiritsevät hänen elämäänsä vai-
kuttaen myös ihmissuhteisiin. Kognitiivisen 
terapian näkökulmasta harhaluulot nähdään 
joustavina ja muuntuvina, muun muassa po-
tilaan vakuuttuneisuuden asteen ja uskomuk-
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usein epätarkkoja, irrationaalisia ja kulttuu-
riin sopimattomia. Uskonnolliset harhaluulot 
voivat olla paranoidisia eli vainoharhaluu-
loja, grandioottisia eli suuruusharhaluuloja 
tai itsen vähättelyyn liittyviä harhaluuloja 
(Kingdon ja Turkington, 2005; Wilson, 1998). 
Vainoharhaluulo on esimerkiksi kokemus sii-
tä, että henkiolennot testaavat ja koettelevat 
uskoa. Henkilö, jolla on suuruusharhaluulo 
voi kuvitella olevansa uskonnollinen merkki-
henkilö. Itsen vähättelyyn liittyvät harhaluu-
lot voivat sisältää ajatuksen arvottomuudesta 
suurien syntiensä tähden. 

Harhaluuloihin liittyy usein aistiharhoja eli 
hallusinaatiota. Ne ovat ihmisen todelliseksi 
kokemia eri aistinalueiden aistimuksia, joita 
ei ole aiheuttanut mikään aistinelimeen koh-
distunut ulkoinen ärsyke. Tyypillisiä skitsofr-
eniaan liittyviä aistiharhoja ovat kuuloharhat 
eli henkilö voi esimerkiksi kuulla Jumalan 
puhuvan hänelle. Uskonnollisessa näköhar-
hassa henkilö voi nähdä esimerkiksi enkelin 
tai paholaisen.  Sanan uskonto etymologia 
viittaa uudelleen liittymiseen tai yhtymiseen 
(lat. relegare). Uskontopsykologi Palouzia-
nin (1998) mukaan uskonnon universaalisuus 
kertoo ihmisen jonkinlaisesta perustarpeesta 
korjata tiettyä särkyneisyyttä itsessään. Us-
konto voi esimerkiksi antaa elämälle mielek-
kyyttä ja tarkoitusta. Etymologiselta pohjal-
ta uskonnon idea viittaa siihen, että ihmiset 
pyrkivät kohti kokonaisuuden tai täydellisyy-
den tunnetta. Uskonnon kautta ihminen voi 
kokea olevansa osa tiettyä kulttuuriperintöä 
sekä arvo- ja ajatusjärjestelmää. Uskontoon 
liittyy yleensä vuorovaikutusta yliluonnollis-
ten ilmiöiden, kuten henkien ja jumalaolen-
tojen kanssa (DSM IV; Palouzian, 1983). 

Terveen ja sairaan uskonnollisuuden välinen 
raja on liukuva ja vaikeasti määriteltävissä. 
Mielenterveys on ylipäätään suhteellinen kä-
site. Vielä 200 vuotta sitten esimerkiksi har-
ha-aistimukset tulkittiin viesteiksi Jumalal-
ta. Monilla uskonnollisilla johtajilla on ollut 
psykoottiseksi tulkittavaa oireilua, mutta he 
ovat olleet yhteisössään keskeisiä ja ihailtuja 
hahmoja (Lukoff, 2010; Palouzian, 1983). Moni 
uskonnollinen liike on saanut alkunsa äänien 
kuulemisesta (Tobert, 2010). Useissa Raama-
tun tapahtumissa esiintyy Jumalan ääni. Pe-
rimätiedon mukaan profeetta Muhammed 
kokosi Koraanin henkikirjoituksella. Mor-
monikirkko on syntynyt enkelin ilmestyksen 
seurauksena. Kulttuuri ja ympäristö vaikutta-
vat olennaisesti siihen, millainen käyttäyty-
minen tulkitaan psykoottiseksi. 

Nyky-yhteiskunnassa psykoottisuuden käsit-
teestä käydään keskustelua. Joidenkin tutki-
musten mukaan noin kolmasosalla ihmisiä on 
ollut uskonnollisia tai mystisiä kokemuksia 
(Clarke, 2010).  Claridgen (2010) mukaan psy-
koottisuutta voitaisiin tarkastella ikään kuin 
piirteenä, psykotisismina, joka kattaa tietyn-
laista realiteetit ja arjen tason ylittävää ajat-
telua ja käyttäytymistä ja jonka ääripäänä oli-
si sairaudenasteinen psykoottisuus. Henkilö 
voi esimerkiksi uskoa suojelusenkeliin, ajatel-
la tätä ja ehkä kokea tämän läsnäolon. Sen si-
jaan sairaudenasteisessa uskonnollisuudessa 
uskonnollinen toiminta alkaa rajoittaa omien 
tavoitteiden saavuttamista ja hyvinvointia. 
Radikaalimpien antipsykiatristen ajattelijoi-
den mukaan psykoottiseksi diagnosointi on 
vain tapa leimata yhteiskunnallisesti poikke-
avaa, erilaista käyttäytymistä (Szasz, 1961). 

Maagiset ja yliluonnolliset uskomukset liitty-
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vät useimmiten skitsofreniaan. Harhaluuloja 
voi esiintyä myös maanis-depressiivisessä 
psykoosissa tai harhaluuloisuushäiriöissä. 
Uskonto ei ole sinänsä sairauden etiologian 
kannalta merkittävä tekijä, mutta se vaikut-
taa henkilön käyttäytymiseen ja sitä kautta 
ajatuksiin sekä sairauden ilmenemismuotoon 
(Wilson, 2006). Mielisairaudelle annetaan eri 
uskonnollisissa suuntauksissa erilaisia se-
litysmalleja. Esimerkiksi osa mormoneista 
mieltää mielisairauden synnin ilmenemis-
muodoksi siten, että sairastuminen olisi seu-
rausta synnin tekemisestä (Barlow & Bergin, 
1998). Islaminuskossa uskonto läpäisee kaikki 
elämän alueet, kuten esimerkiksi mielisai-
rauden, ja sairauksilla voi olla useita uskon-
nollisia merkityksiä (Husain, 1998). Potilaan 
näkökulmasta oireisiin voi liittyä voimakkai-
ta tunteita, kuten esim. häpeää, mikä voi vai-
keuttaa niistä puhumista (Beck, Rector, Stolar 
& Grant, 2009; DSM IV). Psykoterapian näkö-
kulmasta on olennaista yrittää ymmärtää, 
mitä merkityksiä potilaan mielessä omaan 
sairastumiseen liittyy.

Uskonto voi olla potilaalle merkittävä voima-
vara, mutta toisaalta myös kärsimyksen läh-
de (Pargament & Brant, 2006). Se voi tuoda 
elämään mielekkyyttä, hallintakeinoja ja ih-
missuhteita. Toisaalta esimerkiksi uskonnon 
arvot ja moraalijärjestelmä voivat olla ahdis-
tavalla tavalla ristiriidassa henkilön omien 
motiivien ja tarpeiden kanssa. 

Hoitohenkilökunnan suhtautumista uskon-
nollisia harhaluuloja kokeviin potilaisiin lei-
maa usein epävarmuus ja keinottomuus. Hel-
posti koetaan että, hoitajan tulisi ymmärtää 
potilaansa maailmankuvaa, jotta häntä voi 
auttaa. Uskonnon luonne sinänsä on arkisen 

kokemisen tason ylittävä ja on vaikea arvioi-
da milloin uskonnollinen toiminta on ”poik-
keavaa” tai jotenkin väärillä urilla. On vaikea 
arvioida, milloin esimerkiksi henkilö meditoi 
liikaa tai missä määrin on normaalia tuntea 
henkien läsnäoloa. Saman uskonnon sisällä-
kin on erilaisia käsityksiä sekä toimintatapoja, 
ja viime kädessä jokainen itse rakentaa oman 
versionsa uskonnosta. Tässä artikkelissa tar-
kastelen uskonnollisten harhaluulojen hoitoa 
Beckin, Rectorin, Stolarin ja Grantin (2009) 
kognitiivisen mallin mukaisesti. Se myötäilee 
pitkälti Kingdon ja Turkingtonin (2005) kog-
nitiivis-behavioraalista mallia.  Keskeisinä 
kysymyksinä ovat mistä tunnistaa uskonnol-
lisen harhaluulon, mitkä ovat uskonnollisten 
harhaluulojen hoidon pääpiirteet ja mitä eri-
tyistekijöitä niiden hoitoon liittyy. 

MiStä tunniStAA uSKonnolliSen  
HArHAluulon?

Uskontoon liittyvän uskomuksen osoittami-
nen harhaluuloksi on haasteellista, koska po-
tilaan uskomuksia ei voida käytännössä testa-
ta samalla tavalla kuin muita uskomuksia. Jos 
potilas esimerkiksi kokee henkiolennon kiu-
saavan itseään, väitteen paikkansa pitävyyttä 
on vaikea testata käytännössä sikäli, että hen-
kiolento ei ole aistein havaittavissa. Monet 
uskonnon piiriin kuuluvat ilmiöt ja teemat, 
kuten esimerkiksi uudelleen syntyminen tai 
henkiolennon vallassa oleminen, ovat vai-
keasti ymmärrettävissä ja niiden merkitystä 
voidaan tulkita ja ymmärtää monella tavalla.

Uskonnolliset harhaluulot voivat olla osa 
normaalia uskomusjärjestelmää. Etenkin 
vieraasta kulttuurista ja vieraan uskonnon 
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i piiristä tulevalle vähäinen tieto voi vaikeut-

taa harhaluulojen tunnistamista. Esimerkiksi 
muslimin uskomus maailmassa vaikuttavista 
henkiolennoista jinneistä ei ole harhaluulo 
tai psykoosin oire (Beck ym., 2009). Psykootti-
sen henkilön uskonnollinen sanasto on usein 
epäloogista ja se sisältää usein neologismeja. 
Uskonnollista sanastoa käytetään poikkea-
valla tavalla ja keskeisiä hahmoja (jumala, 
paholainen) rinnastetaan oudolla tavalla. 
Psykoottisen henkilön harhaluulot eivät saa 
kannatusta omassa uskonnollisessa yhteisös-
sä, vaikkakin ne voivat muistuttaa yhteisesti 
jaettuja uskomuksia (Kingdon, Siddle, Naeem 
& Rathod 2010). 

Henkilöt, joilla ei ole psykoosisairautta, ym-
märtävät erikoiset kokemuksensa helpommin 
osaksi omaa uskonnollista viitekehystään. 
Monilla ihmisillä on uskomuksia yliluonnol-
lisista ilmiöistä, kuten enkeleistä. Enkelin ko-
keminen arkipäivässä voi olla heille turvalli-
suuden tunnetta tuova ja elämää rikastuttava 
kokemus. Skitsofreniaa sairastaville tällaiset 
uskomukset kuitenkin aiheuttavat enemmän 
kärsimystä ja pelkoa kuin esimerkiksi hen-
kilöille, joiden yliluonnolliset kokemukset 
liittyvät psykoosipiirteiseen persoonallisuus-
häiriöön. Skitsofreniaa sairastavan on usein 
vaikea kyseenalaistaa uskonnollisten selitys-
mallien järkevyyttä ja nähdä asiaa vaihtoeh-
toisesta näkökulmasta. He eivät välttämättä 
kykene tarkastelemaan uskonnollista koke-
musta oman mielen tuotteena, vaan näkevät 
sen todellisena tapahtumana. Heiltä puuttuu 
tietoisuus omien ongelmien luonteesta (Beck 
ym., 2009).  

Paranoidinen potilaani syytti minua terapian 
alussa ”psykiatria-uskonnon” edustajaksi seu-

rauksena siitä, että yritin pohtia hänen kans-
saan vaihtoehtoisia syitä äänien kuulemiselle. 
Koska psykoosien tarkkaa syytä ei tunneta, 
hänen ongelmiensa taustalla vaikuttivat hä-
nen mielestään henkiolennot, joilla Jumala 
koetteli hänen uskoaan. Henkiolentojen vai-
kutuksen alaisena hän oli ahdistunut ja hän 
koki henkien syyttelevän itseään. 

Yllä olevassa esimerkin potilas oli terapian 
alkuvaiheessa hyvin loukkaantunut siitä, että 
yritin nähdä vaihtoehtoisia selitysmalleja hä-
nen kokemuksilleen. Vasta myöhemmin luot-
tamuksen kasvettua ja lääkityksen muututtua 
hän kykeni hyväksymään kognitiivisen mallin 
näkökulman yhtenä vaihtoehtona oireilleen.

Kingdon, Siddle, Naeem & Rathod (2010) on 
esitellyt kriteerejä, joiden avulla arvioida 
sitä, ovatko uskonnolliset ajatukset psykoot-
tisia. Ensinnäkin on selvitettävä harhaluulon 
voimakkuus eli kuinka vahvasti henkilö on 
vakuuttunut uskomuksestaan. Psykoottinen 
henkilö on yleensä hyvin vakuuttunut usko-
muksistaan. Toiseksi on huomioitava usko-
muksen asiayhteys eli kuinka huonosti tai 
hyvin uskomus sopii henkilön tilanteeseen ja 
kulttuuriin. Psykoottisen henkilön harhaluulo 
vaikuttaa usein tilanteeseen sopimattomalta. 
Kolmanneksi on arvioitava se miten huolestu-
nut henkilö on uskomuksesta ja kuinka paljon 
aikaa menee sen pohtimiseen. Psykoottisella 
henkilöllä uskonnollisten asioiden pohtimi-
nen vie merkittävän osan ajasta. Neljänneksi 
on arvioitava kuinka järkeenkäypä tai uskot-
tava henkilön uskomus on. Kuten aiemmin jo 
todettiin, psykoottisen henkilön uskomukset 
ovat ristiriitaisia ja epäloogisia. Lisäksi olisi 
hyvä arvioida se kuinka vahvasti henkilö us-
koo, että kokemus liittyy häneen itseensä. Psy-
koottinen henkilö kokee tapahtumat itseensä 
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liittyviksi (Beck ym., 2009; Kingdon, Siddle, 
Naeem & Rathod 2010). Joidenkin näkemysten 
mukaan uskonnollisia harhaluuloja voidaan 
diagnosoida vain epäsuorasti eli kiinnittämäl-
lä huomiota muihin mielenterveydenhäiriöstä 
kertoviin oireisiin. Näitä voivat olla vaikkapa 
ristiriita henkilön sanojen ja käyttäytymisen 
välillä sekä tunteiden, ajatusten ja toiminnan 
häiriöt (Sims 1992).

Apuvälineenä poikkeavan uskonnollisuuden 
erottamisessa tavanomaisesta voi käyttää us-
konnollisten asiantuntijoiden haastattelua ja 
uskontotieteellisen kirjallisuuden lukemista 
sen tiedon saamiseksi, millaisia ovat kunkin 
uskonnon tavanomaiset uskomukset ja ritu-
aalit (Beck ym., 2009). Uskonnon opinkappa-
leet ovat usein myös dokumentoitu uskonnol-
lisen organisaation kokouksissa, esimerkiksi 
kirkolliskokouksissa (Kingdon ym., 2010). 

HArHAluulojen ArViointiVAiHe

Terapiasuhteen rakentaminen

Terapiassa keskitytään alkuvaiheessa myön-
teisen terapiasuhteen rakentamiseen ja kes-
kustellaan potilaan kertomista ongelmista. 
Psykoosisairauksien kohdalla hyvän terapia-
suhteen rakentamiseen tarvitaan usein pitkä 
aika. Terapeutin on hyvä olla avoin, hyväksy-
vä ja kiinnostunut potilaan kokemusta koh-
taan (Anttonen, 2008; Beck ym., 2009). Omas-
sa terapiatyöskentelyssäni olen osoittanut 
kiinnostusta esimerkiksi kuuntelemalla po-
tilaan käsitystä hänen uskonnostaan, siihen 
liittyvästä elämäntavasta ja mahdollisesti 
hänen kulttuuristaan. Lähetystyötä painotta-
vien uskonnollisten liikkeiden edustajien voi 

olla aiheellista antaa kertoa alkuun ”markki-
nointipuhe” uskonnostaan, jonka jälkeen he 
pystyvät velvollisuutensa suoritettuaan kes-
kittymään muuhun. 

Uskonnollisia harhaluuloja voidaan työstää 
vasta kun terapeuttinen suhde on riittävän 
vahva. Terapeutin on oltava varovainen siinä, 
ettei hän lähde tukemaan potilaan harhaluu-
loja. On hyvä pitäytyä potilaan kokemukses-
sa, sen sijaan että puhutaan asioiden tapah-
tumisesta. Harhaluuloa kyseenalaistava tyyli 
sen sijaan aiheuttaa potilaassa vastarintaa ja 
vahvistaa entisestään harhaluuloa. Joskus 
terapeutin voi olla vaikea suhtautua empaat-
tisesti outoihin, uhkaaviin tai sekaviin usko-
muksiin. Tällöin terapeutin voi koettaa eläy-
tyä potilaan rooliin siitä näkökulmasta, miten 
hankalalta potilaasta mahtaa tuntua kun hän 
pitää kiinni tällaisista uskomuksista ja joutuu 
toimimaan näiden pohjalta (Beck ym., 2009).  

Uskonnollisia teemoja sivuttaessa terapeutin 
ei ole aiheellista kertoa omista uskonnollisis-
ta näkemyksistään, koska tämä voi tuottaa 
keskusteluun moralistista sävyä. Potilaan voi 
olla vaikeampi kertoa itsestään terapeutille, 
joka tuo esille omia uskonnollisia näkemyk-
siään (Kingdon ym., 2010). Terapeutit, jotka 
eivät itse ole uskonnollisia, kyseenalaistavat 
vähemmän jopa virheellisiä uskonnollisia 
uskomuksia. Mikäli he kyseenalaistavat nii-
tä, voivat uskovaiset potilaat reagoida siihen 
kielteisesti. Terapeutin ja potilaan yhteinen 
uskonnollinen viitekehys voi olla myös hai-
tallinen, koska se voi estää potilaan uskomus-
ten avointa tarkastelua eli voi syntyä oletus 
siitä, että uskontoon liittyvät asiat koetaan 
samalla tavalla. Samaa uskontoa edustava te-
rapeutti voi myös reagoida tiedostamattaan 
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i voimakkaammin, jos havaitsee, että potilaal-

la on valtavirrasta poikkeava käsitys. Tämä 
voi käytännössä näkyä esimerkiksi väärinkä-
sitysten oikaisemisena liian suoralla tavalla. 
(Anttonen 2008, Beck ym., 2009, Kehoe, 1998; 
1994, Kingdon ym., 2010).

Usein harhaluuloja päästään työstämään 
avoimen keskustelun kautta, kun potilas tuo 
esille ongelmiaan. Terapeutin tulisi välttää 
käyttämästä käsitteitä harhaluulo tai skitso-
frenian oire, kun puhutaan henkilön usko-
muksista ja ajatuksista. Jos harhaluuloja on 
paljon, riippuu potilaasta, onko mielekkäin-
tä kartoittaa terapiassa ensin harhaluuloja 
niiden syntyhetkestä käsin vai käsitellä tuo-
reinta, mielessä olevaa ahdistusta aiheutta-
vaa harhaluuloa.  Usein on järkevää lähteä 
liikkeelle vähemmän tunteita herättävistä 
harhaluuloista. Harhaluulot kartoitetaan 
mahdollisimman perusteellisesti esimerkiksi 
keston, sisällön ja niiden herättämien tun-
teiden osalta. On myös tärkeää saada käsitys 
harhaluulojen syntytilanteesta esimerkiksi 
keskustelemalla potilaan silloisesta elämän-
tilanteesta. Terapeutti yrittää ymmärtää näi-
den uskomusten ja elämäntilannetekijöiden 
välistä yhteyttä (Beck ym., 2009).  

Kognitiivisten vääristymien  
kartoittaminen

Harhaluulojen taustalla vaikuttaa yleensä 
kognitiivisia vääristymiä, joista terapeutin 
on oltava tietoinen. Terapeutti arvioi niiden 
olemassaolon, määrän ja esiintyvyystiheyden 
ja ”kuumat tilanteet”, jotka johtavat vääris-
tyneisiin tulkintoihin ja harhaluulon vah-
vistumiseen. Kognitiivisia vääristymiä ovat 

esimerkiksi valikoiva yleistäminen, katastro-
fiajattelu ja kaikki tai ei mitään –päättely. 
Valikoivassa yleistämisessä potilas tekee joh-
topäätöksiä muutaman havainnon pohjalta. 
Katastrofiajattelussa potilas ennakoi pahinta 
mahdollisuutta. Kaikki tai ei mitään -ajatte-
lua edustaisi esimerkiksi se, että potilas uskoo 
olevansa vain joko täysin syntinen tai synni-
tön (Beck ym., 2009). Välimuotoja ei löydy. 
Alla kuvattu terapiatilanne havainnollistaa 
”kaikki tai ei-mitään” -ajattelua:

Terapiapotilaani ongelmana oli että hänestä 
tuli psykoosin aikana aggressiivinen ja viha-
mielinen. Hyvin voidessaan potilas toi esille 
terapiassa, että ”kunnon uskova ei koskaan 
ole vihainen, hermostu, eikä ilmaise kielteisiä 
tunteita. Hän on aina ystävällinen kohtelias 
ja hyvällä tuulella.”Pohdimme yhdessä sitä 
kuinka monta tällaista muslimia hän kykenee 
nimeämään. Potilas päätyi toteamaan, että 
näiden kriteerien täyttäminen aina ja joka 
hetki ei ole mahdollista kenellekään.

Terapeutti keskittyy erityisesti tulkintoihin, 
jotka heijastavat internalisointia, eksterna-
lisointia ja minäkeskeistä kognitiivista vää-
ristymää. Internalisoiva potilas liittää toisten 
ihmisten toimintaan pahantahtoisia aikomuk-
sia. Ahdistunut potilas voi esimerkiksi nähdä 
toiset ihmiset häntä tarkkailevina tai vakoi-
levina. Eksternalisoiva potilas mieltää sisäiset 
tuntemukset ulkoisista tekijöistä johtuviksi. 
Esimerkiksi eräs potilaani piti mieleen tulleita 
seksuaalisia yllykkeitä ja negatiiviseksi tulkit-
tavia ajatuksia saatanan kiusoitteluna. Minä-
keskeisessä ajattelussa henkilö kokee tiedon 
itseen liittyväksi tai viittaavaksi, vaikka se ei 
ole. Asiat saavat merkityksen suhteessa itseen. 
Terapiassa on tärkeää hahmottaa myös ne 
kognitiiviset vääristymät, jotka liittyvä harha-
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luulojen kuviteltuihin seurauksiin. Harhaluu-
lojen aktivoiduttua potilaan kognitiiviset vää-
ristymät, taipumus luokitella ihmisiä hyviin ja 
pahoihin sekä tehdä päätelmiä tunteen tai ke-
hotuntemuksen pohjalta pitävät harhaluuloja 
yllä. Myös tiedonkäsittelyn puutteet sekä rea-
liteettikyvyn ongelmat ylläpitävät harhaluu-
loja ja estävät sen, että ne voitaisiin osoittaa 
paikkansa pitämättömäksi (Garety, Hemsley & 
Wessely, 1991).  

Funktionaalinen analyysi

Funktionaalisen analyysin vaiheessa tutkitaan 
tarkemmin, mitkä tilanteet laukaisevat harha-
luuloisen tulkinnan ja mitkä tekijät ylläpitävät 
sitä. Joskus potilaan voi olla vaikea nimetä eri-
tyisiä tilanteita ja tämä saattaa edellyttää omi-
en tunteiden tunnistamisen opettelua ja tun-
netyötä. Fokuksessa on potilaan tilanteista ja 
kokemuksistaan tekemien arviointien ymmär-
täminen. Potilasta ei tule liian voimakkaasti 
painostaa tutkimaan harhaluuloja vahvistavia 
yksityiskohtia ja hänen tunnetilaansa tulee 
jatkuvasti tarkkailla (Beck ym., 2009).

Harhaluulot herättävät monenlaisia tunnere-
aktioita ja sen kautta toimintaa, joka usein 
lisää itsessään lisää ahdistusta ja pitää har-
haluuloa yllä. Esimerkiksi pahojen henkien 
piinaama ihminen saattaa eristäytyä ja vetäy-
tyä, eikä saa palautetta siitä ettei henkiä ole 
asunnon ulkopuolella. Terapia tarjoaa poti-
laalle uusia selviytymiskeinoja ja tähtää sel-
laisen toiminnan vähentämiseen, joka ei tue 
potilaan sopeutumista. Tällaisiin kuuluvat 
muun muassa eristäytyminen, välttely, tuen 
haku ja muut turvatoimet. Terapiastrategiat 
tähtäävät harhaluulojen jäykkyyden, huoleh-

timisen ja stressin vähentämiseen sallien po-
tilaan toimia paremmin (Beck ym., 2009).

Käsitteellistäminen

Käsitteellistäminen tarjoaa potilaalle näke-
myksen siitä mistä hänen ongelmassaan on 
kyse. Harhaluulot saavat usein ilmenemis-
muotonsa nuoruusiässä. Ne pohjautuvat us-
komuksiin ja ajattelutapoihin, joita henkilöllä 
on ollut ennen harhaluulojen syntyä. Esimer-
kiksi suuruusharhaluulot pohjautuvat usein 
elämänkriiseihin, joiden seurauksena henkilö 
on alkanut pitää itseään huonona tai arvotto-
mana. On tärkeää ymmärtää henkilön ydin-
uskomuksia ja se tilanne, missä harhaluulot 
ovat syntyneet:

Terapiapotilas koki psykoosissa seurakunnan 
pappien puhuvan itselleen moittivaan sävyyn. 
Potilaan omissa ydinuskomuksissa ilmeni aja-
tus siitä, että hän on huono, eikä osaa mitään. 
Tämän uskomuksen syntymiseen olivat vai-
kuttaneet muun muassa vaikeudet koulussa 
ja liian yksin jääminen omassa perheessä. Po-
tilaan kokemat äänet vahvistivat uskomusta 
itsestä huonona. Potilaan täytyi vaimentaa 
äänet alkoholinkäytöllä, jonka seurauksena 
hän selvisi elämässä entistä heikommin.

Käsitteellistämisen kautta potilas ymmär-
tää miten menneet ja nykyiset tapahtumat 
edesauttavat harhaluulon ylläpitämistä. Hän 
hahmottaa paremmin psykoosille altistavia 
tekijöitä, sitä laukaisevia tekijöitä ja ylläpi-
täviä tekijöitä. Käsitteellistämisen jälkeen 
terapeutti ja potilas voivat yhdessä miettiä 
hoidolle tavoitteita. Ennen terapian tavoittei-
den miettimistä potilaan olisi tunnistettava 
se, että harhaluuloiset tulkinnat aiheuttavat 
stressiä tai vaikeuksia elämässä ja hänen tuli-
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i si olla avoin pohtimaan sitä, miten voisi voida 

paremmin ja tulla paremmin toimeen omien 
uskomusten kanssa (Beck ym., 2009). Kuvios-
sa 1 on käsitteellistetty terapiapotilaani psy-
koosin kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä.

Terapian alkuvaiheessa potilaalla oli hyvin 
hauras käsitys omasta sairaudestaan. Hän oli 
hyvin paranoidinen, eikä halunnut minun 
tekevän esimerkiksi muistiinpanoja. Oviva-

pSyKooSin VäHittäinen KeHittyMinen

Äänet:   Loukkaavat ja halveksivat pahojen henkien äänet, kuiskaukset, keskenään  
  puhuvat äänet, kehottavat äänet
Toiminta, kompensaatio, turvakäyttäytyminen: Valppaus, varuillaan olo, kääntyminen  
  uskontoon, Raamatun lukeminen, eristäytyminen, puolustautuminen
Tunne:  Pelko, epäluulo, hermostuneisuus, huoli, häpeä
Tulkinta:  Jotain kamalaa on tapahtumassa. 
  Paholainen houkuttelee minua pois uskonnon tieltä
  Olen epäonnistunut
  Olen syntinen
  Olen toiminut väärin.
Ajatukset:  Jumala koettelee minua. On sotatila, minua vainotaan ja tarkkaillaan.
  Pohdin hyvyyttä ja pahuutta maailmassa, CIA:ta, Ku-Klux-Klania, Al-Qaidaa,  
  natseja, intifadaa. Maailmassa on sotatila. Ihmisillä on varmaan salaisia aseita.

Kuvio 1. Käsitteellistämiskaavio terapiapotilaan uskonnollisesta psykoosista: mies 30 v. Tapaus 
on mukailtu ja tunnistetiedot häivytetty.

geneettinen AlttiuS HAAVoittAVAt eläMäntApAHtuMAt

Suvussa psykoosisairauksia Vanhempien riitaisa avioliitto

Oppimisvaikeudet

Fyysisten vammojen takia kariutunut ammatti-ura

Päihteet

Traumaattiset muistot psykiatrisesta hoidosta

loa päälle pistäessäni potilas kysyi käynnis-
tänkö nauhurin. Hän ei kyennyt löytämään 
mitään vaihtoehtoisia selitysmalleja kuule-
milleen äänille, vaan hän koki ne uskontoon 
liittyvinä henkiolentoina. Terapian alussa 
käytettiin aikaa tutustumiseen, potilas ker-
toi elämästään ja uskonnostaan painottaen 
onnistumisia. Piirrettiin elämänviivaa, mi-
hin potilas merkitsi oman elämänsä hyviä 
ja ikäviä tapahtumia. Hoidon edetessä ja pa-
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remman lääkityksen löydyttyä potilas kykeni 
näkemään elämässään myös ongelmia ja poh-
timaan muita syitä ahdistaville tuntemuk-
silleen ja peloilleen kuin vain uskonnolliset 
syyt. Hän tunnisti kariutuneen uran, riitaisan 
perheympäristön sekä päihteidenkäyttönsä 
yhteyden vaikeuksiinsa ja alkoi pohtia omaa 
rooliaan mielenterveytensä hoitamisessa. 
Hän kykeni ottamaan vastaan tietoa psykoo-
sia aiheuttavista tekijöistä ja hyväksymään 
ne yhtenä vaihtoehtoisena selityksenä omille 
hallusinaatioilleen. 

Potilaan ydinuskomuksista löytyi runsaasti 
huonommuuden tunnetta ja epävarmuutta, 
mitä hän kompensoi kääntymällä uuteen us-
kontoon ja ottamalla tämän uskonnon sisällä 
hyvin tiukan asenteen. Hänen oli vaikea hy-
väksyä inhimillisiä tunteitaan sekä tarpeitaan 
ja hän vaati itseltään paljon.

HArHAluulojen Hoito

Psykoedukaatio ja normalisointi

Harhaluulojen hoito tähtää niistä vakuuttu-
neisuuden, niiden läpitunkevuuden ja niiden 
aiheuttaman stressin vähentämiseen. Hoidon 
alussa potilaan kanssa käydään läpi käsitteel-
listäminen, jonka kautta potilaalle tulee käsi-
tys siitä, millaisia asioita hänen ongelmiinsa 
liittyy. On tärkeää, että potilas pystyy rakenta-
maan omalta kannaltaan mielekkään selityk-
sen oireilleen. Tähän selitysmalliin voi kuulua 
mielestäni myös uskonnollisen maailmanku-
van vaikutus. Alkuvaiheessa on keskeistä yrit-
tää normalisoida potilaan kokemuksia ja tar-
jota psykoedukaatiota hänen sairaudestaan. 
Psykoottisten ilmiöiden näkeminen jatkumo-

na normaaleista kokemuksista antaa potilaalle 
toivoa ja edesauttaa psykoottisen kokemuksen 
ymmärtämistä (Anttonen, 2008). Uskonnolli-
sia kokemuksia voidaan normalisoida käyttä-
en esimerkkinä tunnettujen hahmojen mysti-
siä kokemuksia (Paavali Damaskoksen tiellä, 
Muhammedin ilmestykset). Normalisointi voi 
auttaa potilasta kertomaan kokemuksistaan, 
koska ne eivät enää tunnu niin oudoilta tai 
poikkeavilta. Normalisointi tulee tehdä kui-
tenkin siten, ettei väheksytä potilaan kuvaa-
maa ahdinkoa ja stressiä, vaan sitä validoidaan 
(Beck ym., 2009).  

Coxin ja Cowlingin (1989) tutkimus on osoit-
tanut, että suuri osa väestöstä uskoo haamui-
hin (25%), taikauskoon (25%) ja paholaiseen 
(23%). Yliluonnolliset uskomukset eivät si-
nänsä tee kenestäkään sairasta. Normalisoin-
tivaiheessa voidaan tuoda esille myös, että 
suuri määrä ihmisiä jakaa potilaan käsityksiä 
Jumalasta, Allahista tms. maailmassa. (Beck 
ym., 2009). Uskontoa ja uskonnollisia ilmiöitä 
esiintyy jopa varhaiskantaisissa kulttuureis-
sa.  Omassa terapiatyöskentelyssäni olen tuo-
nut esille, että potilaan uskonnollisuudella 
on selvästi myös hyviä vaikutuksia potilaan 
elämään. Se on saattanut esimerkiksi antaa 
potilaan elämälle merkitystä ja tuoda uusia 
sosiaalisia suhteita. 

Sosialisaatio ja harhaluulojen testaaminen

Jotta terapeutin ja potilaan yhteistyösuhde 
vahvistuu, potilaalle esitellään psykoosien 
kognitiivinen malli. Hän alkaa ymmärtää aja-
tusten, tunteiden ja käyttäytymisen yhteyttä 
suhteessa koettuun ja havaittuun ongelmaan. 
Potilas voi täyttää ajatuspäiväkirjoja ja oppia 
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i testaamaan ajatuksiaan. (Beck ym. 2009).

Terapiassa pyritään yhteistyössä tutkimaan 
potilaan mielessä olevia harhaluuloa tuke-
via todisteita ja löytämään ne päivittäises-
sä elämässä esiintyvät virhetulkinnat, jotka 
vahvistavat harhaluuloa ja tuottavat stres-
siä potilaalle. Oireilussa uskonnon kannalta 
asianmukaiset uskomukset voivat sekoittua 
harhaluuloisiin. Potilas voi esimerkiksi kokea, 
että paholainen häiritsee rukouksia. Tällaisiin 
potilaan uskomuksiin voidaan ehkä vaikuttaa 
tiedolla, jota saadaan uskonnollisilta auktori-
teeteilta väitteen paikkansa pitävyydestä. 

Terapiapotilaani toi terapiassa esille, että hän 
uskoo joutuvansa helvettiin, koska hän polt-
taa tupakkaa. Tarkastelimme terapiassa sitä, 
mikä olisi uskonnon mukainen käsitys helvet-
tiin joutumisesta ja potilas päätyi toteamaan, 
ettei tupakointi yksin siihen riitä. Ahdistava 
olo helpottui.

Sokraattisen kyselyn kautta potilas voi tulla 
tietoisemmaksi ajatusvääristymistään ja vir-
heistään. Harhaluuloista kärsivän potilaan 
kohdalla kognitiiviset virheet vahvistavat po-
tilaan kokemusta henkilökohtaisesta uhasta. 
Potilas oppii tunnistamaan ajatuksia ja mieli-
kuvia, jotka viriävät kuumissa tilanteissa sekä 
tunnistamaan, testaamaan ja korjaamaan 
harhaluuloisia tulkintojaan(Beck ym., 2009).

Muiden kognitiivis-behavioraalisten  
menetelmien soveltaminen

Potilaan uskomusten ja tulkintojen taustalla 
vaikuttavat tunnepitoiset ja keskeiset ydinus-
komukset. Nämä ei-harhaluuloiset ydinusko-
mukset altistavat potilaan psykoosin uusimi-
selle ja harhaluulon toistumiselle. Terapeutin 

on aiheellista arvioida eri tilanteisiin liittyvät 
automaattiset ajatukset ja se kuinka vahvas-
ti potilas on niistä vakuuttunut. Terapeutti 
voi rohkaista potilasta käyttämään kysely-
menetelmää, jossa potilas kysyy esimerkiksi 
perheen jäseniltään, mitä syitä he antaisivat 
jollekin tapahtumalle, josta potilas on tehnyt 
harhaluuloisen tulkinnan. Potilas voi koota 
kaikki mahdolliset syyt piirakkakuvioon liit-
tyen siihen, miksi esimerkiksi ihmiset tui-
jottavat häntä. Sokraattisen kyselyn avulla 
terapeutti voi selvittää potilaan tulkintojen 
taustalla vaikuttavia ydinuskomuksia. Omia 
tulkintoja voidaan testata myös käyttäyty-
miskokeiden kautta (Beck ym., 2009). Eli käy-
tännössä potilas voisi esimerkiksi lähteä ulos 
testaamaan jonkun tietyn uskomuksen toteu-
tumista tai tekemään havaintoja jostain ilmi-
östä. Käyttäytymiskokeet eivät kuitenkaan 
ole kovin helposti sovellettavissa uskonnol-
listen harhaluulojen kohdalla.

Joskus harhaluulojen testaaminen edellyttää 
sitä, että kielteiset ydinuskomukset on työs-
tetty ensin. Paranoidisten harhaluulojen koh-
dalla, joihin liittyy usein grandioottisia usko-
muksia, on keskeistä muistaa niiden suojaava 
merkitys. Jos potilaalla on ollut uskomus sii-
tä, että hän on uskonnollinen henkilö, jota 
koetellaan, valvotaan tai erityisesti huomioi-
daan, voi näiden uskomusten purkaminen voi 
uhata hänen itsearvostustaan. Tällöin riittää 
se, että potilasta autetaan vähentämään ko-
ettua sosiaalisiin suhteisiin liittyvää uhkaa 
ja annetaan hänelle hyväksyttäviä vaihtoeh-
toisia selityksiä sille todistusaineistolle, joka 
ennen tuki vainoharhaista uskomusta. Jo var-
hain hoidon alkaessa terapeutin on arvioita-
va missä määrin harhaluuloja on aiheellista 
muuttaa, koska ne voivat olla tärkeä potilaan 
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uskonnollisen tai sosiokulturaalisen identi-
teetin kannalta ja niiden muuttaminen voi 
vaikuttaa potilaan rooliin omassa yhteisös-
sään (Beck ym. 2009).

Kaikkien potilaiden kohdalla harhaluuloihin 
ei päästä käsiksi. Potilaiden kyky työstää har-
haluuloja on hyvin yksilöllinen. Esimerkiksi 
skitsofrenian osalta joillakin potilailla sairau-
den kroonistumiseen liittyvä ajattelumallien 
joustamattomuus voi estää harhaluulojen 
testaamisen ja vaihtoehtoisten selitysten et-
simisen. On silti mahdollista vähentää niihin 
liittyvää tuskaa ja stressiä. Potilas voi saa-
da parempaa hallintaa tunteisiinsa. Potilaan 
kanssa voidaan esimerkiksi tarkastella mitä 
hyötyä ja haittaa hänen elämäänsä seuraa, 
kun hän toimii harhaluulon mukaisesti. Poti-
las voi näin saada paremmat selviytymiskei-
not ahdistavassa tilanteessa toimimiseen.

Terapiapotilaani arvioi, ettei ole psykootti-
nen, vaan kokee pahojen henkien koettelevan 
itseään. Hänen uskonnossaan oli luontevaa 
että pahat henget voivat ikään kuin koetella 
uskovaa ja tuoda hänen mieleensä ideoita, jot-
ka johtavat moraalittomaan toimintaan. Hän 
ei kokenut kärsivänsä harhoista, vaikka voi 
huonosti silloin, kun koki henkien piinaavan 
itseään. Terapiassa hän halusi lähinnä pohtia 
sitä, miten voisi toimia kun henget piinaavat.

Terapiapotilas kykeni terapiassa oivaltamaan 
sen, että omaan asuntoon eristäytyminen ei 
ole toimiva ratkaisu silloin kun henget piinaa-
vat häntä. Selviytymisstrategiaksi muodostui 
asiasta puhuminen omaiselle tai ammattiaut-
tajalle ja nopea hoitoon hakeutuminen. Poti-
las koki hyötyvänsä näissä tilanteissa myös 
Raamatun lukemisesta. Harhaluulon testaa-
minen esimerkiksi niin, että kysyy läheiseltä 
kuuleeko hän äänet, ei hänellä toiminut.

Pohdinta

Uskonnollisen harhaluulon tunnistaminen ei 
ole yksinkertaista. Psykoterapian näkökul-
masta hoidolle on tarve, jos potilas kärsii tai 
jos uskonnollinen toiminta esimerkiksi estää 
omien tavoitteiden saavuttamista. Olennaista 
ei ole niinkään mitä uskotaan vaan miten. 

Terapiassa, jossa käsitellään uskonnollisia 
harhaluuloja, on eettisiä ja vuorovaikutus-
suhteeseen liittyviä haasteita. Hoitojärjestel-
mässä yleinen asennoituminen uskonnollisia 
potilaita kohtaan voi olla patologisoiva. Tämä 
voi estää potilasta kertomasta ongelmistaan 
ja saattaa ohjata hänet hakeutumaan ratkai-
semaan ongelmiaan uskonnollisten aukto-
riteettien pariin. Uskovan potilaan kohdalla 
terapeutin on tarkasteltava omia uskontoi-
hin ja maailmankuviin liittyviä asenteitaan ja 
pohdittava sitä miten nämä heijastuvat tera-
piasuhteeseen. Oman kokemukseni mukaan 
hyvin uskonnolliset potilaat esittävät tera-
peutille enemmän kysymyksiä hänen vakau-
muksestaan kuin vähemmän uskovaiset po-
tilaat, mikä voi tuntua kiusalliselta. Terapia 
saattaa vaatia terapeutilta myös tiedon hakua 
tai yhteydenpitoa uskonnollisiin auktoriteet-
teihin. Terapeutin ei tarvitse täydellisesti ym-
märtää potilaan uskonnollista viitekehystä, 
mutta hänen tulee olla kiinnostunut potilaan 
ajatusmaailmasta ja kokemuksista. Hieman 
ihmettelevä asenne johtaa psykoterapiassa 
pidemmälle, kuin sellainen suhtautumistapa 
jossa terapeutti uskoo jo tietävänsä miten po-
tilas asioista ajattelee.

Omassa kliinisessä työssäni harvoin pääsen 
työskentelemään potilaiden kanssa, joiden 
harhaluulot ovat suhteellisen tuoreita tai 
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i joilla lääkitys ei olisi jo jossain määrin poista-

nut harhaluuloja. Sen sijaan useilla potilailla 
on vuosikymmeniä kehittyneitä ja jäykisty-
neitä uskomusjärjestelmiä, eikä terapiasta 
ole enää niin suurta apua.  Beckin ym. (2009)
mallin pohjalta harhaluulojen työstäminen 
vaikuttaa yksinkertaiselta. Omissa terapiata-
pauksissani esimerkiksi harhaluulojen herät-
tämät tunteet ovat estäneet niiden käsittelyä. 
Potilaan psykoosiherkkyyden takia olen jou-
tunut käsittelemään asioita hyvin varovasti 
ja hitaasti. Havainnollistamista ja käsitteellis-
tämistä ovat vaikeuttaneet potilaan epäluu-
loisuus piirtää paperille mitään ja toisaalta 
haluttomuus pysytellä asioissa, jotka hän on 
kokenut jo menneisyyteen liittyviksi.  Oike-
uspsykiatrisessa hoidossa menneisyys muis-
tuttaa potilasta usein hankalista elämänvai-
heista ja sairastumisesta, minkä tuloksena 
hän toimi itselleen ja muille ihmisille vahin-
gollisella tavalla ja mistä saattoi seurata pit-
käaikainen syyllisyys ja katumus. He toivovat 
terapialta usein tämänhetkisessä tilanteessa 
pysymistä ja voimavarojen sekä oman kehit-
tymisen huomaamista. 

Psykoosiin sairastuminen on henkilön elämää 
merkittävästi muuttava kokemus, jolloin hän 
kokee usein itselleen vieraita ja outoja asi-
oita. Uskonto voi antaa uusille kokemuksille 
mielekkään viitekehyksen, jolloin henkilö ei 
joudu kyseenalaistamaan mielenterveyttään. 
Uskonto on osa identiteettiä ja sosiaalisesti 
hyväksytty ilmiö, mistä johtunee että potilaat 
pitävät sitkeämmin kiinni uskomuksistaan 
myös silloin kun ne eivät toimi. Terapiassa 
onkin tärkeää normalisoida potilaan koke-
musta. Uskonto on useissa tapauksissa ollut 
mukana potilaan elämässä jo pitkään ja tu-
lee olemaan jatkossakin. Voisiko uskontoon 

terapiasuhteessa suhtautua potilaan yhteis-
työkumppanina? Terapeuttisen työskente-
lyn kautta uskonnollinen harhaluulo saattaa 
muuttua normaaliksi uskomukseksi.

Uskonnollisten harhaluulojen kognitiivinen 
psykoterapia perustuu käsitteellistämiseen 
ja keskittyy harhaluulon syntyä edeltävien 
tekijöiden ymmärtämiseen ja harhaluuloa 
tukevien todisteiden selvittämiseen. Lisäksi 
pyritään hahmottamaan ne virhetulkinnat 
päivittäisistä tapahtumista, jotka antavat li-
sätukea harhaluulolle. Terapiassa keskitytään 
myös ajankohtaisen stressin lievittämiseen. 
Psykoterapia voi parhaimmillaan auttaa hen-
kilöä muodostamaan kokemuksistaan ehyen 
kertomuksen ja hahmottamaan kokemusten-
sa taustalla olevaa viestiä niin, että kokemus 
integroituu osaksi omaa uskomusjärjestel-
mää (Anttonen 2008;  Beck ym. 2009).

Potilaiden kyky käsitellä harhaluulojaan 
vaihtelee. Kaikkien kohdalla terapia ei vält-
tämättä aiheuta muutosta uskomuksissa. 
Tuolloin terapian hyöty voi olla ahdistuksen 
vähenemisessä paremman elämänhallinnan 
saavuttamisen kautta. Oma terapiapotilaani 
ei koskaan kyennyt kuvaamaan minulle louk-
kaavien ääniharhojensa sisältöä ja millaisiin 
ajatuksiin ne johtavat suhteessa itseen. Hän 
ajattelee vieläkin, että psykoottisiin oireisiin 
liittyvä kärsimys on osittain Jumalan aihe-
uttamaa. Terapian kautta hän on kuitenkin 
pystynyt paremmin hahmottamaan vaihto-
ehtoisia tapoja nähdä oma oireilu sekä oman 
osuutensa oireiden hillitsemisessä esimer-
kiksi lääkkeiden ottamisen ja omasta hyvin-
voinnista huolehtimisen kautta. Myös hänen 
uskonnostaan löytyy ajatus uskovan ihmisen 
omasta vastuusta terveyden ylläpitämisessä.
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvit-
tää kolmen psykoosiin sairastuneen henkilön 
osalta, minkälainen suhde heillä on omiin 
psykoottisiin kokemuksiinsa terapiajakson 
alkaessa, muuttuuko suhde terapian aikana ja 
millä tavalla se mahdollisesti muuttuu. Psy-
koosien kognitiivisessa psykoterapiassa suh-
de psykoottiseen oireeseen tai kokemukseen 
on keskeinen tarkastelukulma. Työskentely 
potilaan kanssa häiriön ymmärtämiseksi on 
erityisen tärkeää, koska tähän suhteeseen 
vaikuttaa se, kuinka häiriö tai ongelmat ym-
märretään ja minkälainen merkitys niille 

annetaan (Fowler, Garety, & Kuipers, 1995). 
Potilaan kanssa kehitettävä jaettu ymmärrys 
heidän psykoottisen häiriönsä luonteesta luo 
puitteet hämmentävien kokemusten käsittä-
miselle ja vähentää kärsimystä ja haittoja, joi-
ta usein liittyy harha-aistimuksiin ja harha-
luuloihin eli ns. positiivisiin oireisiin (Fowler 
ym., 1995). Käsitteellistykset psykoosista ja 
sen kehittymisestä voivat auttaa tuottamaan 
vaihtoehtoisia malleja vaikeiden oireiden 
ymmärtämiseksi, ja vaihtoehtoiset ymmärtä-
misen mallit usein ovat potilaalle hyväksyt-
tävämpiä kuin esimerkiksi skitsofreniadiag-

Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin 
kokemuksiin suhtautumisessa

Seppo Anttonen

Kognitiivisen psykoterapian psykoosikäsityksessä ovat keskeisinä elementteinä ihmi-
sen tekemät tulkinnat omista psykottisista kokemuksistaan. Subjektiivisesti outoihin 

tai psykoottisiin kokemuksiin (tai oireisiin) liittyviä merkityksenantoja pidetään 
ratkaisevina sen suhteen, kuinka invalidisoivia, lamauttavia ja pysyviä kokemuksista 
ja oireista tulee. Sen tähden tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka henkilön 
suhde hänen omiin psykoottisiin kokemuksiinsa rakentuu kognitiivisen psykoterapi-
an alkuvaiheessa ja kuinka suhde muuttuu psykoterapian aikana, siinä tapauksessa, 
että se muuttuu. Kiinnostuksen pääkohde on tuo muutosprosessi psykoterapian ai-
kana. Kolme  koehenkilöä tutkittiin käyttäen tähän tarkoitukseen kehitettyä puo-

listrukturoitua kyselyä, joka toteutettiin terapian alussa ja myöhemmässä vaiheessa. 
Kyselyhaastattelut tallennettiin, litteroitiin ja analysoitiin. Artikkelissa  kuvataan 

henkilöiden yksilölliset prosessit sisältäen taustatiedot, psykoterapian pääasiallinen 
sisältö ja koehenkilöiden yksilölliset muutokset. Tuloksia havainnollistetaan poimin-
noilla koehenkilöiden terapiaistuntotallenteista. Kaikilla kolmella henkilöllä tapahtui 

myönteisiä muutoksia, eikä muutoksia kielteisen suuntaan havaittu. Henkilöiden 
suhde psykoottisiin kokemuksiin siirtyi lähemmäs normaaliuden puitteissa olevaa ja 

paremmin jäsentynyttä ymmärtämistä.
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i noosi, johon liittyy leimautumista (Morrison, 

Renton, Dunn, Williams, & Bentall, 2004). 

KoKeMuKSen eMotionAAlinen intenSiiViSyyS 
jA MerKityKSen AntAMiSen pAine

Psykoosin kokeminen on intensiivinen ja 
vaikea tapahtuma. Psykoosin sairastaneiden 
joukossa onkin havaittu merkittävässä mää-
rin posttraumaattisen stressihäiriön oireita 
(McGorry ym., 1991). Traumaattisuutta voi-
vat aiheuttaa sekä psykoottiset kokemuk-
set että hoitoon toimittamiseen ja hoitoon 
liittyvät toimet, kuten pakkotoimenpiteet. 
Bendallin, McGorryn ja Krstevin (2006) mu-
kaan psykoosin sairastamiseen liittyvän 
posttraumaattisen stressihäiriön oireita 
selittävät eniten psykoottiset oireet. Tut-
kimukset viittaavat siihen, että psykoosin 
positiiviset oireet ovat niitä kokemuksia, 
jotka aiheuttavat eniten psykoosin jälkei-
siä posttraumaattisen stressihäiriön oireita 
(Bendall ym., 2006). Esimerkiksi Lintusen 
(2004) haastattelututkimuksen perusteel-
la psykoosin kokeminen itsessään on emo-
tionaalisesti hyvin kuormittavaa ja voi olla 
traumatisoivaa. Haastatteluissa välittyi sel-
keästi psykoosikokemuksen erittäin voima-
kas hämmentävyys ja pelottavuus. 

Varsinkin psykoosin alkaessa kokemukset 
ovat emotionaalisesti intensiivisiä ja voimak-
kaita, mikä luo suuren paineen löytää koke-
muksille selitys tai merkitys. Paine kohdistuu 
sellaiseen merkityksen antamiseen, joka voisi 
kokemuksen jäsentämisen avulla vähentää 
emotionaalista intensiteettiä ja kokemuksen 
jäsentymättömyyttä, hajanaisuutta ja kaootti-
suutta. Käytettäessä kokevan minän ja arvioi-

van minän käsitteitä (Toskala & Hartikainen, 
2005) psykoottisessa tilanteessa kokevan mi-
nän outo kokemus asettaa arvioivalle minälle 
haasteen välittömän kokemuksen sovittami-
sesta arvioivan minän hyväksymiin rajoihin. 
Tuollaisessa tilanteessa voi kehittyä harha-
luuloinen ajatus selittämään kokonaisuutta. 
Esimerkiksi henkilöllä on harhaluuloinen 
ajatus (joka on mahdollisesti seurausta hänen 
psykofysiologista tilastaan, tilannetekijöistä 
ja kenties persoonallisista tekijöistä, kuten 
kognitiivinen tyyli hätiköityjen johtopäätös-
ten tekemiseen) siitä, että ravintolassa osa 
asiakkaista muissa pöydissä puhuu hänestä. 
Henkilön suhde tähän lievään psykoottiseen 
tai psykoosia lähellä olevaan kokemukseen 
on sellainen, että hallitakseen sen outouden 
ja ahdistavuuden (kokeva minä) henkilö ke-
hittää ajatusrakennelman (arvioiva minä) 
tukemaan alkuperäistä tulkintaansa: kaupun-
gissa on salaliitto, joka seuraa häntä johtuen 
vuosien takaisesta tappelusta.

Harhaluulon ohella myös aistiharha voidaan 
ymmärtää edellä kuvatulta pohjalta. Kuulo-
harha voi kehittyä psykologisena ratkaisuna 
kognitiivisen dissonanssin tilanteeseen, joka 
puolestaan syntyy siitä, että henkilön pakon-
omaiset intrusiiviset ajatukset tai mielikuvat, 
jotka voivat olla sinänsä normaali ilmiö, ovat 
ristiriidassa hänen arvojensa ja vakiintuneen 
minäkäsityksensä kanssa. Silloin oma sisäi-
nen tapahtuma kokemuksellisesti ulkoiste-
taan ja syntyy kuuloharha-aistikokemus. 
(Morrison, Haddock, & Tarrier, 1995). Aisti-
harhat tai muut oudot kokemukset voivat olla 
harhaluuloisten uskomusten lähtökohtana 
kokevan ja arvioivan minän avulla selitettyi-
nä. Esimerkiksi kuullessaan hallusinatorisen 
äänen (kokeva minä) henkilö selittää (arvioi-
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va minä) sen itseensä asennetuksi laitteeksi. 
Harhaluuloinen ajatus laitteesta tarvitaan, 
koska välitön kokemus ei ole sovitettavissa 
käsitykseen, mikä henkilöllä on itsestään eli 
arvioivan minän asettamissa rajoissa.

KoKeMuKSiin SuHtAutuMiSen MerKityS

Morrison (1998) pitää psykoottisia ilmiöitä 
lähtökohtaisesti normaalin kokemisen piirin 
kuuluvina, jolloin ne eivät ole sinänsä vakavia 
ongelmia, ellei niistä tule pysyviä ja vaikeu-
tuvia. Siihen, tuleeko koetuista psykoottisista 
ilmiöistä pysyviä vai ei, jääkö ihminen niihin 
kiinni vai jäävätkö ilmiöt ohimeneviksi, vai-
kuttaa keskeisesti se, kuinka ihminen suhtau-
tuu psykoottisiin ilmiöihin ja kokemuksiin. 
Tuohon suhtautumiseen vaikuttaa se, kuinka 
hän ymmärtää ne ja mitä ne hänelle ovat (vrt. 
esim. ”ohimenevän ylirasituksen aikaansaa-
mia” tai ”mukaansa tempaisevan pimeän hul-
luuden merkkejä”).

Lintunen (2004) haastatteli ensimmäistä 
kertaa psykoosiin sairastuneita nuoria ai-
kuisia heidän sairastumiseensa ja sairaala-
hoitoon liittyvistä kokemuksistaan. Neljäs-
tä tutkimukseen osallistuneesta potilaasta 
kaksi oli viimeisen haastattelun ajankohta-
na toipunut ja valmis kotiutumaan. Tutkijan 
mukaan toipuneet potilaat löysivät hoidon 
aikana uuden tulkinnan sille, mitä heille oli 
tapahtunut ja että he olivat hoidon päätyt-
tyä lähdössä jatkamaan arjen elämäänsä tä-
män tulkinnan kanssa. Sen sijaan potilailla, 
jotka eivät olleet toipuneet oli vaikeuksia 
löytää uutta tulkintaa (Lintunen 2004). Se, 
tulkitsivatko potilaat psykoosiinsa liittyvät 
tapahtumat ja kokemukset uudella tavalla 

hoidon kuluessa, liittyi heidän toipumiseen-
sa. Kun uusi tulkinta edesauttaa uudenlaisen 
suhteen muodostumista psykoosiin, se on 
paremmin liitettävissä yksilön persoonaan 
ja elämäntarinaan.

Hänninen (2003) kuvaa sairastumista ja 
kuntoutumista tarinallisesta (narratiivises-
ta) näkökulmasta. Ensimmäiset tarinalliset 
haasteet sairastumisen yhteydessä liittyvät 
elämän ymmärrettävyyden palauttamiseen 
ja omien kokemusten hyväksymiseen. Erään-
laisen ensiavun tarinattomaan tilanteeseen 
muodostavat kertomukset sairaudesta, sen 
puhkeamisesta ja etenemisestä. Hänninen 
(2003) ei käsittele erityisesti psykoosia, mut-
ta hänen lähestymistapansa soveltuu hyvin 
myös siihen: ”…kaoottisen ja oudon koke-
muksen muuttaminen tarinaksi ikään kuin 
kesyttää tuon kokemuksen” (Hänninen, 2003, 
s. 144). Kuntoutumisen myötä sairaus tulee 
osaksi elämäntarinaa. Tarinallinen tyhjiö voi 
täyttyä uudenlaisilla tavoilla joko tarinan 
muuttumisen tai tarinoiden vaihtoehtoisuu-
den oivaltamisen kautta (Hänninen 2003). 

Sellaista tilannetta, että psykoosi on liitet-
tävissä omaan elämäntarinaan kutsutaan 
integroivaksi toipumistyyliksi (Birchwood, 
Fowler, & Jackson, 2000). Koteloitumisen toi-
pumistyyli sen sijaan tarkoittaa tilannetta, 
missä psykoosiin sairastunut henkilö pyrkii 
sivuuttamaan sairastumisen ja eristämään 
psykoosikokemukset omasta elämäntarinas-
taan (Birchwood ym., 2000). Koteloitumiseen 
ei liity psykoosin ymmärtämistä ja se altistaa 
uusille psykoosijaksoille, kun sen sijaan in-
tegroiva tyyli tukee selviytymistä.
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pSyKooSiKoKeMuKSiin

Brabbanin ja Turkingtonin (2002) mukaan 
skitsofreniadiagnoosin saaminen voi it-
sessään olla traumaattista. Kognitiivisen 
terapian näkökulmasta se luo tarpeen te-
rapeutin ja potilaan yhteiselle työskente-
lylle potilaan tilanteen ja psykoosin käsit-
teellistämiseksi hänen elämäntarinassaan 
ymmärrettävällä tavalla (Brabban & Tur-
kington, 2002). Käsitteellistäminen auttaa 
potilasta muodostamaan vaihtoehtoisen 
ymmärryksen ongelmistaan (Morrison ym., 
2004). Toskalan (1996) mukaan yksi keskei-
nen terapian myötä tapahtuneen suotuisan 
muutoksen merkki on itsensä käsitteellis-
tämisen ja jäsentyneisyyden paraneminen.

Psykoosien kognitiivisen psykoterapian 
keskeinen lähtökohta on psykoottisten il-
miöiden näkeminen samalla jatkumolla ns. 
normaali-ilmiöiden kanssa (Kingdon & Tur-
kington, 1994; Strauss, 1969). Se on johtanut 
psykoterapeuttiseen lähestymistapaan, jota 
kutsutaan normaalistamiseksi. Normaalis-
tamisessa autetaan potilasta hahmottamaan 
omat psykoottiset kokemuksensa ja ilmiönsä 
osana tavallista elämään kuuluvaa vaihtelua, 
vaikka kokemukset ehkä sijaitsevatkin tuon 
vaihtelun ääripäässä. Normaalistaminen ei 
merkitse psykoosiin liittyvän kärsimyksen 
väheksymistä tai huomiotta jättämistä. Fren-
chin ja Morrisonin (2008) mukaan psykoot-
tisen kokemuksen ja sen kontekstin yhtey-
den hahmottaminen voi auttaa kokemuksen 
normaalistamista ja tarjota toimivan vaihto-
ehtoisen selityksen kyseisille kokemuksille. 
Siten normaalistaminen tarjoaa vahvan työ-
välineen psykoositerapiassa pyrittäessä avaa-

maan potilaalle vaihtoehtoisia näkökulmia ja 
suhdetta psykoosikokemuksiin.

Psykoosin ja sen kehittymisen mallit voi-
vat auttaa kehittämään vaikeiden oireiden 
ymmärtämiseksi vaihtoehtoisia yksilöllisiä 
malleja, jotka voivat olla potilaiden kannal-
ta hyväksyttävämpiä (Morrison ym., 2004) ja 
siten tukevat vaihtoehtoisen, ei sairauteen 
perustuvan minuuden tai minäkuvan luomis-
ta. Hänninen (2003) näkee kuntoutumisen 
edellyttävän uutta kuntoutujan identiteettiä, 
jonka tavoitteena on sairastumisen jälkeisen 
uuden minuuden etsintä.  Se on tärkeää myös 
sairauteen liittyvän sosiaalisen leimautumi-
sen (stigman) ehkäisemiseksi tai kestämiseksi 
(Morrison ym., 2004). Koetun leiman tärkey-
destä mahdollisena psykoosia ja psykoosialt-
tiutta ylläpitävänä tekijänä kertoo se, että 
ensipsykoosin jälkeinen sosiaalinen ahdistu-
neisuus liittyy keskeisimmin henkilön koke-
maan stigmatisoitumiseen (Birchwood ym., 
2006) .

Chadwick (2006) korostaa reaktiivisen ja hy-
väksyvän suhteen psykoottisiin kokemuksiin 
merkitystä psykoosista toipumisessa.  Reak-
tiivinen suhtautuminen on kokemusta vält-
tävä, sitä vastaan taisteleva, sitä pakeneva tai 
arvosteleva asenne, joka johtaa kokemuksen 
pitkittymiseen ja kärsimykseen. Hyväksyväs-
sä suhtautumisessa kokemusta ei pyritä vält-
tämään, vaan käännytään sitä kohti, pyritään 
ottamaan psykoottinen kokemus vastaan ja 
hyväksymään se sillä hetkellä olemassa ole-
vana asiana. Hyväksyvä suhde edesauttaa 
psykoottisesta kokemuksesta irti pääsemistä 
siihen juuttumisen sijaan (Chadwick, 2006). 
Chadwick pyrkii edistämään hyväksyvää suh-
detta tietoisuustaitojen kehittämisen avulla.
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tutKiMuKSellinen näKöKulMA

Meta-analyysin mukaan kognitiivinen te-
rapia tuo psykoosin hoidossa tilastollisesti 
merkitsevää vaikutusta masennukseen, ah-
distukseen, positiivisiin ja negatiivisiin oi-
reisiin ja toimintakykyyn, mutta se ei vaiku-
ta psykoosin uusiutumiseen (Wykes, Steel, 
Everitt, & Tarrier, 2008). Eniten hyötyvät 
potilaat, joilla on vakaat ja pysyvät, mutta 
hankalat positiiviset oireet, joihin lääkehoi-
to ei juuri vaikuta. Garety ym. (2008) tulevat 
päätelmään, että yleistä psykoosien kogni-
tiivista terapiaa ei tule pitää itsestään selvä-
nä suosituksena psykoosin uusiutumisen eh-
käisemiseksi ihmisillä, joilla on lähiaikoina 
koettu uusiutuminen, vaan suunnata terapia 
edellä mainitulle siitä eniten hyötyvälle ryh-
mälle. Kuitenkin, kuten Scott (2008) toteaa, 
satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset 
(joihin mm. edellä olevat terapian tulokselli-
suuden arviot perustuvat) raportoivat tulok-
sia ryhmätasolla, mutta terapeutit hoitavat 
yksilöitä. Voikin olla, että terapian vaiku-
tusten tutkimiseksi olisi ryhmätutkimusten 
ohella hyödyllistä käyttää toisenlaista tutki-
muksellista otetta. 

Yksilöllisten kognitiivisten terapiaproses-
sien tutkiminen voi tuoda lisätietoa siitä, 
mikä auttaa psykoottisia ihmisiä ja millä eri 
tavoilla eri yksilöt voivat edistyä terapiassa. 
Tuollaisiin yksilöllisiin prosesseihin kohdis-
tuvaa tutkimusta ei psykoosien kognitiivisen 
terapian piirissä ole juuri tehty, toisin kuin 
esim. narratiivisen terapian alueella (Holma 
& Aaltonen, 1995; Lysaker & Lysaker, 2004). 

Tämä tutkimus pyrki avaamaan ryhmätason 
tutkimusten rinnalle toisenlaista tutkimuk-

sellista näkökulmaa siihen, kun selvitetään 
psykoosista toipumista ja kognitiivisen te-
rapian edesauttamista siinä. Tutkimuksessa 
pyrittiin paneutumaan perusteellisesti yksi-
löiden kokemuksiin teemahaastattelun ja si-
sällönanalyysin avulla.

Tutkimus tarkastelee yksilöllistä muutospro-
sessia psykoosin kognitiivisessa psykotera-
piassa. Tavoitteena on selvittää, minkälaisia 
tutkimushenkilöiden käsitykset omista psy-
koottisista kokemuksistaan olivat ja muuttui-
vatko ne kognitiivisen psykoterapian aikana.

Tutkimuksen toteuttaminen

tutKiMuSHenKilöt jA interVentio

Tutkimushenkilöt olivat tutkijan potilaita 
psykiatrisessa avohoidossa psykoosipolikli-
nikalla. Kaikilla oli psykoosioireita ja psy-
koosidiagnoosi. Tutkimuksen alkaessa tutki-
muspotilaat valikoituivat siten, että tutkijan 
terapia- tai tutkimusjaksolle tulevilta uusilta 
potilailta tiedusteltiin suostumusta tutkimuk-
seen. Potilaiden suostumusta tiedusteltiin 
tutkimushaastatteluihin ja terapiajaksoon 
sekä haastattelujen ja terapiaistuntojen ää-
nitallentamiseen. Terapiaistunnot tallennet-
tiin mahdollisia lisäanalyyseja varten, vaikka 
niitä ei lopullisessa tutkimuksessa käytetty. 
Kolme ensimmäistä suostumuksen antanutta 
potilasta valikoitui tutkimukseen. He antoi-
vat myöhemmin suostumuksensa myös tera-
piakeskustelujen otosten ja tapauskuvausten 
julkaisemiseen. Yksi potilas jouduttiin jättä-
mään tutkimuksesta, koska hän ei suostunut 
terapiaistuntojen tallentamiseen. Potilaiden 
kohdalla toteutettiin psykoterapiajakso. Tau-
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i lukossa 1 on esitetty tutkimushenkilöiden 

tiedot tutkimuksen alkaessa iän, diagnoosin 
ja hoitohistorian osalta. Kaikki kolme olivat 
naisia. Tutkimushenkilöistä käytetään keksit-
tyjä etunimiä ”Marja”, ”Laila” ja ”Tiina”.

Kaikki henkilöt käyttivät antipsykoottista 
lääkitystä tutkimuksen aikana. Tutkimus-
henkilöiden sairastamisen ja hoidon historiat 
erosivat toisistaan. Kunkin tilanne kuvataan 
tuloksien yhteydessä. 

Tutkimushenkilöiden kanssa käytettiin psy-
koosin kognitiivisen terapian periaatteita 
ja menetelmiä. Terapian toteuttaminen oli 
yksilöllistä ja se ei tapahtunut ns. käsikirjan 
pohjalta. Yhteistä terapiaprosesseissa oli pyr-
kimys vaihtoehtoisen merkityksen rakenta-
miseen psykoottisille kokemuksille, joltain 
osin myös potilaan minäkäsitykselle.

Käytetyt interventiomenetelmät olivat on-
gelmien määrittely ja listaaminen, käsitteel-
listäminen (oireiden, kokemusten ja sairastu-
misen osalta), normaalistaminen, psykoosiin 
johtaneiden vaiheiden hahmottaminen ja 
tarinallistaminen, vaihtoehtoisten selityk-
sien kehittäminen, uusiutumisen ehkäisy ja 
välitehtävät. Kunkin tutkimushenkilön yksi-

löllistä terapiaprosessia tutkimusajalta kuva-
taan tuloksissa.

tutKiMuSMenetelMät

Tutkimushenkilöt haastateltiin puolistruktu-
roidulla teemahaastattelulla, joka äänitettiin 
nauhoittamalla tai digitaalisesti  (haastattelu-
lomake liitteenä 1). Haastattelutilanteet oli-
vat etukäteen sovittuja ja haastattelut olivat 
terapiasta erillisiä keskusteluja. Haastattelu-
teemat on esitetty taulukossa 2.

Psykoottisen kokemuksen koettu laatu 
myönteisyys-kielteisyys akselilla nähdään 
merkittävänä tekijänä kokemuksiin suh-
tautumisessa. Äänien kuulemisen osalta on 
havaittu, että pahantahtoisiksi koetut äänet 
herättävät kuulijassaan vastustusta tai hy-
vittämiskäyttäytymistä (käskevien äänien 
kohdalla riippuen käskyn vakavuudesta), 
kun taas hyväntahtoisiksi koettuihin ääniin 
liittyy kuulijan sitoutuminen niihin (Chad-
wick, Birchwood & Trower, 1996; Byrne, 
Birchwood, Trower & Meaden, 2006). Koke-
musten sijoittaminen normaalisuuden jat-
kumolle on vahva työkalu suhtautumisessa 
psykoottisin kokemuksiin vaihtoehtoisia 

tAuluKKo 1. tutKiMuSHenKilöt.

Tutkimushenkilö Ikä P s y k o o s i d i a g n o o s i , 
kuinka pitkään ollut  
(vuotta/kk)

Hoidon piirissä nykyis-
ten ongelmien vuoksi  
(vuotta/kk)

Marja 32 8 vuotta 8 vuotta

Laila 37 14 vuotta 1 vuosi

Tiina 24 3 kuukautta 5 kuukautta
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näkökulmia tarjoavalla ja toipumista edis-
tävällä tavalla (esim. Kingdon & Turkington, 
1994). Sosiaalinen suhtautuminen ja leimau-
tumisen (stigmatisoitumisen) kokeminen 
on merkittävä vaikuttaja psykoosiin sairas-
tuneen käyttäytymiseen ja hyvinvointiin. 
(Morrison, ym. 2004). Suhde kokemuksiin 
-teema viittaa henkilön ajatuksiin oireista ja 
kokemuksista, siihen kuinka hän ymmärtää 
ja selittää ne, sekä lisäksi kuinka hyväksyvä/
ei-hyväksyvä hänen asennoitumisensa on.

Ymmärrettävät selitysmallit oireille tukevat 
henkilön toipumista (Morrison ym. 2004) 
sekä tarjoavat toiveikkuutta ja vaihtoeh-
toisia tulevaisuudennäkymiä, päinvastoin 
kuin epärealistiset, pessimistiset tai jotkin 
sairauskeskeiset mallit (”parantumaton sai-
raus, johon ei voi vaikuttaa”). Chadwickin 
(2006) esiin nostama hyväksymisnäkökulma 
puolestaan on tärkeä, koska on oletettavaa, 
että ei-hyväksyvä, kieltävä suhtautuminen 
edistää psykologista kiinni jäämistä oire-
kokemuksiin. Varsinkin nuoren ihmisen 
kohdalla psykoosiin sairastumisen vaikutus 

minäkuvaan voi olla suuri ja yleensä nega-
tiivinen. Yksi keskeinen merkityksenanto on 
oman erilaisuuden kokeminen, joka helposti 
lisää ja vahvistaa vetäytyvää käyttäytymistä 
(French & Morrison, 2008).

Tutkimushenkilöt haastateltiin terapiajak-
son alkuvaiheessa tai sitä edeltävän tutki-
musjakson aikana. Haastattelu toistettiin 
terapiajakson päättyessä tai sovitussa tera-
pian arviointikohdassa, jonka jälkeen tera-
pia saattoi jatkua. Haastattelija ja terapeut-
ti olivat sama henkilö (tutkimuksen tekijä, 
SA). Haastattelu alkoi haastattelijan yhteen-
vedolla potilaan keskeisistä psykoottisista 
kokemuksista, minkä jälkeen haastattelu 
eteni teemoittain. Haastattelujen ajankoh-
dat ovat taulukossa 3.

AineiSton KäSittely jA AnAlySointi

Haastatteluissa ja aineiston käsittelyssä käy-
tettiin teemahaastattelun ja sisällönanalyy-
sin periaatteita (Hirsjärvi & Hurme, 1995). 
Haastattelut tallennettiin, litteroitiin ja lit-

tAuluKKo 2. puoliStruKturoidun HAAStAttelun teeMAt jA teeMojen SiSällöt

Teema Sisältökuvaus

1 Kokemuksen laatu Myönteisyys/kielteisyys/neutraalius

2 Normaalius Normaalius, tavanomaisuus, inhimillisyys vs. epänor-
maalius outous, patologisuus

3 Sosiaalinen suhtautuminen Ympäristön suhtautuminen: tavanomainen ja ym-
märtävä vs. oudoksuva ja leimaava, 

4 Suhde kokemuksiin Suhtautuminen, ajattelu, oletukset, selitykset; mistä 
kokemuksissa on kysymys; hyväksymisen aste

5 Vaikutus minäkuvaan Kuva itsestä, millainen on: vaikuttaako minäkuvaan
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Haastattelut kestivät n. 20-40 minuuttia. Lit-
teroitua aineistoa kertyi yhteensä 39 sivua 
(riviväli 1). Tiivistelmään poimittiin tutki-
mushenkilön kuhunkin kysymykseen ja tee-
maan liittyvästä vastauspuheesta olennaiset, 
teemaan kuuluvat maininnat.  

Teemaan kuuluvia poimintoja ensimmäisessä 
ja toisessa haastattelussa verrattiin toisiinsa 
kunkin tutkimushenkilön kohdalla erikseen. 
Kunkin tutkimushenkilön kohdalla tehtiin 
viisi vertailua. Esimerkiksi normaalisuustee-
man kohdalla henkilö saattoi ensimmäisessä 
haastattelussa nimittää kokemuksiaan epä-
normaaleiksi tai kummallisiksi ja toisessa 
haastattelussa vastaavasti korostaa koke-
muksissa olevan tavanomaisuutta tai maini-
ta niiden olevan vain hieman epänormaalin 
puolella. Tuloksissa edellä oleva kuvattaisiin 
siten, että tutkimushenkilön suhtautuminen 
on muuttunut normaaliuden suuntaan. 

Tulokset

Tulokset esitetään tutkimushenkilöittäin. 
Vastauksista esitetään näytteet rinnastaen 
ensimmäinen ja toinen haastattelu.

MArjA

Marja oli opiskelija, joka oli kokenut neljä 
rankkaa akuutin paranoidisen psykoosin jak-
soa kahdeksan vuoden aikana. Akuuttien jak-
sojen välillä hän oireili kuulemalla ääniä jat-
kuvasti tai vähintään päivittäin. Arkielämässä 
hänellä oli sosiaalisia kontakteja, mutta ajoit-
tain hän vetäytyi niistä täysin. Harhaluuloi-
suus merkitsi sitä, että hän oletti ulkopuoli-
sen tahon vaikuttavan itseensä. Akuuttien 
jaksojen aikana hän oli sairaalahoidossa. Psy-
koterapia alkoi sairaalahoitojakson jälkeen. 

Marjan terapian alussa keskityttiin noin 
puoli vuotta kestäneeseen ajanjaksoon, jon-

tAuluKKo 3. tutKiMuSHAAStAttelujen AjAnKoHdAt.
T u t k i m u s -
henkilö

Haastattelu 1 Haastattelu 2 Terapian jat-
kuminen

Kuinka mones 
tapaamisker-
ta terapeutin 
kanssa?

Kuinka monta 
viikkoa 1. ta-
paamisesta?

Kuinka mones 
tapaamiskerta 
haastattelu 1:n 
jälkeen?

Kuinka viikkoa 
haastattelu 1:n 
jälkeen?

Jatkuiko tera-
pia haastattelu 
2:n jälkeen?

Marja 8 10 21 28 jatkui

Laila 2 1 14 28 ei jatkunut

Tiina 7 13* 5** 11 jatkui
*Ensimmäisen tapaamisen jälkeen Tiinalla oli sairaalahoitojakso ja aikaa ensimmäisen ja toisen ta-
paamisen välillä oli 5 viikkoa.

**Sisältää yhden tapaamiskerran psykologian opiskelijan kanssa. Opiskelija oli ollut mukana tutki-
mustapaamisissa neljä kertaa ennen ensimmäistä nauhoitusta, perehtynyt kirjallisuuteen aiheesta ja 
saanut aiheeseen liittyvää työnohjausta.
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ka aikana psykoosi puhkesi. Rakentamalla 
yksityiskohtaista tarinaa prosessista, joka 
johti akuuttiin psykoosiin, pyrittiin asioiden 
jäsentämiseen, ymmärryksen paranemiseen 
suhteessa sairastumiseen sekä sairastumis-
prosessin normaalistamiseen. Huomiota kiin-
nitettiin myös sairastumisen eri vaiheisiin 
liittyvien tunteiden kanssa työskentelyyn. 
Näin tehtiin esimerkiksi niiden tapahtumien 
kohdalla, joissa poikkeuksellinen käyttäyty-
minen aiheutti myöhemmin häpeää. Lisäksi 
alkuvaiheen terapiassa oli teemana masen-
nuksen ja toimintakyvyn vaikeuksien kanssa 
selviytymisen tukeminen. Marjan haastatte-
lujen väliin jäänyt aika (28 viikkoa) oli pisin ja 
terapiakertojen määrä haastattelujen välissä 
(20) oli suurin tutkimushenkilöiden joukossa. 

Marjan muutokset terapiajakson aikana oli-
vat psykoosiin suhtautumisen lievä normaa-
listuminen, psykoosin käsittämisen huomat-
tava jäsentyminen ja psykoosikokemuksiin 
liittyvien teemojen rikastuminen, lisääntynyt 
eritteleminen sekä lisääntynyt vastausten 
määrä. Tunnetila suhtautumisessa kokemuk-
siin muuttui hämmentyneestä ja väsyneestä 
häpeäksi. Marjalle kokemukset psykoosiin 
liittyen olivat selkeästi kielteisiä molemmilla 
haastattelukerroilla. Ympäristön suhtautu-
misessa Marja koki molemmilla haastatte-
lukeroilla sekä kielteistä ja oudoksuvaa että 
tavanomaisena pysyvää ja tukevaa suhtautu-
mista. Marjan kuvaama psykoottisten koke-
musten vaikutus minäkuvaan oli molemmis-
sa haastatteluissa melko vähäinen.

Suhtautumisessa psykoosikokemuksen luon-
teeseen tapahtui huomattava muutos. Ensim-
mäisessä haastattelussa käsitys psykoosiko-
kemuksista oli hyvin epämääräinen ja esille 

tulleet tunnekokemukset olivat hämmenty-
neisyys ja väsyneisyys. 

”(…) oma suhtautuminen on hämmentyny (…) 
emmä oikein tiedä mitä ajatella koko ilmiöstä. 
Et kuitenkin se on niin vahva ja imee kaiken 
(…) elämän ja energian (…) et semmonen takki 
tyhjänä kokemus (…) etten mä oikein tiedä sit 
et mitä ajatella tai miten suhtautua.”

Toisessa haastattelussa käsitys psykoosikoke-
muksista oli hyvin jäsentynyt ja tunnekoke-
mus oli häpeä.

”(…) kyse on siitä, että mun aivoissa tapahtuu 
jotakin, (…) joka saa sitten nämä oudot ilmiöt 
aikaseks, tai tämmösen toisen kokemusmaail-
man, johon (…) sitten mä uppoudun (…) täy-
dellisesti psykoosissa, ja niin kauan kun mä 
olen jonkun verran raiteillani niin mä saan 
eroteltua tämän maailman ja toisen maailman 
niinku erilleen. (…) psykoosissa mä olen sem-
mosen kokonaisvaltaisen kokemuksen val-
lassa, joka (…) vastaa sitä minun maailmaani 
väkivaltaisena ja kaoottisena, (…) että semmo-
sessa tilassa mä olen psykoosissa. (…) kokemus 
on sillon niin (…) aito kokemus, että (…) sitä 
ei voi väistää, sitte siihen liittyy aktiivisuutta, 
kiihtyneisyyttä, tämmöstä ylivoimaisuuden 
tuntoa, (…) kuvittelee, et pystyy tekemään 
ihan mitä vaan ja olemaan ihan miten vaan ja 
samalla ne käyttäytymisnormitkin sitte huk-
kuu et mitä voi tehdä ja mitä ei voi tehdä.”

Marjan terapiassa psykoottisen jakson ke-
hittymisen tarkan tarinallistaminen auttoi 
jäsentämään psykoosia ja korvaamaan sen 
selittämättömyyttä jäsentyneemmillä näke-
mystavoilla. Tämä lisäsi psykoosikokemuksen 
ymmärrettävyyttä ja hyväksyttävyyttä, mut-
ta samalla ikään kuin avasi mahdollisuuden 
kokea kipeitä psykoosiaikaan liittyviä tuntei-
ta, kuten häpeää, jolloin tunteet oli mahdol-
lista ottaa mukaan terapiatyöskentelyyn.



Psykoterapia ja muutos omiin psykoottisiin kokemuksiin suhtautumisessa
Anttonen, Seppo

50 

a
r

t
ik

k
e

L
i lAilA

Laila oli kuntoutuspsykiatrian palvelujen pii-
rissä oleva potilas ja hänet ohjattiin määräai-
kaiseen kognitiiviseen terapiaan psykoosin 
uusiutumisen ehkäisyn parantamiseksi. Lai-
la oli ollut psykiatrisen hoidon piirissä n. 14 
vuotta. Ennen kuntoutuspsykiatriaa hänellä 
oli sairaalahoitojakso akuutin psykoottisuu-
den ja itsemurhayrityksen vuoksi.

Lailalla oli hyvin monenlaisia ongelmia. Te-
rapiassa käytettiin jonkin verran aikaa ongel-
mien listaamiseen ja jäsentämiseen. Listaan 
tuli 12 ongelmaa: pelko, huono itseluotta-
mus, väsymyksen pelko, jännittäminen, ää-
nien kuuleminen, paniikkioireet, sairauden 
merkit jäävät huomaamatta, vaikeus uskoa 
myönteiseen ajatteluun, kriisin kokemisen 
vaikeus, ajatukset pyörivät suorittamisen 
ympärillä, itsemurha-ajatukset tuntuvat rat-
kaisuilta. Niitä kaikkia pystyttiin terapian 
aikana vaihtelevassa määrin käsittelemään. 
Ongelma-alueiden perusteella muodostettiin 
tavoitteita. Terapiassa tutkittiin tilanteita, 
joissa Lailan oudoilta tuntuvat kokemukset ja 
psykoottiset oireet vaikeutuivat. Noihin tilan-
teisiin etsittiin ulospääsykeinoja. Lailan kans-
sa rakennettiin käsitteellistämismalli, mikä 
sitoi eri ongelmat toisiinsa ja teki psykoosin ja 
itsemurha-aikomusten kehittymisen ymmär-
rettäväksi. Toinen kognitiivinen jäsentämis-
malli auttoi ymmärtämään paniikkioireita. 
Terapian loppupuolella keskityttiin varsinai-
seen uusiutumisen ehkäisyyn, kuten työsken-
tely varhaisten varoitusmerkkien ja selviy-
tymiskeinojen suhteen. Laila teki istuntojen 
välillä paljon itsenäistä työtä, esimerkiksi jä-
sensi asioita kirjoittamalla ja täytti psykoosin 
uusiutumisen ehkäisyyn liittyvää työkirjaa). 

Kokemuksen laadun Laila koki molemmissa 
haastatteluissa sekä myönteisenä että kiel-
teisenä ja tämä vaihteli oman olotilan tai sai-
rauden vaikeusasteen mukaan. Tosin toisessa 
haastattelussa hän toi esille myönteisen ja 
kielteisen välimuodon, millaista ei tullut esil-
le ensimmäisessä haastattelussa. Normaalius 
suhteessa kokemuksiin tuli esille terapian 
päättyessä vähemmän kuin alussa. Kuiten-
kin Lailan käsitys kokemusten epänormaali-
udesta muuttui ymmärrettävämmäksi siten, 
että hän liitti epänormaaliuden kiireeseen, 
stressiin ja suorittamiseen. Ensimmäisessä 
haastattelussa epänormaaliuteen liittyi it-
sensä kokeminen ”hulluna” ja eristäytyneenä 
muusta maailmasta. Sosiaalisessa suhtautu-
misessa kielteinen suhtautuminen tuli esille 
voimakkaammin toisella tutkimuskerralla. 
Toisessa haastattelussa hän kuvasi läheis-
ten suhtautumista, sen sijaan ensimmäisessä 
haastattelussa hän kuvasi vieraiden ihmisten 
suhtautumista. Oma hyväksyvä suhtautumi-
nen kokemuksiin kasvoi. Psykoottisten koke-
musten vaikutus minäkuvaan väheni. Minä-
kuva muuttui terveempään, kykenevämpään 
ja hyväksyvämpään suuntaan. 

Vaikutusta minäkuvaan Laila koki ensimmäi-
sessä haastattelussa hyvin paljon. 

”(…) ihmiset kokee minut hulluna, joskus, ja 
sit saattaa itsekin kokea itsensä hulluna, et tu-
lee semmonen et epävarmuus on aina olemas-
sa että miten tästä eteenpäin ja …”

”…et miten pystyy niinku arkielämässä selviy-
tymään ja miten pystyy jostain koulutuksista 
selviytymään mitä muilla on odotuksia koulu-
tuksen suhteen ja se ois itsellekin hyvä, mutta 
se et miten pystyy kohtaamaan sen oman ta-
vallaan niinku huonommuuden siinä mieles-
sä että omat voimavarat ei riitä niinku usein 
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terveillä ihmisillä, ettei pystykään semmosiin 
suorituksin tai semmosiin tuloksiin kuin moni 
muu ja sit kuitenkin et käsittää itsensä hyvä-
nä ihmisenä ja luottaa itseensä ja näkee elä-
mänsä valoisana nii se on joskus niinku kun 
tulevaisuutta ajattelee ja kun nuorena ajatteli 
tulevaisuutta ja tiesi et on tämmönen suvussa 
tämmönen perinnöllinen sairaus…”

”(…) kun sairaus on pahimmillaan se hallitsee 
sillain, että se niinkun turruttaa ja pysäyttää 
ja tekee semmosen että hetkinen meneekö-
hän kaikki sittenkään niin hyvin kuin olen 
ajatellut…”

Toisessa haastattelussa vaikutus minäkuvaan 
oli vähentynyt.

”(…) vaikka mä aina kauheesti pelkään että 
että meneekö tää hulluus niille rajoille ja tu-
leeko musta hullu niin mä en kumminkaan 
usko et mä oon ihan täysin hullu et mä niin-
kun kumminkin uskon, et mullon semmonen 
terveempi puoli. Ja sitte mä oon aina epäilly 
et nää mun pahimmat  niinku sairauden puo-
let, niinku just niinku sen itsemurhan mietti-
minen, ja sitte just niinku epäonnistumiset ja 
tämmöset, koulussa esimerkiks tai ystäväpii-
rissä, et ne johtuu myös siitä, ei välttämättä 
hulluudesta vaan siitä, et mullon ongelmia, et 
mä en oo käsitellyt niitä ongelmia (…)”

”(…) mulla aina pääs semmoset hirveet pelot 
etenee kun mä aattelin sitä mun diagnoosia, 
mutta kyllä mä niinku sitte totuin siihe ja sit 
mä oon yrittäny ihan rauhallisesti suhtautua 
kuitenkin ja pitää sitä luonnollisenakin että, 
suvussa on ollu sellasta hulluutta ja sitte kun 
on lahjakkuutta ja taiteellisuutta ollu sit mo-
lemmissa suvuissa ninku isän ja äidin puolelta, 
niin se voi myös tuoda semmosta herkkyyttä, 
et sitä on vähän yliherkkä tietyille asioille.”

Kokemus itsestä ”hulluna” ei ollut niin vah-
va kuin ensimmäisessä haastattelussa, ja usko 

omaan terveempään puoleen oli vahvemmin 
ja selkeästi ilmaistu. Ensimmäisessä haastat-
telussa korostuivat sairauden kielteiset vai-
kutukset elämän haasteista selviytymiseen, 
toisessa haastattelussa hän näki vastoin-
käymisten johtuvan käsiteltävissä olevista 
ongelmista, eikä hulluudesta. Ajatukset pe-
rinnöllisyydestä muuttuivat siten, että hän 
näki perinnöllisyyden ensin tulevaisuutta ra-
joittavana tekijänä, ja toisessa haastattelussa 
herkkyyden ja yliherkkyyden lähteenä, joka 
liittyi myös lahjakkuuteen ja taiteellisuuteen. 

Lailan terapiaprosessissa ongelmien jäsen-
täminen, käsitteellistäminen ja niiden kes-
kinäisten kytkentöjen tutkiminen muutti 
kuvaa omasta psykoosista ymmärrettäväm-
mäksi ja hyväksyttävämmäksi, vaikkakaan 
ei varsinaisesti normaalimmaksi (tosin epä-
normaaliuden perusta oli jäsentyneempi ja 
ymmärrettävämpi).  Minäkuvan muuttumis-
ta kykenevämpään suuntaan auttoi terapi-
an konkreettinen luonne: varoitusmerkkien 
hahmottaminen ja selviytymiskeinojen ra-
kentaminen ja Lailan oma aktiivinen panos 
(välitehtävät) tässä. Konkreettisuus voi mer-
kitä vaikutusmahdollisuuksien ja siten toi-
veikkuuden lisääntymistä. 

tiinA

Tiina oli opiskelija, joka ohjattiin psykoosipo-
liklinikalle Ylioppilaiden terveydenhoitosää-
tiöltä psykoosioireiden vuoksi. Ennen varsi-
naista hoidon käynnistymistä poliklinikalla 
Tiinalla oli sairaalahoitojakso akuutin psy-
koosin vuoksi. Akuutissa vaiheessa Tiinalla 
oli kuulo- ja näköhallusinaatioita sekä harha-
luuloja siitä, että häneen kohdistetaan tutki-
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vielä sairaalahoidon jälkeen kuten myös vä-
häinen äänien kuuleminen.

Tiinan psykoterapia alkoi akuutin vaiheen 
tutkimus- ja kriisihoitotyyppisellä työsken-
telyllä. Varsinainen ensimmäinen sovittu 
aikarajallinen terapiajakso toteutettiin vas-
ta tämän tutkimuksen jälkeen. Käytännös-
sä kognitiivinen psykoterapia oli käytössä 
psykoosin hoidossa potilaan ensimmäisestä 
tapaamisesta lähtien (ensimmäinen tutki-
mushaastattelu tehtiin seitsemännellä tapaa-
misella). Psykologian opiskelija oli mukana 
neljällä tapaamisella ennen ensimmäistä tut-
kimushaastattelua sekä tapasi Tiinan kahden 
kesken kerran ennen toista tutkimushaas-
tattelua. Opiskelija oli perehtynyt psykoosin 
kognitiiviseen terapiaan sekä kirjallisuuden 
perusteella että terapeutin ohjaamana, joten 
hänen työskentelynsä todenäköisesti noudat-
ti kognitiivisen psykoositerapian linjoja.

Terapeuttinen työskentely siis alkoi jo ennen 
ensimmäistä tutkimushaastattelua. Haas-
tattelua edeltävällä tapaamisella laadittiin 
ongelmaluettelo. Haastattelun jälkeen tera-
piassa rakennettiin ymmärtämismallia (käsit-
teellistäminen) harha-aistimusten suhteen, 
jolla pyrittiin selittämään harha-aistimuksia 
ylläpitävää ja vahvistavaa kehää. Ennen sai-
rastumista potilaan elämään sisältynyttä 
stressiä ja kuormitusta tutkittiin ja kartoitet-
tiin tarkasti. Se sisälsi paljon normaalistavaa 
käsittelyä. Ensimmäiset merkit sairastumi-
sesta etsittiin ja niitä oli havaittavissa kah-
desta kolmeen kuukautta ennen ensimmäistä 
hoitoon hakeutumista. Psykoottisten koke-
musten sisältöjä käytiin läpi. 

Tiinan muutokset olivat psykoottisten ko-
kemusten kielteisyyden lievä väheneminen 
ja tunnekokemuksen muuttuminen pelosta 
stressaavuudeksi ja väsyttävyydeksi. kieltei-
syyttä lievensi oman ymmärtävän suhtau-
tumisen lisääntyminen. Kokemukset tulivat 
jonkin verran normaalimmiksi ja niiden jä-
sentyneisyys lisääntyi lievästi. Aluksi suhde 
psykoosiin jäsentyi sairausnäkökulmasta ja 
myöhemmin stressinäkökulmasta. Vaikutus 
minäkuvaan lisääntyi jonkin verran sisäl-
täen sen, että hän koki muuttuneensa her-
kemmäksi. Sosiaalisen suhtautumisen osal-
ta Tiinan käsitys ei muuttunut. Molemmilla 
haastattelukerroilla hän koki saaneensa osak-
seen tavanomaista, myönteistä ja ymmär-
tävää suhtautumista eikä kokenut tulleensa 
leimautuneeksi.

Käsitys psykoottisten kokemusten normaali-
suudesta muuttui haastattelujen välillä. En-
simmäisessä haastattelussa kokemukset oli-
vat Tiinalle hyvin outoja ja epänormaaleja.

”Outoja (…) se kaikki tapahtu vähän niinkun 
kertarysäyksellä (…) niitä tuntemuksia tuli jat-
kuvasti ja äänet oli jatkuvia (…) kyllä se outoo 
on, et ei se mitenkään normaalia elämää ollu, 
et en mä normaalisti syöny esimerkiks tai nuk-
kunu, niin ei se sitte ei se normaalia ollu.”

Toisessa haastattelussa tuli esille kokemusten 
pitäminen sekä epänormaaleina että normaa-
leina.

”No on ne kummallisia (…) emmä ainakaan 
vielä oo (…) niitä normaaleiksi kokemuksiksi 
itelle luokitellu (…) tietenki ois hyvä jos pys-
tys ne sillä tavalla ajattelemaan et se on ihan 
niinku jokapäivänen asia et se vaan kuuluu ja 
siihe on sopeuduttava mut kyl jotenkin (…) 

mä (…) vierastan niitä kaikkee.”
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”Tai ehkä siinä mielessä normaalina, että 
jos rupiaa ajattelleen sitte sitä, että olin niin 
stressaantunu sillon (…) sitte ehkä (…) ajatte-
lee että se oli normaali sitä kautta, että se oli 
normaali reaktio siihen stressiin ja väsymyk-
seen, (…) et siinä mielessä sen voi ymmärtää.”

Tiinan terapian aikana kokemus psykoosista 
muuttui pelottavasta sairausnäkökulmasta 
ymmärrettävämpään stressinäkökulmaan 
psykoosivaiheen aiheuttajana. Harha-aisti-
musten käsitteellistäminen on voinut lisätä 
niiden yhteyttä pitkään jatkuneeseen yli-
kuormitukseen (stressiajattelu) ja kuormituk-
sen kasaantumisen hahmottaminen terapias-
sa vähitellen psykoosin johtavana polkuna on 
voinut avata mahdollisuutta tähän vaihtoeh-
toiseen näkökulmaan. Ylikuormitusnäkökul-
ma johti terapiassa siihen, että Tiinan kanssa 
käsiteltiin keinoja kuormituksen säätelemi-
seen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Keinoja 
olivat lähinnä sosiaalisesta ja toiminnallisesta 
aktiivisuudesta huolehtiminen. 

Pohdinta

Tutkimuksen mielenkiinnon kohteena oli 
yksilön suhde ja suhtautuminen omiin psy-
koosikokemuksiinsa ja tuon suhteen mahdol-
linen muuttuminen terapiaprosessin aikana. 
Suhdetta psykoosikokemuksiin tutkittiin tee-
mahaastattelulla kahdessa eri ajankohdassa 
ja muutoksia näiden ajankohtien välillä tar-
kasteltiin.

Tutkimuksen kohteena olleet kolme terapi-
aprosessia eivät ole keskenään vertailukel-
poisia. Haastattelukertojen väliin jääneet 
terapiajaksot vaihtelivat pituudeltaan ja mää-
rältään ja hoitokontaktin kesto ennen ensim-
mäistä haastattelua vaihteli. Tutkimushenki-

löt erosivat toisistaan sairastamisen keston 
suhteen. Terapiaprosesseja on syytä tarkas-
tella erillisinä kokonaisuuksina. Kuitenkin on 
nähtävissä, että kaikilla tutkimushenkilöillä 
tapahtui suotuisia ja lähtökohtaoletusten 
mukaisia muutoksia samalla, kun heillä ei ta-
pahtunut yksiselitteisiä kielteisiä, odotusten 
vastaisia muutoksia.

Marjalla normaaliuden kokemus lisääntyi 
ja suhtautuminen jäsentyi huomattavassa 
määrin. Alussa hänellä oli pelkästään ajatus 
siitä, kuinka psykoosikokemus vie kaiken 
energian. Toisessa haastattelussa hän kuvai-
li psykoottista kokemusmaailmaa, johon hän 
uppoutui ja johon liittyi kiihtyneisyyttä, väki-
valtaisuutta, ylivoimaisuuden tuntoa ja käyt-
täytymisnormien menettämistä. Vastausten 
erittelevyyden, pidentymisen ja yksityiskoh-
taisuuden lisääntyminen voi liittyä jäsenty-
neisyyden paranemiseen, mikä on Toskalan 
(1996) mukaan keskeinen merkki terapian 
tuomasta suotuisasta muutoksesta. Myös tun-
netasolla voi nähdä jäsentymistä: epämääräi-
sempi hämmentyneisyyden (ja väsyneisyy-
den) kokemus korvautui eriytyneemmällä 
tunteella, häpeällä. Hyväksyvän suhteen ko-
kemuksiin (Chadwick, 2006) vahvistuminen 
on voinut avata kokemisen mahdollisuuksia 
kipeiden tunteiden suhteen. Marjan terapian 
aikana tapahtuneissa muutoksissa voidaan 
nähdä tarinallistamisen vaikutus. Sairastumi-
sen koostaminen tarinaksi ”kesytti” (Hänni-
nen, 2003) kaoottisen kokemuksen ja samalla 
vähensi traumaattiseen psykoosin kokemi-
seen liittyvää emotionaalista intensiteettiä. 
Sairastumisprosessin ja oireiden normaalista-
misen terapiassa voi myös olettaa alentaneen 
emotionaalista intensiteettiä. Emotionaalisen 
intensiteetin väheneminen on voinut vas-
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i tavuoroisesti tukea psykoosikokemusten jä-

sentymistä osaksi omaa elämäntarinaa, mikä 
taas tukee tilanteen hyväksymistä myöntei-
sessä mielessä.

Laila pystyi hyväksymään kokemuksiaan 
paremmin ja hänen minäkuvansa muuttui 
selkeästi parempaan suuntaan (terveempi, 
kykenevämpi ja hyväksyvämpi). Psykootti-
set kokemukset hallitsivat vähemmän minä-
kuvaa, hänen nähdessään vaikeuksien joh-
tuvan enemmän ongelmista eikä niinkään 
”hulluudesta”.  Lailan voi nähdä siirtyneen 
sairaan identiteetistä lähemmäksi kuntou-
tujan identiteettiä (Hänninen, 2003). Lailan 
kokema normaalius väheni. Tämä tulos ei ole 
yksiselitteinen, koska toisessa haastattelussa 
Laila toi esiin epänormaaliuden kokemisen 
tilannesidonnaisuuden ja hän pystyi eritte-
lemään, mistä epänormaaliksi kokeminen 
syntyy (kiire, stressi ja suorituskeskeisyys). 
Lailan kokema sosiaalinen oudoksuvuus ja 
leimaavuus lisääntyivät. Siitä on vaikea vetää 
johtopäätöksiä, koska hän käsitteli eri ker-
roilla eri tilanteita: ensimmäisessä haastatte-
lussa vieraiden ihmisten suhtautumista ja toi-
sessa haastattelussa läheisten suhtautumista. 
Lailan terapiassa ongelmien ja tavoitteiden 
asettaminen oli konkreettista ja siinä kehi-
tettiin käsittämismallien ja normaalistami-
sen avulla sairastamisen ymmärrettävyyttä. 
Myös itsenäinen työskentely oli merkittävää 
(välitehtävät, itsenäinen kirjoittaminen, uu-
siutumisen ehkäisyn työkirjan täyttäminen). 
Lailan terapiassa korostuivat siten potilaan 
toimijuus ja vaikutusmahdollisuudet omaan 
sairauteen ja toipumiseen liittyen. Voidaan 
nähdä, että Lailan muutos liittyi siihen, että 
hänelle alkoi muodostua vaihtoehtoinen 
suhde psykoosikokemuksiin (Morrison ym, 

2004), mikä tässä tapauksessa näkyi erityises-
ti minäkuvan kohdalla. Kuva itsestä poikkea-
vana ja sairauden leimaavuus identiteetille 
vaihtuivat siihen, että potilas toi esille oman 
terveemmän puolen ja hahmotti vaikeudet 
”hulluuden” sijaan ongelmina. Lailan sairas-
tamisen kesto oli tutkimushenkilöiden pisin. 
Voi olettaa, että pitempi sairastamisaika te-
kee todennäköisemmäksi sairauteen liitty-
vän identiteetin omaksumisen. Voi olla, että 
Lailan kohdalla terapia rohkaisi muutoksiin 
minäkuvan tasolla, missä tarve muutokseen 
oli olemassa.

Tiinan suhteessa psykoosikokemuksiin ta-
pahtui muutosta kielteisen suhtautumisen 
vähenemisenä, normaaliuden lisääntymisenä 
ja jäsentyneisyyden lisääntymisenä. Hänen 
näkökulmansa jäsentyi ja tarkentui siten, 
että aluksi hän ymmärsi psykoosin pääasias-
sa sairautena ja toisella haastattelukerralla 
hän näki stressin keskeisen merkityksen sai-
rastumisessa. Tuossa voi nähdä yhtäläisyyttä 
Lintusen (2004) havainnon kanssa siten, että 
psykoottiseen ajanjaksoon liittyvä tulkinta 
muuttui, millä on yhteys toipumiskehityk-
seen.  Psykoosin vaikutus minäkuvaan näytti 
selvästi lisääntyneen Tiinan haastattelujen 
välillä. Ensi silmäyksellä näyttää siltä, että 
tuollainen tulos ei ollut suotuisa. Tulos on kui-
tenkin tulkittavissa myös siten, että toisessa 
haastattelussa Tiina pystyi tunnistamaan ja 
erittelemään omaa muuttumistaan parem-
min kuin ensimmäisessä haastattelussa. Tä-
män taustalla voi olla psykoottiseen jaksoon 
ja käyttäytymiseen kohdistuvan hyväksyvän 
suhtautumisen (Chadwick, 2006) jonkin as-
teinen esiintulo. Ensimmäisessä haastatte-
lussa Tiina kuvaa elämän muutoksia toimin-
nan tasolla. Toisessa haastattelussa hän on 
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huolissaan tulevaisuudestaan ja sairauden 
vakavuudesta, haluaisi palata normaaliin elä-
mään, havaitsee herkkyytensä sekä tunnistaa 
tunteitaan ja suhtautuu niihin hyväksyvästi.

Tiinan terapian keskeiset elementit olivat 
ongelmien jäsentäminen, stressiin ja kuor-
mittumiseen painottuneen yhteisen ymmär-
ryksen rakentaminen sairastumisesta sekä 
harha-aistimuksien ymmärtämiseen tähtää-
vä työskentely. Näissä kaikissa elementeissä 
oli yhteinen normaalistava (French & Morri-
son, 2008) näkökulma.  On mahdollista, että 
Tiinan vastausten heijastama muutos ker-
too toipumistyylin painotuksen muutokses-
ta koteloitumisesta integroivaan suuntaan 
(Birchwood ym, 2000), koska jälkimmäisellä 
kerralla hän on tietoinen huolistaan ja tun-
nekokemuksistaan, mikä voi edesauttaa psy-
koosivaiheen liittymistä rakentavalla tavalla 
hänen elämäntarinaansa.  Kielteisyyden vä-
heneminen suhteessa psykoosikokemuksiin 
voi myös viitata koteloitumisesta integroi-
vuuteen avautumisen suuntaan. Terapia-
työskentelyn jäsentävyys ja ymmärryksen 
hakeminen mm. kuormituskehityksen kautta 
on voinut avata tai ehkäistä koteloitumista. 
On mahdollista nähdä, että arvioiva minä on 
terapiatyöskentelyn myötä pystynyt parem-
min sisällyttämään itseensä aiemmat ja sen 
hetkiset välittömät kokemukset (Toskala & 
Hartikainen, 2005). Kielteisen suhtautumisen 
väheneminen psykoottisiin kokemuksiin on 
voinut merkitä reaktiivisen suhteen vähene-
mistä ja hyväksyvän suhteen lisääntymistä 
(Chadwick, 2006). Tällainen muutos johtaa 
Chadwickin (2006) mukaan siihen, että psy-
koottista kokemuksista ”irti päästäminen” 
mahdollistuu paremmin. Tällainen muutos 
suhtautumisessa olisi merkittävä sen kannal-

ta, muodostuuko psykoottisesta kokemisesta 
enemmän ohimenevä vai pysyvä ilmiö (Mor-
rison, 1998).

Tutkimuksen toteuttaja oli sama henki-
lö kuin terapeutti. Se voi tuoda mukanaan 
luotettavuusongelmia sikäli, että voidaan 
esittää haastattelujen erojen heijastavan 
tutkijan/terapeutin ja tutkimushenkilön 
terapiajakson aikana muuttunutta suhdet-
ta. Esimerkiksi tutkimushenkilöt saattoivat 
kokea olonsa helpommaksi ja vähemmän 
ahdistuneeksi toisen haastattelun aikana, 
koska terapeutti oli silloin tutumpi ja yhteis-
työ oli paremmin käynnistynyt. Mikäli näin 
olisi, sen ei tarvitsisi viedä pohjaa siltä, että 
terapeuttinen työskentely on joka tapauk-
sessa ollut merkityksellistä havaittujen suh-
tautumisen muutosten osalta. Sen puolesta 
puhuu myös muutosten luonne, joka pää-
sääntöisesti noudattaa psykoosien kognitii-
visen terapian keskeisiä pyrkimyksiä ja siten 
tutkimuksen odotuksia.

Kaikkien tutkimuspotilaiden kohdalla on 
nähtävissä Toskalan (1996) terapian suotui-
san muutoksen merkiksi nimeämä oman it-
sen käsitteellistämisen ja jäsentyneisyyden 
paraneminen. Kaikilla lisääntyi joko hyväk-
syvyys tai hyväksymistä tukeva normaa-
lius suhteessa psykoosikokemuksiin. Nuo 
seikat puoltavat päätelmää, että kyseises-
sä tutkimuksessa käytetty lähestymistapa 
on potilaan kannalta suotuisa ja luo pohjaa 
psykoterapeuttiselle jatkotyöskentelylle. 
Chadwickin (2006) mukaan psykoottisten 
kokemusten hyväksyminen ja kohtaaminen 
edesauttavat niistä irti päästämistä. Psykoo-
sien psykoterapian kehittämisen suhteen 
tutkimus korostaa myös sitä, että psykote-
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i rapia on tärkeä mukauttaa kunkin potilaan 

tilanteen mukaan huomioiden erityisesti 
sairastamisen kesto ja luonne, mitkä luovat 
pohjan suhtautumiselle psykoosikokemuk-
siin. Terapeuttiset elementit voivat olla eri 
terapiaprosesseissa samat, mutta etenemis-
järjestys erilainen ja eri alueisiin käytetty 
aika ja työn määrä erilainen.
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liite 1: 

puoliStruKturoitu HAAStAtteluloMAKe 

PVM:   NIMI:

Kokemuksen laatu

Pidätkö kokemuksiasi myönteisinä, kielteisi-
nä vai siltä väliltä, sekä että?

 

Normaalius vs. outous, patologisuus

Mitä ajattelet noista kokemuksista? Ovatko 
ne tavallisia, ”inhimillisiä”, epänormaaleja ?

Koettu sosiaalinen suhtautuminen, leimautu-
minen

Huomataanko kokemuksesi ympäristössäsi ? 
Mitä ympäristö niistä ajattelee ?

Suhde kokemuksiin

Kuinka suhtaudut noihin kokemuksiin ? Mitä 
ajattelet niistä ?

 Identiteetti, kokemusten vaikutus siihen

Miten nuo kokemukset vaikuttavat siihen, 
minkälainen kuva sinulla on itsestäsi ? Millai-
sena pidät itseäsi ?


